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prot.Nr.25, 3.p.

Par Bauskas novada attīstības programmas īstenošanas uzraudzības pārskatu
Bauskas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam īstenošanas uzraudzība ir
regulāra, sistemātiska resursu, rīcību un rezultātu pārbaude. Uzraudzības sistēma ir izstrādāta ar
mērķi radīt ietvaru, kas nodrošina iespēju izvērtēt teritorijas attīstības progresu un attīstības
programmas īstenošanas gaitā sasniegto.
Pamatojoties uz Bauskas novada domes 2012.gada 31.maijā apstiprināto vidēja termiņa
plānošanas dokumentu „Bauskas novada attīstības programma 2012.-2018.gadam”, Bauskas
novada domes 2014.gada 30.oktobra lēmumu „Par Bauskas novada attīstības programmas
īstenošanas uzraudzību” un Bauskas novada domes 2014.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.18
„Kārtība, kādā tiek īstenota Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Bauskas novada
attīstības programmas izpildes uzraudzība”, Bauskas novada dome nolemj:
Apstiprināt Bauskas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam īstenošanas uzraudzības
pārskatu 2014.gadam.
Pielikumā:
1. Uzraudzības pārskats uz 30 lp.
2. Rīcību plāna izpildes atskaite uz 60 lp.
3. Aptaujas rezultātu kopsavilkums uz 60 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

Bauskas novada Attīstības
programmas 2012. - 2018. gadam
2.īstenošanas uzraudzības pārskats

Ievads
Bauskas novada attīstības programma 2012.-2018.gadam ir apstiprināta ar
2012.gada 31.maija Bauskas novada domes lēmumu „Par Bauskas novada attīstības
programmas 2012.-2018.gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu”.
Attīstības programma (turpmāk– AP) ir vidēja termiņa plānošanas dokuments
2012.-2018.gadam, kas nosaka novada attīstības ilgtermiņa un vidēja termiņa
prioritātes, rīcības virzienus un uzdevumus, kā arī to īstenošanas un finanšu resursus
stratēģisko mērķu sasniegšanai. Attīstības programma ir pamats Bauskas novada
domes rīcību un investīciju mērķtiecīgai plānošanai.
Attīstības programmas izstrāde veikta, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 1.punktu.
Bauskas novada attīstības programma ir izstrādāta, ievērojot integrētu pieeju
attīstības plānošanā, kas paredz koordinētu telpisko, tematisko un laika dimensiju,
nodrošinot interešu saskaņotību starp visiem pārvaldes līmeņiem (nacionālo, reģionālo,
vietējo) un ieinteresētajām pusēm (iedzīvotājiem, uzņēmējiem, nevalstiskajām
organizācijām u.c.). Attīstības programmas sastāvā esošais finanšu plāns izstrādāts
atbilstoši sasniedzamajiem mērķiem un prioritātēm.
Attīstības programma sastāv no piecām daļām:
- Pirmajā daļā „Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze” ir veikta novada
pašreizējās situācijas un SVID analīze;
- balstoties uz pašreizējās situācijas analīzes rezultātiem, otrajā daļā „Stratēģiskā
daļa” ir noteikta novada attīstības vīzija, stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa
prioritātes;
- Trešajā daļā „Rīcības plāns” (t.sk. „Investīciju plāns”), pamatojoties uz ilgtermiņa
prioritātēm, ir definētas vidējā termiņa prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi.
Rīcības plāns ir sagatavots 7 gadu periodam un Investīciju plāns 3 gadu periodam.
Investīciju plāns tiks aktualizēts, ņemot vērā Attīstības programmas īstenošanas
progresu un kārtējam gadam apstiprināto pašvaldības budžetu;
- Attīstības programmas ceturtajā daļā „Attīstības programmas īstenošanas un
uzraudzības kārtība” ir noteikts uzraudzības un ziņojumu sagatavošanas
periodiskums un tajā ietveramie uzraudzības rādītāji;
- Piektajā daļā „Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem” sniegta
informācija par iedzīvotāju aptaujas, darba grupu semināru, sabiedriskās
apspriešanas sanāksmes procesu un rezultātiem, kā arī ietver citus Attīstības
programmas izstrādei nozīmīgus viedokļus un ieteikumus.
Šis dokuments ir otrais uzraudzības ziņojums par Bauskas novada attīstības
programmas 2012.-2018.gadam īstenošanu un tas sniegts par 2014./2015.gadu.
Uzraudzības ziņojuma pamatā ir rezultatīvo rādītāju un investīciju programmas (plāna)
analīze. Pārskats strukturēts atbilstoši plānošanas dokumenta stratēģiskajai daļai.
Ziņojumu sagatavojusi Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
administrācija” Attīstības un plānošanas nodaļa, sadarbībā ar pārējām pašvaldības
struktūrvienībām. Izvērtēto rādītāju rezultāti ir iekļauti ikgadējā pārskatā „Pārskats par
Bauskas novada Attīstības programmas 2012.–2018.gadam īstenošanu”.
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1.

Bauskas novada vispārējs attīstības raksturojums

Bauskas novads ir izveidots 2009.gadā, administratīvi teritoriālās reformas gaitā
apvienojot Bauskas pilsētu un Brunavas, Ceraukstes, Codes, Dāviņu, Gailīšu, Īslīces,
Mežotnes un Vecsaules pagastus.
Novads atrodas Latvijas un Zemgales reģiona centrālajā daļā, robežojas ar
Lietuvas Republiku, Iecavas, Vecumnieku, Rundāles, Jelgavas un Ozolnieku
novadiem. Novada platība ir 786,6 km², no tiem 6,14 km² aizņem Bauskas pilsēta.
Novada administratīvais centrs – Bauskas pilsēta– atrodas 68 km attālumā no Rīgas,
62 km no Jelgavas, 19 km no Latvijas – Lietuvas robežas.
Bauskas novada attīstības tendences raksturo vairāki rādītāji. Kā viens no
būtiskākajiem rādītājiem ir teritorijas attīstības indekss (TAI). Pēc 2014.gada datiem
Bauskas novadam TAI vērtība ir -0,035 jeb 40.vieta pēc TAI. Zemgales plānošanas
reģiona teritorijas attīstības līmeņa indekss pēc 2014.gada datiem ir
-0,395, jeb
reģionu griezumā ieņem 2.vietu. Bauskas TAI ir nedaudz virs reģiona vidējā rādītāja.
Pēc iedzīvotāju skaita Bauskas novads ir viens no lielākajiem novadiem valstī.
Iedzīvotāju skaits 2015.gada 1.janvārī pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
statistikas datiem ir 26016 iedzīvotāji. Salīdzinājumā ar 2014.gadu iedzīvotāju skaits
samazinājies par 332 iedzīvotājiem.
1.tabula. Iedzīvotāju skaits Bauskas novada teritorijā 2014. un 2015. gadā
Nr.p.k.
Pilsēta/ Pagasts
01.01.2014
01.01.2015.
Samazinājums
1.
Bauska
9528
9437
91
2.
Brunavas pagasts
1550
1517
33
3.
Ceraukstes pagasts
1842
1829
13
4.
Codes pagasts
2610
2553
57
5.
Dāviņu pagasts
772
770
2
6.
Gailīšu pagasts
2387
2341
46
7.
Īslīces pagasts
3841
3840
1
8.
Mežotnes pagasts
1666
1635
31
9.
Vecsaules pagasts
2152
2094
58
Kopā Bauskas
26348
26016
332
novadā
2.tabula Bauskas novadā dzimušo un mirušo skaits laikā no 01.01.2014.līdz
31.12.2014.
Nr.p.k.

Bauskas novada administratīvās
teritorijas

Dzimušo
skaits

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bauskas pilsēta
Brunavas pagasts
Ceraukstes pagasts
Codes pagasts
Īslīces pagasts
Dāviņu pagasts
Gailīšu pagasts
Mežotnes pagasts

93
17
19
27
53
5
19
15

Mirušo
Skaits
122
25
25
36
41
7
29
23
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9.
KOPĀ

Vecsaules pagasts

16
264

18
326

Bilance ir negatīva, mirušo skaits, pārsniedz dzimušos (62)
Nozīmīgs attīstības rādītājs ir bezdarba līmenis un tā dinamika. Pēc
Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk - NVA) sniegtās informācijas 31.01.2013.
Bauskas novadā bija reģistrēti 1389 bezdarbnieki, 31.01.2014. – 1239 (7,7 %) un
31.01.2015. – 1079 jeb 6,9 % Kopš 2011.gada kopējais Bauskas novada bezdarbnieku
skaits ir samazinājies no 10,8 % (30.06.2011) uz 6,9 % (31.01.2015.) no darbspējīgo
iedzīvotāju kopskaita.
3.tabula. Bezdarbnieku skaits Bauskas novada teritorijā 2014. un 2015. gadā
Nr.p.k.
Pilsēta/ Pagasts
01.01.2014
01.01.2015.
Samazinājums
1.
Bauska
437
350
87
2.
Brunavas pagasts
61
60
1
3.
Ceraukstes pagasts
95
92
3
4.
Codes pagasts
99
89
10
5.
Dāviņu pagasts
35
34
1
6.
Gailīšu pagasts
137
126
11
7.
Īslīces pagasts
163
154
9
8.
Mežotnes pagasts
96
85
11
9.
Vecsaules pagasts
116
89
27
Kopā Bauskas
1079
novadā
1239
160
Pieejamo cilvēkresursu apjoms un kvalitāte ir atkarīga ne tikai no novadā
dzīvojošiem iedzīvotājiem. Nodrošinot labvēlīgus dzīves apstākļus un augstu
transporta pakalpojumu pieejamību, ir iespējams piesaistīt resursus arī no tuvākām un
tālākām teritorijām. Resursu saglabāšanai ir svarīga dzīves kvalitātes nodrošināšana.
Veselīgu dzīvesveidu veicinoša vide ļauj nodrošināt augstāku darbaspēka pievienoto
vērtību.
Saskaņā ar 2015.gada beigās veiktās aptaujas rezultātiem respondenti ir
apmierināti un pozitīvi novērtē Bauskas novadā:
 Novada sasniedzamība (gan fiziski (ceļi, transports), gan virtuāli –
internets u.c. mūsdienu tehnoloģijas) – 76,6 %,
 Izglītības kvalitāte un pieejamība (pirmskolas, pamata, vidējā,
profesionālā, neformālā un mūžizglītība) – 72,4 %,
 Vides kvalitāte (ūdensapgāde, upes, gaiss, troksnis, ainavas,
labiekārtošanas darbi) – 67,3 %,
 Sociālās aizsardzības pakalpojumu pieejamība un attīstība (sociālie
pakalpojumi, kvalificēti speciālisti)- 57,2 %.
Vismazāk respondentu ir apmierināti ar:
 Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un attīstību (kvalificēti
speciālisti, veselības aprūpes pakalpojumi) – tikai 31,8%, un
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Ceļu infrastruktūras attīstība (ceļu un satiksmes drošība) – 44%.

Respondentu vairākums 90,7 % ir apmierināti ar esošo dzīvesvietu, savukārt – 62
% ieteiktu Bauskas novadā dzīvot saviem bērniem un draugiem:

1. att. Ieteikumi dzīvošanai Bauskas novadā (%)
Respondentu vairākums jeb 62,7 % (13,6+49,1) piekrīt apgalvojumam, ka ieteiktu
šeit dzīvot saviem bērniem un draugiem.
Pilnīgi nepiekrīt 4,2 % jeb 9 respondenti.
Kā galvenās atziņas minētas:
 skaista, latviska vide, kurā katrs var attīstīt savas idejas;
 kultūrvēsturiskais mantojums;
 tuvu Rīgai, sakopta pilsēta;
 ģeogrāfiskais novada novietojums (Rīgas un Lietuvas tuvums);
 labi atalgotu darbavietu trūkums.
Ar iedzīvotāju aptaujas rezultātiem un saņemto priekšlikumu kopsavilkumu var
iepazīties uzraudzības ziņojuma 1.pielikumā.

2. Bauskas novada Attīstības programmas 2012.–2018.gadam ieviešanas rezultāti
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Bauskas novada attīstības ilgtermiņa prioritāte ir pievilcīga un droša dzīves un
darba vide. Prioritāte ir vērsta uz dzīves vides sakārtošanu un attīstību,
uzņēmējdarbības attīstību, kā arī nodrošinot dabas vides saglabāšanu un ilgtspēju.
Lai sasniegtu stratēģiskos mērķus: „Bauskas novada iedzīvotāji var strādāt” un
„Iedzīvotāji grib dzīvot Bauskas novadā” un sekmētu ilgtermiņa prioritātes „Pievilcīga
un droša dzīves un darba vide” īstenošanu ir noteiktas piecas vidēja termiņa prioritātes
īstenošanai 2012. – 2018. gadā:
- mobilitāte un satiksmes drošība;
- kvalitatīva, droša vide;
- kvalitatīva izglītība;
- pievilcīga kultūras un sporta vide;
- efektīva pārvalde.
Bauskas novada Attīstības programmas 2012.–2018.gadam vidēja termiņa
prioritāšu sasniegšanas izvērtēšanas rādītāji
Prioritāte 1 - Mobilitāte un satiksmes drošība – mērķis ir nodrošināt novada
kvalitatīvu sasniedzamību.
RV1.1: Novada sasniedzamība
RV1.2: Ceļu infrastruktūras attīstība

Prioritāte,
mērķis

Vidējā termiņā
sasniedzamie
rezultāti un bāzes
rādītāji

Rīcību
īstenošanas
rezultatīvie
rādītāji
2011.g.

Rīcību
īstenošanas
rezultatīvie
rādītāji
2014.g. un
attīstības
tendence

Rīcību
īstenošanas
rezultatīvie
rādītāji 2018.g.
un attīstības
tendence

Datu ieguves avoti

(VP.1.) Mobilitāte un satiksmes drošība
Ceļu satiksmes
negadījumi
(M.1.)
Prioritātes
mērķis ir
nodrošināt
novada
kvalitatīvu
sasniedzamību

112

133
(19%
20%
palielinājums) samazinājums

CSDD, Novada dome

Ceļu kvalitāte
883.56 km kopējie
28% kritiskā
ceļi.
stāvoklī
Ceļu garums tikai
novadam ir 458,16
km

28% kritiskā
stāvoklī

20% kritiskā
stāvoklī

Ātrgaitas optiskais Pieejams
internets
Bauskā

Pieejams
Bauskā

Pieejams visos
novada nozīmes CSP, Novada dome
centros

CSP, Novada dome

Izvērtēšanas rādītāju tabulā (VP.1.) kā kritisks rādītājs 2014.gadā ir jāatzīmē „Ceļu
satiksmes negadījumi”. Rīcību īstenošanas rezultātā vērtību ir plānots samazināt par 20 %, bet
2014./2015.gadā ir vērojams negadījumu skaita pieaugums par 19 % attiecībā pret bāzes gadu
(bet samazinājums pret 2012/2013.gadu).
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Uzmanība būtu jāpievērš arī rādītājiem „Ceļu kvalitāte” un „Ātrgaitas optiskais internets”,
kuru rezultatīvie rādītāji 2014.gadā ir nemainīgi.

2.att. Ceļu infrastruktūras attīstība (%)
Aptaujātie 44,00 % iedzīvotāju (ļoti apmierina 3,1 % un drīzāk apmierina 41 %) ir apmierināti
ar novada sasniedzamību (gan fiziski (ceļi, transports), gan virtuāli – internets u.c. mūsdienu
tehnoloģijas), tomēr 53 % iedzīvotājus novada ceļu infrastruktūras attīstība neapmierina.
Iedzīvotāji kā galvenos trūkumus atzīmējuši: ceļu kvalitāte, nepabeigtie ielu un ceļu remonti,
autobusu kustības grafiks u.c. Lielākais vairākums respondentu kā vienu no 3 galvenajiem
sasniegumiem Bauskas novadā pēdējā gada laikā minējuši:






ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošana (A7 seguma maiņa Bauskas pilsētas
teritorijā;
Mūsas tilta un tā pievadu rekonstrukcija,
ceļa Bauska – Uzvara seguma maiņa;
labi, ka joprojām izdodas noturēt sabiedrisko transportu laukos;
ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošana;

Sasniegtie rezultāti:
Tranzītielas sakārtošana Bauskā
Rīgas ielas posma rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai
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Bauskas apkārtnes velomaršrutu infrastruktūras pilnveidošana
Uzsākta un turpinās projektu īstenošana
Bauskas rātsnama rekonstrukcija, 3. kārta. Projekta īstenošana, pārraudzība un
virzība, projekta ilgtspējas nodrošināšana
Kraujas ielas posma rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai
Publisko interneta pieejas punktu attīstība Bauskas novadā
Kalna un Zaļās ielas seguma periodiskās uzturēšanas darbi
Prioritāte 2 - Kvalitatīva, droša vide – mērķis ir nodrošināt iedzīvotājiem nepieciešamos
sociālos, veselības aprūpes pakalpojumus, kā sniegt kvalitatīvas vides un drošības garantijas
novada iedzīvotājiem.
RV2.1: Sociālās aizsardzības un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un attīstība
RV2.2: Vides kvalitāte

Prioritāte,
mērķis

Vidējā termiņā
sasniedzamie
rezultāti un bāzes
rādītāji

Rīcību
īstenošanas
rezultatīvie
rādītāji
2011.g.

Rīcību
īstenošanas
rezultatīvie
rādītāji
2014.g. un
attīstības
tendence

Rīcību
īstenošanas
rezultatīvie
rādītāji 2018.g.
un attīstības
tendence

Datu ieguves avoti

(VP.2.) Kvalitatīva, droša vide
Iedzīvotāju skaits 27826

(M.2.)
Prioritātes
mērķis ir
nodrošināt
iedzīvotājiem
nepieciešamos
sociālos,
veselības
aprūpes
pakalpojumus,
kā sniegt
kvalitatīvas
vides un
drošības
garantijas
novada
iedzīvotājiem

Iedzīvotājiem ir
nodrošināti
kvalitatīvi
Aptauja –
nepieciešamie
nepieciešami
sociālie un
uzlabojumi
veselības aprūpes
pakalpojumi
Bērnu dzimstība

2010.g. –
dzimuši 242

26016
Iedzīvotājus
neapmierina
sociālā (27,6
%) un
veselības
(63,5%)
aprūpes
pakalpojumu
pieejamība un
kvalitāte
2014.g. –
dzimuši 264

Sociālā darba un
sociālās palīdzības
pakalpojumu
nav
attīstības
koncepcija

nav

Sociālo
pakalpojumu
skaits

17

14

28500
Iedzīvotāji ir
apmierināti ar
sociālo un
veselības
aprūpes
pakalpojumu
pieejamību
un kvalitāti

CSP, Novada dome

Aptauja

Pieaugums
Novada dome
15%
Izstrādāta un
apstiprināta
sociālā darba un
sociālās
palīdzības
Sociālais dienests
pakalpojumu
attīstības
koncepcija.
Uzsākta tās
ieviešana.
20

Sociālais dienests
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Trūcīgo ģimeņu
skaits
Trūcīgo personu
skaits

1102 ģimenes 491
2952 personas 1237

8991
Novadā
Uzņēmumu skaita
uzņēmumi
darbojās 1950
pieaugums
(13%
uzņēmumi
pieaugums)
Pieslēgums
ciemos
Pieslēgums
centralizētai
ūdensapgādei

Pieslēgums 25
ciemos

Bauska -1184
Ceraukste -470
Code-804
Dāviņi -233+16
Gailīši -816
Mežotne – 560
Vecsaule -252

20%
samazinājums
20%
samazinājums

Sociālais dienests
Sociālais dienests

20%
pieaugums

LURSOFT

Visi ciemi
pieslēgti (57)

Novada dome

63882.7 ha

Novada dome

Meliorētās zemes 63882.7 ha

63882.7 ha

Noziedzīgumu
942
nodarījumu skaits

581
(38%
20%
samazinājums) samazinājums

Iekšlietu ministrijas
informācijas centrs2
(Kriminālā statistika)

Izvērtēšanas rādītāju tabulā (VP.2.) kā kritisks rādītājs par 2014.gadu ir jāatzīmē
„Iedzīvotāju skaits”.
Rīcību īstenošanas rezultātā iedzīvotāju skaitu Bauskas novadā ir plānots palielināt par 2,5
%, bet 2014.gadā ir vērojams iedzīvotāju samazinājums par 6,9 % attiecībā pret bāzes gadu.
Savukārt pieaudzis dzimušo bērnu skaits (9 %).
Uzmanība būtu jāpievērš arī rādītājiem „Iedzīvotājiem ir nodrošināti kvalitatīvi
nepieciešamie sociālie un veselības aprūpes pakalpojumi” un „Sociālā darba un sociālās
palīdzības pakalpojumu attīstības koncepcija”, kuru rezultatīvie rādītāji uz 2014.gadu ir
nemainīgi.
Sabiedriskā kārtības nodaļa nodrošina kārtību un drošību Bauskas novada teritorijā:1) veic
preventīvu darbu ar personām (2014.-377 un 2015.-249) par sabiedriskās kārtības normu
neievērošanu; 2) sadarbībā ar biedrības „Dzīvnieku patversme Mežavairogi” darbiniekiem
izķerti klaiņojoši suņi, kaķi u.c. dzīvnieki; 3) nodrošināta sabiedriskā kārtība pašvaldības
rīkotajos pasākumos; 4) aizrādīts dzīvnieku īpašniekiem par MK noteikumu Nr.266
„Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai, pārvadāšanai un
demonstrēšanai publiskās iestādēs, kā arī suņa apmācībai” ievērošanu; 5) veikti izbraukumi
sakarā ar naktsmiera traucēšanu; 6) novērsta ugunskuru kurināšana tam neparedzētajās vietās;
7) veikti izbraukumi kopā ar Bauskas novada Sociālā dienesta, Bauskas novada bāriņtiesas,
Valsts policijas un VUGD darbiniekiem; 8) sadarbībā ar Būvvaldi kontrolēta dzīvžogu un
zālāju uzturēšana Bauskas novada iedzīvotāju īpašumos, veiktas pārrunas ar zemes
īpašniekiem; 9) veikts preventīvais darbs ar jauniešiem – aizrādīts par smēķēšanu, par
braucamās daļas šķērsošanu neatļautā vietā, par vizināšanos ar skrituļslidām pa apdzīvotu
centru ielām.
1
2

https://www.lursoft.lv/estadistic?act=UR_STATS&novads=100015758&id=516&year=2014
http://www.ic.iem.gov.lv/node/109
Bauskas novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadam īstenošanas uzraudzības pārskats
2014./2015.gadam
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Sadarbībā ar kaimiņu novadiem (Rundāles, Iecavas, Vecumnieku), būtu nepieciešama
medicīniskās atskurbtuves izveide. Šis jautājums būtu risināms valstiskā līmenī. Darba
kvalitātes uzlabošanai Sabiedriskās kārtības nodaļai nepieciešams vēl viens transportlīdzeklis.

3.att. Sociālās aizsardzības pakalpojumu pieejamība un attīstība(%)
Aptaujas rezultāti liecina par to, ka ar sociālajiem pakalpojumiem apmierināti ir 56,8 % jeb
vairāk kā puse aptaujāto. 27,6 % iedzīvotāju ir neapmierināti ar sociālās aizsardzības
pakalpojumu pieejamību un attīstību (sociālie pakalpojumi, kvalificēti speciālisti, izglītības un
veselības aprūpe).
Būtiskākie ierosinājumi: Atbalsts daudzbērnu ģimenēm - pasākumi, ekskursijas,
transports, atlaides.

Bauskas novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadam īstenošanas uzraudzības pārskats
2014./2015.gadam
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4.att. Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un attīstība (%)
Savukārt 63,5 % iedzīvotāju ir neapmierināti ar veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību
un attīstību (kvalificēti speciālisti, veselības aprūpe).
Pozitīvi veselības aprūpes pakalpojumus novērtē tikai 31,8 %. Jāatzīmē, ka
neapmierinātība ar veselības pakalpojumiem ir pieaugusi. Respondenti min šādas problēmas:


Medicīnas pakalpojumu nepietiekamība un speciālistu trūkums.

Būtiskākie ierosinājumi: Pilnveidot veselības uzlabošanas iespējas gan lieliem, gan
maziem.

5.att. Vides kvalitāte (%)
Aptaujas rezultāti liecina par to, ka ar vides kvalitāti (ūdensapgāde, upes, gaiss, troksnis,
ainavas, labiekārtošanas darbi) apmierināti ir 67,1 % jeb vairāk kā puse aptaujāto. Tikai 27,6 %
iedzīvotāju ir neapmierināti ar situāciju vides kvalitātes jomā.
Būtiskākie ierosinājumi: Jāmudina māju apsaimniekotājus (jo īpaši daudzdzīvokļu) uzlabot
dzīvojamo ēku energoefektivitāti kā arī sakārtot infrastruktūru ap tām, citādi pavisam tuvā
nākotnē ievērojami pasliktināsies dzīvojamais fonds novadā. Ļoti daudziem iedzīvotājiem
dzīves vide jau tagad ir neapmierinošā stāvoklī, situācija ar katru gadu tikai pasliktinās.
Īstenotie projekti
Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Bauskas novada Vecsaules pagasta
Ozolaines ciemā 2.kārta.
Bauskas novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadam īstenošanas uzraudzības pārskats
2014./2015.gadam
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Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Bauskas novada Vecsaules pagasta
Vecsaules ciemā.
Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Bauskas novada Gailīšu pagasta
Mūsas ciemā.
Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Mežotnes pagasta Jumpravas ciemā
Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Bauskas novada Brunavas pagasta
Grenctāles ciemā.
Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Bauskas novada Mežotnes pagasta
Mežotnes ciemā.
Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Bauskas novada Dāviņu pagasta
Dāviņu ciemā.
Atdzelžošanas iekārtu renovācija Dāviņu pagasta Dāviņu ciemā.
Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Bauskas novada Ceraukstes pagasta
Mūsas ciemā.
Saimniecisko notekūdeņu kanalizācijas tīklu rekonstrukcija apdzīvotā vietā
„Liellauki”.
Apgaismojuma izbūve Bauskas novada Ceraukstes pagasta Ceraukstes ciema
Skolas un Stūrīšu ielā.
Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Bauskas novada Guntu ciemā.
Ilgtspējīga lietusūdens kanalizācijas apsaimniekošana Lielupes baseina vides
kvalitātes uzlabošanai.
LAT-LIT „Protected areas”, ZPR, „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju Zemgalē
un Ziemeļlietuvā apsaimniekošanas uzlabošana, radot ilgtspējīgu pamatu dabas
teritoriju saudzīgai apsaimniekošanai un dabas vērtību saglabāšanai” (Dabas
parka “Bauska” apsaimniekošanas plāna izstrāde).
Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Bauskas novadā, iegādājoties divus
jaunus rūpnieciski ražotus vieglos pasažieru elektromobiļus.
Dāviņu pagasta pārvaldes ēkas fasādes remonts un teritorijas labiekārtošana.
Taciņas rekonstrukcija (bruģēšana) pie Gailīšu pagasta pārvaldes Bauskas iela 2
Apkures kalta pielāgošana apkurei ar kokskaidu granulām Vecsaules pagasta
Saietu namā. Apkures sistēmas izbūve Vecsaules Pagastmājā.
ELFLA “Remontdarbu veikšana Bauskas novada pašvaldības iestādēs”
Nodrošinātu ēkas funkcionalitāti un novērst iespējamos draudus pansionāta un
apkārtējo iedzīvotāju drošībai.
Remontdarbu veikšana Bauskas novada iestādēs (pansionāta budžets).
Vides pieejamības nodrošināšana struktūrvienībā Slimnīcas iela 4, Bauska
(pansionāta budžets).
Ugunsgrēka signalizācijas sistēmas ierīkošana struktūrvienībā Slimnīcas iela 4,
Bauska.
Klientu dušas telpas kapitālais remonts pansionāta “Derpele” Īslīces veco ļaužu
sociālās aprūpes centrā “Islīči”.
Dzīves apstākļu uzlabošana pansionāta klientiem -sakārtota vide (saimnieciskā
kārtā).
Ugunsdrošības un apsardzes signalizācijas sistēmas ierīkošana pansionātā
“Derpele”.

Bauskas novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadam īstenošanas uzraudzības pārskats
2014./2015.gadam

11

Uzsākta un turpinās projektu īstenošana
Algotie pagaidu sabiedriskie darbi.

Prioritāte 3 - Konkurētspējīga izglītība – mērķis ir nodrošināt novada iedzīvotājiem vislabākās
izglītības iespējas, īpaši fokusējoties uz novada specializācijas jomām – lauksaimniecība, tūrisms
un loģistika.
RV3.1: Izglītības kvalitātes un pieejamības nodrošināšana

Prioritāte,
mērķis

Vidējā termiņā
sasniedzamie
rezultāti un bāzes
rādītāji

Rīcību
īstenošanas
rezultatīvie
rādītāji
2011.g.

Rīcību
Rīcību
īstenošanas
īstenošanas
rezultatīvie
rezultatīvie
rādītāji
rādītāji 2018.g.
2013./2014.g.
un attīstības
un attīstības
tendence
tendence

Datu ieguves avoti

(VP.3.) Konkurētspējīga izglītība

(M.3.)
Prioritātes
mērķis ir
nodrošināt
novada
iedzīvotājiem
vislabākās
izglītības
iespējas, īpaši
fokusējoties uz
novada
specializācijas
jomām –
lauksaimniecība,
tūrisms un
loģistika

Augstskolās
iestājušos skaits

Skolēnu
apbalvojumu
olimpiādēs

Bauskas
1.VSK-73%
no beidzējiem,
Uzvaras VSK29%, Bauskas
2.VSK-54%,
Mežotnes Int.
VSK nebija
12.klases

97 izgl.,
reģionā-14
izgl., valstī-7
izgl.

2014.gadā BVĢ-77,95%
B2.V.34,04%;
Īslīce -55,56%
Uzvara-75 %,
MIV-60%
2015.gadā
BVĢ-69,05% 20%
B2.V.-51%; pieaugums
Īslīce -60%
Uzvara66,67%,
Novadā
kopumā:
61,68%
Mācību
priekšmetu
olimpiādes:
Novadā-103
Reģionā-6
Valstī-2
Skolēnu
zinātniski
20%
pētnieciskie
pieaugums
darbi:
Novadā-17
Reģionā-7
Valstī-1
Profesionālās
ievirzes skolu
audzēkņi:
Reģionā:10
Valstī-5

Izglītības iestādes, Novada
dome

Izglītības iestādes, Novada
dome

Bauskas novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadam īstenošanas uzraudzības pārskats
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PII nodrošinājums
90%
no pieprasījuma
5008 Bērni un
Bērnu un jauniešu
jaunieši
skaits novadā
(0-18.g.)

98%

100%

2013. – 4800
2014. – 4732 5050
2015. - 4676*

Novada dome
CSP, Novada dome

*CSP dati uz 01.12.2015

Izvērtēšanas rādītāju tabulā (VP.3.) kritiski rādītāji par 2014.gadu nav konstatēti.
Bezdarbnieku skaita samazināšanās tendence pret plānoto sasniedzamo vērtību 2018.gadā ir
pozitīva. Pārskata periodā samazinājies bērnu un jauniešu skaits (t.sk. 6,99 % ir samazinājies
augstskolās iestājušos skolēnu skaits).

6.att. Izglītības kvalitātes un pieejamības nodrošinājuma (%)

Aptaujātie 71,9 % iedzīvotāji (ļoti apmierina 12 % un drīzāk apmierina 59,9 %) ir apmierināti
ar izglītības kvalitātes un pieejamības nodrošināšanu novadā, tikai 17,4 % iedzīvotājus
neapmierina izglītības kvalitātes un pieejamība.
Neformālās izglītības nodrošināšanai Bauskas novadā Bauskas Bērnu un jauniešu centrs
(turpmāk–Bauskas BJC) veic šādas aktivitātes: diskusijas „Kafija ar politiķiem”, dalība
projektos „Kā sauc, tā atsaucas”, „Es un jaunatne man apkārt”, apmācības darbiniekiem un
jauniešiem „Improving youth work across Europe: sharing detached youth work practice”,
„Better advocacy - more youth participation” u.c.), seminārus („Līderības skola”, par
brīvprātīgo darbu u.c.), radošos festivālus un darbnīcas, fiziskas aktivitātes (orientēšanās
skrējiens pilsētvidē „Savienojam tiltus”), forumus, jauniešu dienas aktivitātes pagastu centros
un noslēguma pasākums Bauskā.

Bauskas novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadam īstenošanas uzraudzības pārskats
2014./2015.gadam
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Izveidota Bauskas novada jauniešu dome, darbojas kā EURODESK informācijas
punkts, apkopo un izplata informāciju par jauniešu darbošanās iespējām vietējā un starptautiskā
līmenī.
Mūžizglītības pieejamība un kvalitāte Bauskas BJC un AMC „Bauskas skapis” nodrošina
Bauskas un apkārtējo novadu iedzīvotājiem interešu izglītības (pirmsskolas un skolas vecuma
audzēkņiem) un mūžizglītības (jebkura vecuma interesentiem) programmas. Tiek piedāvāta
iespēja apgūt kokamatniecību, tekstildarbus - šūšana, izšūšana, adīšana, aušana, zīda
apgleznošana, filcēšana, podniecība, stikla veidošana un apgleznošana, dekupāža, vizuālā
māksla, gleznošana, vokālās nodarbības, dejas, tehniskā jaunrade, veselīgu dzīvesveidu- tūrisms
un ārstnieciskā vingrošana.
Tiek organizētas iknedēļas tekstilmozaīkas šūšanas nodarbības, ikgadējs pasākumus „Satiec
savu meistaru”, tuvākās apkārtnes rokdarbnieču saietus, kuru apmeklēja ap 70 vietējie
iedzīvotāji, kā arī savas prasmes demonstrēja 24 rokdarbnieces no Lietuvas Biržu rajona.
AMC „Bauskas skapis” organizē nodarbību ciklus (piem., dāvanu gatavošanas
darbnīcas), pasākumus (Bauskas vecpilsētas pagalmu svētki, mākslas un radošo darbu izstādes),
notiek pieredzes apmaiņas starp vietējiem amatniekiem un sadarbības partneriem.
Apmeklētājiem ir iespēja apskatīt un izmēģināt darba instrumentus un iekārtas. Respondentu
ieteikumi:
 sagatavojot skolas jaunajam mācību gadam, bet arī par skolēnu drošību un darba
kvalitāti!
 veicināt lauku teritorijās dzīvojošo bērnu iespējas darboties Bauskas pulciņos un
citās radošās aktivitātēs,
 pabeigt skolu remontus laicīgi pirms 1.septembra,
 uzlabot situāciju skolās un bērnudārzos.
Īstenotie projekti
Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs.
Erasmus + KA2 “Dispute, discuss, develop”.
Erasmus + KA2 “Slow down, Move your body, Improve your diet, Learn to life
and Enjoy school time” – S.M.I.L.E.
Pamūšas speciālās internātpamatskolas aktu zāles pārseguma pastiprināšana un
telpu renovācija.
LVSFA “Dzīvo zaļi un veselīgi”.
Skolu vienkāršotā renovācija.
Pamūšas speciālās internātpamatskolas datorklases kosmētiskais remonts un
ugunsdzēsības dīķa projekts.
Learning Positive Discipline- lai bērni tiktu audzināti pozitīvā un nevardarbīgā
atmosfērā jebkurā vidē.
SOS izglītības projekts Bauskas 2.vidusskolā
Booktrailers and Videostorytelling: How to teach and learn reading appreciation
Lasītprasmes veicināšanā un IT tehnoloģiju apguvē un pielietošanā
Bauskas novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadam īstenošanas uzraudzības pārskats
2014./2015.gadam
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Uzsākta un turpinās projektu īstenošana
Tehniskās jaunrades aktivitāšu ieviešana Bauskas novadā
Prioritāte 4 - Pievilcīga kultūras un sporta vide – mērķis ir nodrošināt iedzīvotājus un novada
viesus ar kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras un sporta pakalpojumu klāstu.
RV4.1: Kultūras pakalpojumu daudzveidības un kvalitātes nodrošināšana
RV4.2: Sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumu attīstība

Prioritāte,
mērķis

Vidējā termiņā
sasniedzamie
rezultāti un bāzes
rādītāji

Rīcību
īstenošanas
rezultatīvie
rādītāji
2011.g.

Rīcību
Rīcību
īstenošanas
īstenošanas
rezultatīvie
rezultatīvie
rādītāji
rādītāji 2018.g.
2014./2015.g.
un attīstības
un attīstības
tendence
tendence

Datu ieguves avoti

(VP.4) Pievilcīga kultūras un sporta vide

(M.4.)
Prioritātes
mērķis ir
nodrošināt
iedzīvotājus un
novada viesus ar
kvalitatīvu un
daudzveidīgu
kultūras un
sporta
pakalpojumu
klāstu

Iedzīvotājiem ir
nodrošināti plaša Aptauja –
spektra kvalitatīvi nepieciešami
kultūras
uzlabojumi
pakalpojumi
Reģionālā līmeņa
sporta sacensībām
nav
atbilstošs
peldbaseins
Darbojas visos
Kultūras centri
pagasta
centros
Iedzīvotājiem ir
nodrošināti plaša
Aptauja spektra kvalitatīvi
nepieciešami
aktīvās atpūtas un
uzlabojumi
sporta
pakalpojumi

78,4%
iedzīvotāju ir
apmierināti ar
kultūras
pakalpojumu
pieejamību un
kvalitāti

Iedzīvotāji ir
apmierināti ar
kultūras
pakalpojumu
pieejamību
un kvalitāti

nav

Ir
peldbaseins

Darbojas visos
pagasta
centros
61,6%
iedzīvotāju ir
apmierināti un
30,8% nav
apmierināti ar
sporta
pakalpojumu
pieejamību un
kvalitāti.

Aptauja

Novada dome

Darbojas visos
pagasta
centros

Novada dome

Iedzīvotāji ir
apmierināti ar
sporta
pakalpojumu
pieejamību
un kvalitāti

Aptauja

Izvērtēšanas rādītāju tabulā (VP.4.) kritiski rādītāji par 2014./2015.gadu nav konstatēti.
Visu rādītāju vērtību tendence pret plānoto sasniedzamo vērtību 2018.gadā ir pozitīva vai
nemainīga.
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6.att. Kultūras pakalpojumu daudzveidība un kvalitātes nodrošināšana (%)
Aptaujas anketas ietvaros 78,4 % iedzīvotāju ir apmierināti ar kultūras pakalpojumu
daudzveidības un kvalitātes nodrošināšanu. Aptaujas dalībnieki kā būtiskākos nosaukuši šādus
pasākumus:
 Bauskas novada Bērnu dziesmu un deju svētki;
 Bauskas novada svētki, kā arī atzīmē, ka pasākumi ir krāšņi un pievilcīgs ir pilsētas
vizuālais noformējums;
Ierosinājumi:



Bauskā ir nepieciešams jauns un moderns Kultūras centrs,
Pilskalna labiekārtošana un rotaļu laukuma izveide pilskalnā.

Bauskas novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadam īstenošanas uzraudzības pārskats
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7.att. Sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumu attīstība (%)
Aptaujas rezultāti liecina par to, ka 61,6 % iedzīvotāju ir apmierināti ar sporta un aktīvās
atpūtas pakalpojumu attīstību (sporta zāles, stadioni, pasākumu organizācija), savukārt 30,8 %
iedzīvotāju ir neapmierināti sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumu pieejamību.
Ierosinājumi:
 Bauskā ir nepieciešams peldbaseins,
 jauns un moderns sporta nams.
Īstenotie projekti
Grenctāles kultūras nama pieejamības nodrošināšana 2.kārta.
Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana.
Multimediju studija jauniešiem.
Bauskas pils - sociālekonomiski nozīmīga kultūras mantojuma objekta atjaunošanas II kārta.
Aktīvās atpūtas zonu izveide Bauskas novadā.
Bauskas novada kultūras centru infrastruktūras uzlabošana.
Tehniskās jaunrades aktivitāšu ieviešana Bauskas novadā.
Sporta inventāra iegāde Bauskas novada vispārējās izglītības iestādēs.
Kultūras tradīciju popularizēšana un saglabāšana Īslīces pagastā.
Kultūras tradīciju saglabāšana un attīstīšana Bauskas novadā.
Kultūras vērtību saglabāšana un popularizēšana Bauskas novada teritorijā.
Bauskas novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadam īstenošanas uzraudzības pārskats
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Tautas tērpu iegāde Bauskas novada amatierkolektīviem.
Veikborda parka ierīkošana Mūsas upē Bauskā.
Publiski pieejamas teritorijas labiekārtošana Pāces ciemā un Uzvaras ciemā.
Sabiedrisko aktivitāšu atbalstīšana un dažādošana Bauskas novadā.
Latviešu kultūras tradīciju saglabāšanas un attīstības veicināšana Bauskas novada
Ceraukstes pagastā.
Bauskas novadpētniecības un mākslas muzeja “Metāla skapju iegāde lielformāta
materiālu krājumam”.
Metāla skapju iegāde lielformāta materiālu krājumam Bauskas muzejā.
Vēsture atdzīvojas “Lejeniekos”. Bauskas novadpētniecības un mākslas muzeja
struktūrvienības – Viļa Plūdoņa memoriālā muzeja “LEJENIEKI” ēku
arhitektoniski mākslinieciskās izpētes un dzīvojamās mājas interjera ekspozīcijas
projekts un projekta turpinājums.
Bauskas novada vēstures unikālas liecības - 19. gadsimta katafalka restaurācija.
Topogrāfiskā uzmērīšana V.Plūdoņa muzejā “Lejenieki”.
Bauskas muzeja Tautas lietišķās mākslas studijas „Bauska” ēkas fasādes
vēsturiskā un arhitektoniskā izpēte.
Autoratlīdzība manuskriptam grāmatai par Bauskas vēsturi.
Bauskas pilsdrupu centrālā torņa ārsienas bīstamāko bojājumu novēršana.
Kurzemes hercogu portreti Bauskas pils muzeja ekspozīcijai.
17.gs. kabineta restaurācija.
Bauskas pils vārtu mājas flīžu grīdas restaurācija.
Bauskas pils muzeja ekspozīcijas mākslinieciskā projekta izstrāde.
Kamīna dūmvada oderu montāža.
17.gs gulta Bauskas pils muzeja interjera ekspozīcijā.
Bauskas pilsdrupu Ziemeļu sienas sektora mūra konservācija.
Bauskas pilsdrupu centrālā un vārtu torņa 3d uzmērīšana konservācijas tehniskā
projekta izstrādāšanai.
Lādes restaurācija.
Velostatīvu uzstādīšana Pāces un Uzvaras ciemos.
Florbola bortu un vārtu iegāde Uzvaras vidusskolas sporta zālei.
KC „Kamarde” skatuves apgaismojuma ierīkošana.
Uzsākta un turpinās projektu īstenošana
Multimediju studija jauniešiem 2.kārta.
Viļa Plūdoņa memoriālā muzeja „Lejenieki” ratnīcas restaurācija.
Lādes restaurācija (Bauskas pils).
Kultūras tradīciju veicināšana un attīstība Bauskas novada Bauskas sākumskolā.
Tautas tērpu iegāde Bauskas novada tautas deju ansamblim "Jandāls”.
Materiāli tehniskā nodrošinājuma iegāde tautas deju interešu grupu aktivitāšu
dažādošanai.
Prioritāte 5 - Efektīva pārvalde – mērķis ir novadā veidot efektīvu pārvaldi un sekmēt
kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību.
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RV5.1: Pašvaldības un tās iestāžu, uzņēmumu darbības efektivitātes un kvalitātes
paaugstināšana
RV5.2: Uzņēmējdarbības veicināšana
RV5.3: Novada teritorijas un tūrisma mārketinga īstenošana un attīstība
RV5.4: Sadarbība ar starptautiskajiem partneriem novada teritorijas attīstības sekmēšanai

Prioritāte,
mērķis

Vidējā termiņā
sasniedzamie
rezultāti un bāzes
rādītāji

Rīcību
īstenošanas
rezultatīvie
rādītāji
2011.g.

Rīcību
Rīcību
īstenošanas
īstenošanas
rezultatīvie
rezultatīvie
rādītāji
rādītāji 2018.g.
2012./2013.g.
un attīstības
un attīstības
tendence
tendence

Datu ieguves avoti

(VP.5) Efektīva pārvalde

Aptauja –
Efektīva pārvalde nepieciešami
uzlabojumi

(M.5.)
Prioritātes
mērķis ir novadā
veidot efektīvu
pārvaldi un
sekmēt
kvalitatīvu
pakalpojumu
pieejamību.

Pārrobežu
sadarbības
projekti

Tiek īstenoti
3 projekti

Kvalitatīva,
informāciju
Aptauja –
saturoša, ērta
nepieciešami
lietošanā novada uzlabojumi
domes mājas lapa

40.3%
iedzīvotāju un
uzņēmēju ir
apmierināti ar
novada domi
un pašvaldību
iestāžu,
uzņēmumu
darbu.
Īstenoti 2
projekti un
tiek īstenoti
2 projekti

Aptauja -

2202
Novadā
Uzņēmumu skaita
uzņēmumi
darbojās 1950
pieaugums
(13%
uzņēmumi
pieaugums)
Neizmantoto
lauksaimniecības
0,5%
zemju platības
samazinājums
Bauskas pilī
Tūristi skaits
Bauskas pilī
40 733/37 171
Bauskas novadā 35 368

Iedzīvotāji un
uzņēmēji ir
apmierināti ar
novada domi un
Aptauja
pašvaldību
iestāžu,
uzņēmumu
darbu.
Tiek īstenoti
6 projekti

Novada dome

Iedzīvotāji un
uzņēmēji ir
apmierināti
ar mājas
lapu

Aptauja

20%
pieaugums

LURSOFT

0,2%

SUDAT

50%
pieaugums

TIC

Izvērtēšanas rādītāju tabulā (VP.5.) kritiski rādītāji par 2014./2015.gadu nav
konstatēti. Visu rādītāju vērtību tendence pret plānoto sasniedzamo vērtību 2018.gadā
ir pozitīva.
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8.att. Informācijas avoti (%)

Novada iedzīvotāji informāciju par pašvaldības pakalpojumiem, aktualitātēm
un pieņemtajiem lēmumiem visvairāk uzzina no laikraksta „Bauskas Dzīve” (27,9
%), mājaslapas www.bauska.lv (22,6%) un „Bauskas Novada Vēstis” (21,8 %).
Ierosinājumi:






domāju, ka informācijas ir pietiekami daudz;
izcelt pozitīvās lietas, kas notiek novadā;
informāciju par atbalstu uzņēmējdarbībai, mājaslapa varētu būt
pārskatāmāka;
par bērnu aktivitātēm
par visām aktivitātēm vajadzētu laicīgi un plašākā apjomā (visos
iespējamos plašsaziņas līdzekļos) izziņot. Reizēm Novada Vēstis saņemam,
kad pasākumi jau ir nokavēti.
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9.att. Uzņēmējdarbības veicināšana(%)

32 % aptaujas dalībnieku snieguši pozitīvu vērtējumu uzņēmējdarbības atbalstam,
savukārt vairākums – jeb 49,5 % ir neapmierināti ar uzņēmējdarbības atbalstu.
Ierosinājumi:
 atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, nosakot prioritārās nozares - tūrisms,
mājražotāji;
 uzņēmējdarbības attīstība, investoru piesaiste, lai nodrošinātu jaunu darba
vietu izveidošanu;
 pašvaldībai vairāk jāveicina uzņēmējdarbības attīstība;
 nepieciešams uzņēmējdarbības speciālists.
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10.att. Novada teritorijas un tūrisma mārketinga īstenošana un attīstība (%)

Lai veicinātu ilgtspējīgu Bauskas novada tūrisma attīstību, izstrādāta un
apstiprināta Bauskas novada tūrisma attīstības programma un rīcības plāns 2015.2020.gadam.
Tūrisma attīstības un atpazīstamības veicināšanai veiktas šādas aktivitātes:
izdots Bauskas pilsētas plāns latviešu, krievu, angļu valodā; brošūra „Kāzas
Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadā” un sertifikāts krievu valodā „Sver
un mēri Bauskā”, suvenīrs „Mans mīļummetrs” latviešu un krievu valodā – „Sver un
mēri” suvenīru kolekcija;
izstrādāta atraktīva programmu jaunlaulātajiem „Sver un mēri Bauskā” – jaunā
pāra svēršana un mērīšana saticīgai ģimenes dzīvei ar inovatīvo mērrīku palīdzību –
“mīļummetru”, “konfektometru” un “čarkometru”.
Izstrādāts jauns gastronomiskā tūrisma maršruts „Gastronomiskais ceļojums
cauri gadsimtiem Bauskas novadā”, TAVA organizētajā Eiropas izcilāko tūrisma
galamērķu jeb EDEN projekta konkursā „Tūrisms un vietējā gastronomija”, labāko
pieciniekā, nodrošinot reklāmas filmas izveidi.
Organizēts gastronomiskā tūrisma projekts „Bauskas kafejnīcu patriotiskā
nedēļa” ēdināšanas uzņēmumiem, kurā iesaistījās 9 tūrisma pakalpojumu sniedzēji
Organizēti gidu kursi „Bauskas gidu kurss”, tajos piedalījās 19 gidi no Rīgas,
Jelgavas, Dobeles un Bauskas apkārtnes.
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Sadarbībā ar Rundāles, Iecavas un Vecumnieku novadu pašvaldībām dalība
Starptautiskajos tūrisma gadatirgos (Balttour, Adventour, Tourest u.c.).
Darbība Zemgales Tūrisma asociācijā, organizēts Bauskas un apkārtnes tūrisma
sezonas noslēguma pasākums un pasniegtas Tūrisma informācijas centra balvas par
sadarbību.
Aptaujas rezultāti liecina par to, ka 54,6 % iedzīvotāju ir apmierināti ar novada
teritorijas un tūrisma mārketinga īstenošanas un attīstības kvalitāti un pieejamību.
Ierosinājumi:
 veicināt tūrisma attīstību - vienotu sadarbības tīklu:
 veidot kultūras programmu ar vienotu sadarbības tīklu, reklāmu.

11.att. Pašvaldības iestāžu, uzņēmumu darbība un kvalitāte (%)

Aptaujas rezultāti liecina par to, ka 58,5 % iedzīvotāju ir apmierināti ar pašvaldības
iestāžu, uzņēmumu darbību un kvalitāti (pārvaldes efektivitāti, pakalpojumu kvalitāti
un pieejamību, pieredzes apmaiņu).
2014.gadā iekšējā audita ietvaros tiks veikta auditējamo vienību iekšējās kontroles
sistēmas kvalitātes un efektivitātes pārbaude, izvērtējot to darbības atbilstību likuma
„Par pašvaldībām" noteiktajām 22 autonomajām funkcijām un pašvaldības
brīvprātīgajām iniciatīvām, ietverot atbalsta funkcijas pašvaldības autonomo funkciju
un brīvprātīgo iniciatīvu veikšanai.
Izvērtēta pašvaldības kapitālsabiedrību darbība atbilstoši likuma „Par valsts un
pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”, kuri izriet no pašvaldības
funkcijām.
2014.gadā Bauskas novada administrācijā darbu sāka jaunas struktūrvienības –
Kanceleja, Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļa, kas izveidota reorganizējot
Bauskas novada administrācijas struktūrvienības: Pašvaldības IT kompetences cents,
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Lietvedības un sabiedrisko attiecību nodaļa un pašvaldības iestādes „Bauskas
Novadpētniecības un mākslas muzeja” struktūrvienību „Tūrisma informācijas centrs”.
Ierosinājumi:







jāizstrādā un jāsāk īstenot plāns kā iedzīvotājus noturēt Bauskas novadā,
citādi iedzīvotāju skaits strauji kritīsies un līdz ar to arī budžeta ieņēmumi,
plānā jāparedz pašvaldības subsidēta jauno mājokļu būvniecība/ esošo
mājokļu renovācija (apmaiņā pret dzīvesvietas deklarēšanu Bauskas
novadā un IIN nomaksu konkrētā līmenī),
jānodrošina cilvēku ērtāka un lētāka nokļūšana uz Rīgu (jāvirza ideja par
Rail Baltic pasažieru vilciena pieturu Bauskā, pašvaldības līdzfinansējums
transporta izdevumiem apmaiņā pret dzīvesvietas deklarēšanu Bauskas
novadā un IIN nomaksu konkrētā līmenī),
jāatbalsta jaunu ražošanas objektu atvēršana Bauskas novadā (sākotnējās
infrastruktūras izbūve).

RV5.4: Sadarbība ar starptautiskajiem partneriem novada teritorijas attīstības
sekmēšanai.
Notiek sadarbība ar Ripinas (Polija), Nahodas (Čehija), Hašuri (Gruzija),
Hedemoras (Zviedrija), Pakrojas (Lietuva), Radvilišķu (Lietuva pašvaldībām noslēgto
sadarbības līgumu ietvaros). Attīstot sadarbību kultūras un izglītības jomā, sagatavotas
un realizētas sadraudzības pašvaldību vizītes Bauskas novadā: Bauskas novada Bērnu
un jauniešu dziesmu svētku ietvaros tika uzņemta Nahodas pašvaldības delegācija (29
dalībnieki), noorganizēti Nahodas Mūzikas skolas jauniešu stīgu orķestra koncerti;
Bauskas novada svētki „Bauskai 405” noritēja Viļa Plūdoņa gada zīmē un, pateicoties
sadraudzības pašvaldību atsaucībai, svētki kļuva par daudznacionālu festivālu, kuru
atbalstīja Hašuri jauniešu deju kolektīvs, Hedemoras un Ripinas jauniešu grupas, kā arī
lauku kapelas no Pakrojas un Radvilišķu pašvaldībām.
Bauskas novada pašvaldības delegācijās piedalījās:
 Hašuri pašvaldības svētkos, t.sk. TAD „Jandāls” ar koncertprogrammu;
 vizītē Nahodas pašvaldībā, Bauskas BJC jauniešu deju kolektīvs „Mēmelīte” ar
koncertprogrammu;
 Ripinas, Radvilišku, Pakrojas un Hedemoras pašvaldību svētkos.
VARAM organizētā semināra ietvaros uzsākta sadarbības veidošana ar Moldovas
pārstāvjiem par teritoriju attīstības plānošanas, atkritumu apsaimniekošanas,
uzņēmējdarbības veicināšanas, sabiedrības aktivizēšanas jautājumiem.
Īstenotie projekti
Strādāsim kopā attīstībai (sadarbībā ar Hašūri pašvaldību) 2013./2014.gadā
Tirdzniecības stendu izveide Bauskas pilsētā.
Uzsākta un turpinās projektu īstenošana
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Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana (mājas lapa,
vienas pieturas aģentūra).
Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu
izstrāde, LV 07, līdzdalība VARAM īstenotajā projektā.
Apzīmējumu skaidrojumi:
Pieaugums ar pozitīvu vērtējumu
Samazinājums ar pozitīvu vērtējumu
Nav notikušas izmaiņas
Pieaugums ar negatīvu vērtējumu
Samazinājums ar negatīvu vērtējumu

3. Secinājumi
Pārskata periodā pašvaldība ir īstenojusi apjomīgus projektus un veikusi
rīcības, lai īstenotu ilgtermiņa prioritāti - pievilcīga un droša dzīves un darba vide.
11. attēls Trīs nozīmīgākie sasniegumi novadā (respondentu skaits)
Ceļš Bauska- Uzvaras ciems
Satiksme Rīga Bauska
Kantrī festivāls
Tradicionālie kultūras pasākumi…
Pagasta centru labiekārtošana
Rātsnama atjaunošana
Bauskas pils atjaunošana
Pilsētas labiekārtošana
Pilsētas ielu atjaunošana
Novada, pilsētas, pagalmu svētki
Mūsas tilta atjaunošana
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Bez 11.attēlā minētajiem sasniegumiem, kā pozitīvo respondenti minējuši
brīvpusdienas skolēniem, izglītības iestāžu atjaunošanu, skolotāju godināšanu,
ūdenssaimniecības projektu realizāciju, Jauniešu dienu novadā, uzņēmējdarbības
atjaunošanos, V.Plūdoņa jubilejai veltītos pasākumus, atbalstu pensionāriem, sporta
aktivitātes novadā.
12. attēls Trīs svarīgākie jautājumi, kas jārisina (respondentu skaits)
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Drošība, policija
Bibliotēkas būvniecība
Labiekārtošana, vides pieejamība
Apvedceļa būvniecība
Veloceliņu būvniecība
Sporta halles būvniecība
Peldbaseina būvniecība
Izglītības nozares sakārtošana
Ielu atjaunošana
Darbavietu radīšana, ILP attīstība,…
Novada ceļu sakārtošana
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Prioritāte 1 - Mobilitāte un satiksmes drošība – mērķis ir nodrošināt novada
kvalitatīvu sasniedzamību.
Pārskata periodā īstenoti Bauskas novadam stratēģiski nozīmīgi ES struktūrfondu
līdzfinansēti projekti ceļu infrastruktūras sakārtošanai:
 „Tranzītielu sakārtošana Bauskā” (Mūsas tilta rekonstrukcija),
 „Rīgas ielas posma rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai”.
Projekts „Tranzītielu sakārtošana Bauskā”
iesniegts „Latvijas Būvniecības gada balva 2014”
konkursam un ieguva pirmo vietu nominācijā
„Inženierbūve – rekonstrukcija”.
Projekta ietvaros uzlabots stratēģiski svarīgs
ceļa posms starppilsētu satiksmei, kurā intensitāte
tikai pieaug.
Tilta
rekonstrukcijas
gaitā
novērsta
nepieciešamība noteikt auto svara ierobežojumus
tilta šķērsošanai, tā neradot šķēršļus uzņēmējdarbībai
– kravu un pasažieru pārvadājumiem. Izbūvējot
apgaismojumu, rotācijas apli, sadalošo joslu un
braukšanas joslu kreisajam pagriezienam, kā arī
ierīkojot nožogojumu, ir izveidoti droši un
komfortabli satiksmes apstākļi gan autovadītājiem,
gan gājējiem.
Pašvaldības finansēti projekti:
 Bauskas apkārtnes velomaršrutu infrastruktūras pilnveidošana,
 Parka ielā jauns asfalta segums Bauskā, uz gājēju ietves ieklāts jauns bruģis
361 m² apjomā,
 jaunu asfalta segumu ieguvusi Baznīcas iela posmā no Uzvaras ielas līdz
Rīgas ielai,
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sakārtots Salātu ielas posms no Dārza ielas līdz Bauzes tirgus iebrauktuvei,
Salātu ielā ieklāts jauns bruģa segums gājēju ietvei,
jaunu, skaistu bruģa segumu ieguvusi gājēju ietve Slimnīcas ielā. Šeit
iedzīvotāju ērtībām uzstādīti arī soliņi.
Akāciju ielā līdzšinējā grants seguma vietā tur tagad ieklāts asfalts.
Bauskā 1.maija ielā ieklāts bruģis.
Bruģis ieklāts arī Sporta ielas posmā, plānots, ka vēl šogad bruģi šajā ielā ieklās
arī no Kareivju ielas līdz Pilskalna ielai un pie labvēlīgiem laika apstākļiem
posms no Zemgaļu ielas līdz Krasta ielai tiks asfaltēts.
Jauns asfalta segums ieklāts Ošu ielā Codes pagastā,
Sakārtots ceļš uz bibliotēku Codes pagastā.

Analizējot rezultatīvos rādītājus, varam secināt, ka būtiski nav mainījies kritiskā
stāvoklī esošo ceļu apjoms (28 %), par 19 % palielinājies ceļu satiksmes negadījumu
skaits. Pieaugusi satiksmes intensitāte pa starptautisko autoceļu A7.
Prioritāte 2 - Kvalitatīva, droša vide – mērķis ir nodrošināt iedzīvotājiem
nepieciešamos sociālos, veselības aprūpes pakalpojumus, kā arī sniegt kvalitatīvas
vides un drošības garantijas novada iedzīvotājiem. Prioritāte iekļauj sociālās
aizsardzības un veselības aprūpes pakalpojumus, vides kvalitāti (ūdensapgāde,
atkritumu saimniecība, siltumapgāde, labiekārtošana).
Ūdenssaimniecības jomā projekti tika īstenoti Bauskā un visos Bauskas novada pagastu
lielākajos ciemos - Ozolaines, Vecsaules, Mūsas, Jumpravas, Grenctāles, Mežotnes,
Dāviņu ciemā.
Iedzīvotāji aktīvi iesaistās un uzlabo savu vidi, īstenojot Nīderlandes fonda un Bauskas
novada pašvaldības atbalstītos projektus.
2014.gadā palielinājies sociālo pakalpojumu skaits, reģistrēto uzņēmumu skaits un
samazinājies nodarīto noziegumu skaits.
Analizējot pieejamos sociālos pakalpojumus, jāsecina, ka pašvaldība nodrošina
pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem. Visvairāk, jeb 63,5 % iedzīvotāju ir
neapmierināti ar veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību pašvaldībā (rādītājs
pieaudzis par 4 % salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu).
Prioritāte 3 - Konkurētspējīga izglītība – mērķis ir nodrošināt novada iedzīvotājiem
vislabākās izglītības iespējas.
2014.gadā Bauskas novadā vispārējo vidējo izglītību (10.-12.klase) iespējams iegūt
piecās izglītības iestādēs, vispārējo pamatizglītību (1.-9.klase) 11 izglītības iestādēs.
2015./2016.gadā būtu nepieciešams noteikt minimālo skolēnu skaitu 12 izglītojamie
vidusskolas posmā, jo valsts piešķirtā mērķdotācija nenodrošina pietiekamu
finansējuma apjomu.
Bauskas novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadam īstenošanas uzraudzības pārskats
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Viens no svarīgākajiem kvalitatīvas izglītības nodrošināšanas nosacījumiem novadā ir
sakārtots izglītības iestāžu tīkls ar skaidri noteiktu piedāvātā izglītības pakalpojuma
apmēru katrā izglītības iestādē, modernu un sakārtotu izglītības iestāžu infrastruktūru
un profesionāliem, labi atalgotiem pedagogiem.
Bauskas novada pašvaldība 2014.gadā 17 izglītības iestādes ir ieguldījusi investīcijas
1,7 miljonu eiro apmērā. Lai nodrošinātu ekonomiski pamatotu, efektīvu finanšu
resursu izmantošanu, izglītības iestāžu tīkla sakārtošana ir jaunā plānošanas perioda
prioritāte.
Izvērtēšanas rādītāju tabulā (VP.3.) kritiski rādītāji par 2014./2015.gadu nav konstatēti.
Visu rādītāju vērtību tendence pret Attīstības programmā plānoto sasniedzamo vērtību
2018.gadā ir pozitīva. Pārskata periodā samazinājies bērnu un jauniešu skaits (t.sk. 6,99
% ir samazinājies augstskolās iestājušos skolēnu skaits).
Aptaujātie 71,9 % iedzīvotāji (ļoti apmierina 12 % un drīzāk apmierina 59,9 %) ir
apmierināti ar izglītības kvalitātes un pieejamības nodrošināšanu novadā, tikai 17,4 %
iedzīvotājus neapmierina izglītības kvalitātes un pieejamība.
Bauskas novada skolas ir aktīvas dalībnieces biznesa izglītības organizācijas Junior
Achievement programmās, tiek rīkoti konkursi, skolēnu mācību uzņēmumu gadatirgi,
rīkotas pieredzes apmaiņas. Bauskas Valsts ģimnāzijas pārstāve piedalījās starptautiskā
konferencē Briselē, kurā tika prezentēts ar biznesa izglītības organizācijas Junior
Achievement – Young Enterprise Europe iniciatīvu izveidots virtuālais ceļvedis
uzņēmējspēju attīstībā www.tesguide.eu.
Prioritāte 4 - Pievilcīga kultūras un sporta vide – mērķis ir nodrošināt iedzīvotājus
un novada viesus ar kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras un sporta pakalpojumu klāstu.
Prioritāte ietver kultūras pakalpojumus, bibliotēkas, muzejus, kultūras mantojumu, kā
arī sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumus.
Atbilstoši Attīstības programmas prioritātēm novadā ir aprīkoti un rekonstruēti
kultūras centri, renovētas un aprīkotas bibliotēkas, muzeji, iegādāts sporta inventārs,
uzstādīti āra trenažieri un ielu vingrošanas elementi.
Iedzīvotāji aktīvi piedalās sporta un kultūras dzīvē. Sniegts finansiāls atbalsts Bauskas
novada pašvaldībā reģistrēto biedrību aktivitātēm kultūras un sporta jomā. Sniegts
atbalsts pašdarbības kolektīviem un sportistiem dalībai dažādos reģionāla, nacionāla
un starptautiskas nozīmes kultūras un sporta pasākumos.
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Kā nozīmīgākais kultūras mantojuma atjaunošanas projekts, kas tika līdzfinansēts no
ES fondu līdzekļiem ir „Bauskas pils sociālekonomiski nozīmīga kultūras mantojuma
objekta - atjaunošanas II kārta”. Projekts tika
iesniegts „Latvijas Būvniecības gada balvas 2014”
konkursam. Nominācijā „Restaurācija" projektam
piešķirta pirmā vieta. Bauskas pils ir lielisks
piemērs veiksmīgai starptautiskai – Latvijas un
Čehijas – speciālistu sadarbībai.
Aptaujātie 78,4 % iedzīvotāju ir apmierināti ar kultūras pakalpojumu daudzveidības un
kvalitātes nodrošināšanu.
Prioritāte 5 - Efektīva pārvalde – mērķis ir novadā veidot efektīvu pārvaldi un sekmēt
kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību. Prioritāte ietver Pašvaldības un iestāžu darbības
efektivitāti, uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumus, novada teritorijas un tūrisma
mārketinga pasākumus, pašvaldības sadarbību ar starptautiskajiem partneriem.
Pārskata periodā 58,8 % iedzīvotāju ir apmierināti ar pašvaldības iestāžu, uzņēmumu
darbību un kvalitāti (pārvaldes efektivitāti, pakalpojumu kvalitāti un pieejamību,
pieredzes apmaiņu). Izveidota jauna pašvaldības interneta mājaslapa. Notikušas vairāki
pieredzes apmaiņas braucieni, sadarbības projekti.
Lai uzlabotu pārvaldi Bauskas novadā, iedzīvotāji ir ieteikuši pašvaldības lēmējvarai
un izpildvarai kļūt vienotiem, strādāt un domāt komandā, uzņemties atbildību,
uzklausīt un sadzirdēt, nodrošināt ilgtermiņa plānošanu un uzlabot iedzīvotāju
informēšanu par plānotajiem darbiem. Veicināms iedzīvotāju lokālpatriotisms un
atbildība par savu vidi. Uzlabojama pieejamība pakalpojumiem darba laikā pagastu
pārvaldēs.
4. Priekšlikumi
Lai atvieglotu informācijas savākšanu ikgadējā uzraudzības ziņojuma izstrādei,
Attīstības un plānošanas nodaļai un citām pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām ir
ieteicams izveidot atsevišķu datu bāzi par īstenotajiem attīstības programmā
paredzētajiem projektiem un aktivitātēm, pastāvīgi uzkrājot un apkopojot informāciju.
Lai nodrošinātu līdzsvarotu un ilgtspējīgu sporta un kultūras nozaru attīstību
atbilstoši Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2012.-2030.gadam,
aktualizētu sporta un kultūras nozaru vidējā termiņa prioritātes un uzdevumus to
īstenošanai, kā arī izstrādātu detalizētus rīcības plānus, kas ietver konkrētu pasākumu
kopumu sporta un kultūras jomu attīstībai un sadarbības veicināšanai starp nozaru
dzīvē iesaistītajām institūcijām novadā, reģionā, Latvijā un ārvalstīs, nepieciešams
izstrādāt Bauskas novada sporta attīstības stratēģiju 2016.-2022.gadam un Bauskas
novada kultūras attīstības stratēģiju 2016.-2022.gadam.
Bauskas novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadam īstenošanas uzraudzības pārskats
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Nepieciešams attīstīt uzņēmējdarbību Bauskā un tās apkārtnē, īstenojot
uzņēmējdarbības atbalsta projektus, veidojot biznesa inkubatorus, nodrošinot
uzņēmējdarbības speciālista darbību un kopējas mārketinga aktivitātes, veicinot
nodarbinātību.
Pielikumi
1.
2.

Iedzīvotāju aptaujas „Kā Jūs novērtējat Bauskas novada attīstības tendences?”
kopsavilkums.
Bauskas novada attīstības programmas rīcību plāna izpildes atskaite laika posmā
no 2014.līdz 2015.gadam.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Bauskas novada attīstības programmas rīcību plāna izpildes atskaite uz 2016.gada 1.janvāri
Izpildīts/pabeigts

Rezultāts sasniegts
daļēji

Rezultāts nav
sasniegts

Darbība notiek

Izpildes
raksturojums
Nr.

Projekta nosaukums

Projekta plānotie darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji

Nepietiekama
darbība

Darbība nenotiek

Veiktās aktivitātes, tai skaitā
Darbības rādītāji vai Pamatojums, kāpēc
uzdevums nav veikts

Ieguldītais
finansējums

Paredzamās aktivitātes
uzdevumu ietvaros
nākamajā gadā,
tai skaitā
Papildus īstenojamie
projekti

VP1:Mobilitāte un satiksmes drošība – mērķis ir nodrošināt novada kvalitatīvu sasniedzamību.
RV1.1: Novada sasniedzamība

1

Autobusu satiksmes
(novads, reģiona,
starpreģionu,
pārrobežu)
optimizācija

Piesaistīts eksperts jautājuma risināšanai,
t.sk. Rīga-Bauska (t.sk. starptautiskie reisi),
Bauska-novads, Bauska-Jelgava.

Panākta
vienošanās
ar
KAUTRA
(EIROLINE), LUXEXPRESS, ECOLINES
par starptautiskā autobusa pieturvietu
Bauskā, Kalna ielā 6
ILP pieslēgums RailBaltica.
Piesaistīts eksperts jautājuma risināšana
starptautisko transporta koridoru attīstība,
t.sk. Rīga-Bauska,. starptautiskie reisi),
Bauska-novads, Bauska-Jelgava.

21 343

Pārvadājumu kvalitāte,
pieejamība.

1

Izpildes
raksturojums
Nr.

2

Projekta nosaukums

Tranzītielu
sakārtošana Bauskā:
Mūsas tilta
rekonstrukcija

Pārrobežu ceļu
sakārtošana
Ātrgaitas interneta
pieejamības
sekmēšana novadā

3

Publisko interneta
pieejas punktu
attīstība

Projekta plānotie darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji

Veiktās aktivitātes, tai skaitā
Darbības rādītāji vai Pamatojums, kāpēc
uzdevums nav veikts

Uzvaras ielas posma rekonstrukcija; Mūsas
tilta rekonstrukcija; rotācijas apļa izbūve;
reljefa gājēju pāreju ierīkošana; metāla
balstu ar gaismekļiem uzstādīšana;
apvienota velosipēdistu un gājēju celiņa
izbūve; sadalošās kreisās joslas izbūve;
gājēju ietvju metāla drošības margu
uzstādīšana;
jaunas
lietus
ūdens
kanalizācijas sistēmu izbūve; autobusu
stāvvietu paplašināšana un laukuma
labiekārtošana pie Bauskas pils.

Rotācijas apļa izbūve; Mūsas tilta
rekonstrukcija, reljefa gājēju pāreju
ierīkošana; metāla balstu ar gaismekļiem
uzstādīšana; apvienota velosipēdistu un
gājēju celiņa izbūve; sadalošās kreisās joslas
izbūve; gājēju ietvju metāla drošības margu
uzstādīšana; jaunas lietus ūdens kanalizācijas
sistēmu izbūve; autobusu stāvvietu
paplašināšana un laukuma labiekārtošana pie
Bauskas pils.

Ceļa posms iekļauts LAT-LIT programma,
VAS "Latvijas Valsts ceļi"
Valsts
Lai īstenotu valsts un pašvaldības
plānošanas dokumentos noteiktās rīcības,
un veicinātu interneta pieejas punktu
attīstību, Bauskas novada pašvaldība
projekta ietvaros plāno izveidot 13 jaunus
publiskos interneta pieejas punktus, no
kuriem plānots izveidot astoņas bezvadu
zonas, vietās ar lielāko cilvēku blīvumu.
Projektā izvēlētie risinājumi- PIPP
izveidošana ar pieeju bezvadu piekļuves
zonai, PIPP izveidošana ar pieeju
datortehnikai un esošo PIPP ar pieeju
datortehnikai pilnveidošana tiks veikta
visos novada nozīmes centros, tādejādi

Ieguldītais
finansējums

Paredzamās aktivitātes
uzdevumu ietvaros
nākamajā gadā,
tai skaitā
Papildus īstenojamie
projekti

4 820 690,00 EUR

Izpildīts.
Papildus – Mūsas kreisā
krasta labiekārtošana,
vides elementi.

Bērzi – Lietuvas robeža (Žeime),
LAT-LIT programma, VAS "Latvijas Valsts
ceļi"

NA

2018

Optiskais kabelis Bauskā un novada nozīmes
centros, telpu nomas līgumi

NA

Drukas tehnikas iepirkums 58000 EUR
vērtībā

90990 EUR
ERAF–77341 EUR
Pašvaldība 15 000
EUR
Valsts dotācija207EUR

Īstenots

2

Izpildes
raksturojums
Nr.

Projekta nosaukums

Projekta plānotie darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji

Veiktās aktivitātes, tai skaitā
Darbības rādītāji vai Pamatojums, kāpēc
uzdevums nav veikts

Ieguldītais
finansējums

Paredzamās aktivitātes
uzdevumu ietvaros
nākamajā gadā,
tai skaitā
Papildus īstenojamie
projekti

PIPP plānotais izvietojums vislabāk
nodrošinās projekta mērķa sasniegšanu.

4

5

Bauskas novada
teritoriālā tīkla
uzlabošana

Uzņēmējdarbības
atbalsta bibliotēku
pārrobežu sadarbības
tīkla izveidošana

Iepirkuma mērķis ir palielināt pašvaldību
(bijušā Bauskas rajona, bet šobrīd –
Bauskas, Rundāles, Iecavas un Vecumnieku
novadu
teritorijā
esošā)
teritoriālā
informācijas tīkla (TIT) ātrdarbību un
sakaru kvalitāti. Iepirkums tiek veikts
saskaņā ar 2004.gada 20.maija koncesijas
līgumu par Bauskas rajona vienoto
informācijas tīklu, kas nosaka ikgadējo tīkla
modernizācijas veikšanu.
Iepirkuma mērķi plānots sasniegt, palielinot
maģistrālo savienojumu datu caurplūdes
kapacitāti, vienlaikus novēršot minēto
savienojumu datu plūsmas piesātinājuma
problēmas
līdz
centrālajam
sakaru
mezglam. Risinājums nodrošinās turpmāku
pakalpojuma kvalitātes parametru izpildi un
iespēju ilgtermiņā apmierināt lietotāju
pieaugošās prasības pēc lielākas datu
pārraides caurlaidības.
Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas projekts LLIV-253
„Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku
pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana“.
Bibliotēkas daudzos ciematos ir vienīgie
sabiedriskie centri, kurās ir pieejams
bezmaksas internets, tās ir kļuvušas par
izglītības, informācijas un kultūras
centriem, tādēļ arī nolemts bibliotēkas
veidot kā atbalsta struktūras
uzņēmējdarbībai. Bibliotēkas var
iedvesmot un palīdzēt veidot attieksmi,
izglītoties un attīstīt kompetenci. Pārrobežu

Iepirkuma uzdevums ir TIT maģistrālo
savienojumu caurlaidības uzlabošana ar
mērķi palielināt datu caurplūdes kapacitāti
un nodrošināt turpmāku pakalpojuma
kvalitātes parametru izpildi šādos tīkla
savienojumos:
Bauska - Iecava;
Bauska - Pilsrundāle;
Bauska - Ceraukste;
Bauska - Dāviņi;
Bauska - Rītausmas;
Bauska - Garoza;
Dāviņi - Stelpe;
Dāviņi - Bārbele;
Uzvara - Grenctāle.

Projekta „Uzņēmējdarbības bibliotēka”
(LLIV-253) ietvaros ir iegādāti trīs
stacionārie datori Bauskas centrālajā
bibliotēkā (turpmāk- BCB), 13 portatīvie
datori, tai skaitā 6 BCB, 7 portatīvie datori
un 7 kopētāji, kas nodrošina A4 dokumentu
kopēšanu- Rītausmu, Codes, Jauncodes,
Gailīšu, Grenctāles, Ceraukstes un Brunavas
bibliotēkās

59 924.04 EUR

Kopējais budžets
255722,56 EUR, tai
skaitā 24182,58
EUR datortehnikas
iepirkšanai.

Uzlaboti TIT caurlaidības
rādītāji posmos
Bauska - Iecava;
Bauska – Pilsrundāle;
Bauska - Ceraukste;
Bauska - Dāviņi; Bauska
- Rītausmas;
Bauska Garoza; Dāviņi - Stelpe;
Dāviņi
Bārbele;
Uzvara - Grenctāle.
Turpināt modernizēt
tīklu.

Projekts īstenots.

3

Izpildes
raksturojums
Nr.

Projekta nosaukums

Projekta plānotie darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji

Veiktās aktivitātes, tai skaitā
Darbības rādītāji vai Pamatojums, kāpēc
uzdevums nav veikts

Ieguldītais
finansējums

Paredzamās aktivitātes
uzdevumu ietvaros
nākamajā gadā,
tai skaitā
Papildus īstenojamie
projekti

projekta ietvaros tika izstrādāta stratēģija,
kuras ietvaros Bauskas centrālā bibliotēka
un septiņas vietējās bibliotēkas Gailīšos,
Jauncodē, Rītausmās, Codē, Brunavā,
Ceraukstē un Grenctālē tiek veidotas kā
uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēkas.
RV1.2: Ceļu infrastruktūras attīstība
Ielu un autoceļu rekonstrukcija
Rīgas iela rekonstrukcija, apgaismojums,
labiekārtošana posmā no Pasta ielas līdz
Rīgas ielai 60.

3

Bauskas pilsētas ielu
un laukumu
rekonstrukcija, 1.kārta

Veikta Bauskas pilsētas ielu vai to posmu
rekonstrukcija, t.sk.:
1. rekonstruēta brauktuve,
2. sakārtots trotuārs un
3. izbūvēti jauns apvienotais gājēju un
veloceliņi,
4. izveidota gājēju pāreja.
Biržu iela, Pilskalna iela, Zemgaļu iela,
Pionieru iela, Vītolu iela - rekonstruētas
visā to garumā.
Rekonstruēti ielu posmi: Slimnīcas iela
posmā no Plūdoņa ielas līdz Zaļajai ielai;
Ceriņu iela posmā no Biržu ielas līdz
Pīlādžu ielai un Rīgas iela posmā no Pasta
ielas līdz Salātu ielai.

Veikti brauktuves rekonstrukcijas darbi
Kraujas ielā, 1 Maija ielā, Sporta ielā, Akāciju
ielā.

2015.gadā Dārza ielā, Salātu ielā, Slimnīcas
ielā un Parka ielā sakārtoti trotuāru posmi.
Posmiem rekonstruēta brauktuve Zemgaļu
ielā, Biržu ielā.
Ierīkotas nobrauktuves Zaļajā ielā

786 990,00 EUR
23 365,10 EUR (Ak
iela)

379 394,12 EUR
43962 (trotuāri+
nobrauktuves)

Veikta Bauskas pilsētas
ielu vai to posmu
rekonstrukcija.
Sakārtoti
trotuāri
Slimnīcas, Parka, Salātu,
Baznīcas
ielās.
Turpināt rekonstrukciju:
Biržu iela, Pilskalna iela,
Zemgaļu iela, Ziedoņu
iela, Pionieru iela, Vītolu
iela,
Slimnīcas
iela,
Ceriņu iela

4

Izpildes
raksturojums
Nr.

4

Projekta nosaukums

Projekta plānotie darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji

Bauskas pilsētas ielu
un laukumu
rekonstrukcija, 2.kārta

1. Rekonstruēta nepabeigtā Rātslaukuma
daļu, kas robežojas ar Plūdoņa, Kalna un
Pasta ielu un rekonstruēto Rātsnamu 2990
m² platībā, t.sk.:
1.1 izveidots laukuma un Plūdoņa ielas
posma bruģa segums,
1.2 izbūvēta tūristu autobusa stāvvietas
vismaz 4 tūristu autobusiem;
1.3 izbūvēta vieglo automašīnu stāvvieta
vismaz 10 automašīnām;
1.4 rekonstruēta sabiedriskā tualete Pasta
ielā;
1.5 pārnesti esošie inženiertīkli vai izbūvēti
jauni tīkli;
1.6 veikti labiekārtošanas darbi;
1.7 rekonstruēta publiskā tualete 1 gab.
2. Rekonstruēts Brīvības bulvāris no 0.000
līdz 0.794 km, t.sk.:
2.1. rekonstruēts asfaltbetona segums 4490
m² platībā,
2.2 izbūvēts gājēju/veloceliņš,
2.3 izbūvēta autobusu stāvvieta,
2.4 izveidotas inženierkomunikācijas, tai
skaitā atjaunots apgaismojums 1422 m
2.5 veikti labiekārtošanas darbi.
3) Rekonstruēta Rūpniecības iela 428 m
garumā atbilstoši vecpilsētas reģenerācijas
koncepcijai.
3.1 izbūvēts bruģakmens segums
Rūpniecības ielā 428 m garumā no Kalna
ielas līdz Baznīcas ielai,
3.2. izveidota inženierkomunikācija, veikti
labiekārtošanas darbi.

Veiktās aktivitātes, tai skaitā
Darbības rādītāji vai Pamatojums, kāpēc
uzdevums nav veikts

Ieguldītais
finansējums

Rekonstruēta sabiedriskā tualete
Pasta ielā;
Izstrādāts tehniskais projekts Brīvības
bulvāra no 0.000 līdz 0.794 km pārbūvei.

12 100,00 EUR

Paredzamās aktivitātes
uzdevumu ietvaros
nākamajā gadā,
tai skaitā
Papildus īstenojamie
projekti

2016.-2017. rekonstruēta
nepabeigtā Rātslaukuma
daļa, kas robežojas ar
Plūdoņa, Kalna un Pasta
ielu un rekonstruēto
Rātsnamu 2990 m²
platībā.
2. Rekonstruēts Brīvības
bulvāris, rekonstruēts
asfaltbetona segums 4490
m² platībā.

5

Izpildes
raksturojums
Nr.

Projekta nosaukums

5

Lidlauka ielas
krustojums ar ILP
Mūsas ciems (A7)
posms
Krustojums ar ILP
Mūsas ciems (A7)
Lidlauka ielas posms
(Zaļās ielas 2.064 līdz
2.264 km)

6

Autoceļa B20 Leriķi Lejkristi turpinājuma
izbūve

7

Pāces autoceļa
Dzeltenais krogs –
Pāce un tilta pār
Īslīces upi
rekonstrukcija

8

Brunavas pagasta
autoceļu "Ērgļi Saules" (II posma) un
"Grantiņi - Gaisa
tilts" rekonstrukcija

9

Mēmeles ielas
rekonstrukcija
Bauskā, Bauskas
novadā

Projekta plānotie darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji
•Paplašināta Zaļās ielas brauktuve 252,32m,
izbūvēta kreisā pagrieziena josla Zaļajai
ielai, •Izbūvēta jauna autobusa pieturvieta, •
Izbūvēta gājēju ietve kreisajā pusē 3,00 m
platumā, ielas apgaismojums, •Izbūvēts
Lidlauka ielas posms 1558m, •Izbūvēti
luksofori, •Rekonstruēts krustojums ar
Pūriņu ielu, Pūriņu ielai izbūvēta melnā
seguma ietve abās pusēs, •Komunikāciju
risinājumi: apgaismojums, sakaru kabeļi,
elektrokabeļi, ūdensvads, kanalizācija.
Rekonstruēts autoceļa grunts segums 1.710
km garumā un izbūvēts jauns ceļa posms ar
grants segumu 1.0 km garumā.
Atjaunots asfalta segums autoceļa posmam
A1 Pāce – Dzeltenais krogs 1,111 km
garumā, ko šobrīd klāj vecais, pilnīgi
nolietotais un jau daļēji sabrukušais asfalta
segums. Rekonstruēts tilts pār Īslīces upi 24
m garumā, kas šobrīd jau ir kritiskā stāvoklī.
Rekonstruēti ar grants segumu divi
apmierinoši ceļa posmi: Ērgļi – Saules (II
posmu) 1,675 km garumā, ceļu Grantiņi –
Gaisa tilts 340 m garumā.
Sakārtota tās braucamā daļa, kas pašreiz ir
avārijas stāvoklī un slēgta transporta
kustībai, jaunu savienojumu ar rotācijas
apli reģionālā ceļa P 87 Bauska-Aizkraukle
un Mēmeles ielas krustojumā

Veiktās aktivitātes, tai skaitā
Darbības rādītāji vai Pamatojums, kāpēc
uzdevums nav veikts

Ieguldītais
finansējums

Paredzamās aktivitātes
uzdevumu ietvaros
nākamajā gadā,
tai skaitā
Papildus īstenojamie
projekti

Notiek SAM 5.6.2 MK noteikumu izstrāde.

0

Tehniskā projekta
izstrāde veicama
2016.gadā.

Iekļauts grants ceļu programmā 2016.gadā

0

Projekta izstrāde
2016.gadā

-

-

Izslēgts no prioritārās
programmas līdz
2020.gadam

-

-

Veikt periodisko
uzturēšanu.

Plānots 35 000 euro

Veikt ielas projektēšanu
2016./2017.gadā
Īstenot plānotās
aktivitātes

TN noteikumi projektēšanas uzsākšanai,
iekļauts Baltijas jūras programmas projektu
pieteikumā (2015.gads)

6

Izpildes
raksturojums
Nr.

Projekta nosaukums

a) Mēmeles ielas
rekonstrukcija
Bauskā, Bauskas
novadā

b) Reģionālā autoceļa
P87 BauskaAizkraukle un
Mēmeles ielas,
Bauskā krustojuma
rekonstrukcija

10

Bauskas novada
pašvaldības ceļu
infrastruktūras
uzlabošana

Projekta plānotie darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji
Rekonstruēts ielas segums un tehniskie
parametri,
izbūvēts
gājēju/veloceliņš,
rekonstruēti pieslēgumi, uzstādīti satiksmes
organizācijas tehniskie līdzekļi, izbūvēta
lietusūdens kanalizācija, rekonstruēts ielas
apgaismojums, izbūvētas un pārceltas
pazemes
komunikācijas,
izveidoti
apstādījumi, nodrošināta vides pieejamība.
Veikta krustojuma pārbūve 7784 m²,
izbūvēta gājēju/velosipēdistu ietve 1361 m²,
izvietotas aizsargbarjeras 186.00 t.m,
izvietotas autotransporta aizsargbarjeras
apvienotas ar gājēju aizsargbarjerām 183.00
t.m, ierīkots apgaismojums 693 m, izbūvēta
lietus ūdens kanalizācija 356,00 t.m,
uzstādītas ceļazīmes 40 gab., uzstādīts
soliņš autobusa pieturā 1 gab., ierīkotas
dzelzsbetona kāpnes 9 m².
Iztīrīti esošie novadgrāvji, atjaunoti bijušie
novadgrāvji, izbūvēti jauni novadgrāvji uz
Dāviņu, Vecsaules, Codes, Mežotnes,
Īslīces, Gailīšu, Ceraukstes, Brunavas
pagastu autoceļiem; iztīrītas caurtekas un to
funkciju atjaunošana, rekonstruētas un
izbūvētas caurtekas 200 gab. uz Dāviņu,
Vecsaules, Codes, Mežotnes, Īslīces,
Gailīšu, Ceraukstes, Brunavas pagastu
autoceļiem

Veiktās aktivitātes, tai skaitā
Darbības rādītāji vai Pamatojums, kāpēc
uzdevums nav veikts

Ieguldītais
finansējums

Paredzamās aktivitātes
uzdevumu ietvaros
nākamajā gadā,
tai skaitā
Papildus īstenojamie
projekti

TN projektēšanas uzsākšanai

-

Īstenot plānotās
aktivitātes 2016.gadā

Apstrādāta brauktuves virsma ar emulsiju un
šķembām.

Skat. 27.aili,
8 710,00 EUR

2014.gadā

Iztīrīti un atjaunoti notekgrāvji Ceraukstes,
Dāviņu, Mežotnes, Gailīšu pagastā,
Atjaunotas un izbūvētas 18 caurtekas
Veikta notekgrāvju tīrīšana Rītausmās (11
km) un Vecsaulē (2015.gadā)

16 000,00 EUR
8115,5 EUR

Turpināt 2016.gadā

Drošība

7

Izpildes
raksturojums
Nr.

12

13

14

Projekta nosaukums

Gājēju tilts Bauska
Bērzkalni pār Mūsas
upi

Satiksmes drošības
uzlabošana:
gājēju/veloceliņu
izbūve Bauskas
novadā, 1.kārta Bauska – Rītausmas,
Bauska – Bērzkalni,
Bauska Elejas iela
Satiksmes drošības
uzlabošana:
gājēju/veloceliņu
izbūve Bauskas
novadā, 2.kārta- Biržu
iela, Bauska –
Janeikas

Projekta plānotie darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji
1. Izbūvēts tilts pār Mūsas upi, t.sk.
1.1.Veikti sagatavošanās darbi (trases
atjaunošana, balstu asu nospraušana,
būvlaukuma planēšana, pievadceļu un
mehānismu laukumu piebēršana, uzbēruma
blīvēšana);
1.2. Izbūvēts gājēju celiņš;
1.3.Izbūvēts labā krasta balsts;
1.4. Izbūvēts labā un kreisā krasta pilonu
balsti;
1.5.Izbūvēti labā un kreisā krasta
enkurbalsti;
1.6.Izbūvēti piloni;
1.7.Uzstādītas stingrības sijas;
1.8.Uzstādītas vantis un atsaites;
1.9.Izbūvēta tilta ietves un tās apdare;
1.10.Veikti rekultivācijas darbi.
Izbūvēti gājēju - velosipēdistu celiņi 6 km
garumā.

Veiktās aktivitātes, tai skaitā
Darbības rādītāji vai Pamatojums, kāpēc
uzdevums nav veikts

Izstrādāts tehniskais projekts gājēju tilta
pārbūvei

Izstrādāti tehniskie projekti gājēju ceļiem:
1.Bauska –Rītausmas;
2.Bauska-Bērzkalni

Ieguldītais
finansējums

20 570,00 EUR

Paredzamās aktivitātes
uzdevumu ietvaros
nākamajā gadā,
tai skaitā
Papildus īstenojamie
projekti

Paredzēt būvdarbus
2016.gadā

13 358,00 EUR
līdz 12.2016.

Uzsākta gājēju – veloceļa izbūve Bauskas –
Rītausmas. Līgums ar SIA Ceļu būvniecības
sabiedrība “Igate”.

601 930,56 EUR

-

-

Izbūvēti gājēju - velosipēdistu celiņi 4 km
garumā.
Tehniskā projekta
izstrāde 2018.gadā

8

Izpildes
raksturojums
Nr.

Projekta nosaukums

15

Satiksmes drošības
uzlabošana:
gājēju/veloceliņu
izbūve Bauskas
novadā, 3.kārtaBauska- Jauncode,
Bauska - Likverteni,
Bauska-Elektriķi

16

Bērzkalnu ciema ielu
apgaismojuma
būvniecība

17

Satiksmes drošības
uzlabošana novada
nozīmes centros,
1.kārta Īslīces pagasta
Bērzkalnu un
Rītausmu ciemu ielu
rekonstrukcija

Projekta plānotie darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji

Veiktās aktivitātes, tai skaitā
Darbības rādītāji vai Pamatojums, kāpēc
uzdevums nav veikts

Ieguldītais
finansējums

Paredzamās aktivitātes
uzdevumu ietvaros
nākamajā gadā,
tai skaitā
Papildus īstenojamie
projekti

Izbūvēti gājēju – velosipēdistu celiņi 12
km garumā

1. Rekonstruēts ielu apgaismojums
Celtnieku ielā, projektēšana un būvdarbi
(1110 m)
2. Rekonstruēts ielu apgaismojums Pārupes
ielā, projektēšana un būvdarbi (640 m)
3. Rekonstruēts ielu apgaismojums Rožu
ielā, projektēšana un būvdarbi (425 m)
4. Rekonstruēts ielu apgaismojums ceļam
uz trošu tiltu pār Mūsas upi, projektēšana
un būvdarbi (200 m).
1. Rekonstruētas Bērzkalnu ciema ielas
(būvniecība, projektēšana):
1.1. Pārupes- Birznieku iela -1070 m,
1.2. Celtnieku iela – 935 m,
1.3. Līdumnieku iela – 200 m.
2. Rekonstruētas Rītausmu ciema ielas:
2.1. Liepu iela – 1020 m;
2.2. Lauku iela – 590 m.
3. Izbūvēts Rītausmu ciema ielu
apgaismojums:
3.1. Izbūvēts Liepu ielas apgaismojums –
1020 m.

-

-

Tehniskā projekta
izstrāde BauskaElektriķi;
Bauska-Jauncode;

Izstrādāts tehniskais projekts Celtnieku ielai,
Līdumnieku ielas posmam, Pārupes ielai, tai
skaitā ELT sadaļa.

Skatīt 13.aili

Veikt iepirkumu
2016.gadā.

23 070,00 EUR

Veikt iepirkumu
Līdumnieku, Celtnieku
ielai 2016.gadā.

Izstrādāts tehniskais projekts Celtnieku ielai
un Līdumnieku ielas posmam par
rekonstrukciju
Izbūvēts apgaismojums Liepu ielai 1020 m

9

Izpildes
raksturojums
Nr.

Projekta nosaukums

18

Satiksmes drošības
uzlabošana novada
nozīmes attīstības
centros, 2.kārta Codes
pagasta Jauncodes
ciemā un Ceraukstes
pagasta Mūsas ciemā

19

Satiksmes drošības
uzlabošana novada
nozīmes centros,
3.kārta: Gailīšu
pagasta Uzvaras
ciemā, Vecsaules
pagasta Jaunsaules
ciemā, Mežotnes
pagasta Mežotnes,
Garozas, Strēlnieka,
Ceplis, Brunavas
pagasta Grenctāles,
Ērgļu ciemā, Dāviņu
pagasta Dāviņu ciemā

Projekta plānotie darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji
Veikta Ceraukstes pagasta Mūsas ciema
ielu un Codes pagasta ielas rekonstrukcija
līdz Jauncodes bibliotēkai, t.sk.
1. rekonstruētas brauktuves Ceraukstes
pagasta Mūsas ciema Līvānu, un Upes
ielās, Centra ielas posmā;
2. uzklāts melnais segums Ceraukstes
pagasta Mūsas ciema Robežu, Bungu un
Pūriņu ielās, un uz Jauncodes bibliotēku
Codes pagasta Jauncodes ciemā,
3. izbūvēts apgaismojums Centra ielas
posmā un Bungu ielā Ceraukstes pagastā
Mūsas ciemā, uz Jauncodes bibliotēku
Codes pagasta Jauncodes ciemā,
4. izveidotas gājēju pārejas,
5. pārnesti esošie inženiertīkli vai izbūvēti
jauni tīkli,
6. veikti labiekārtošanas darbi.
Atjaunots asfalta segums ielām, ko šobrīd
klāj vecais, pilnīgi nolietotais un jau daļēji
sabrukušais asfalta segums. Uzklāts jauns
asfalta segums ciemu galvenajiem ceļiem
un ielām, kas līdz šim bijušas ar grants
segumu.
Nomainīti
vecie
un
neizmantojamie
apgaismes
stabi,
izmantojot jau esošās apgaismes sistēmas
elementus. Nomainīta elektroinstalācija,
uzstādītas ekonomiskās spuldzes un
gaismas releji.

Veiktās aktivitātes, tai skaitā
Darbības rādītāji vai Pamatojums, kāpēc
uzdevums nav veikts

Uzklāts asfalta segums uz Jauncodes
bibliotēku Codes pagasta Jauncodes ciemā;

Veikta apgaismojuma izbūve Mežotnes
centrā
Veikta apgaismojuma izbūve Strēlnieku c.
Centrā
Veikta apgaismojuma izbūve Liepu ielā,
Rītausmās

Ieguldītais
finansējums

22 000,00 EUR

Paredzamās aktivitātes
uzdevumu ietvaros
nākamajā gadā,
tai skaitā
Papildus īstenojamie
projekti

Veikt iepirkumu Robežu,
Bungu, Varenu un
Pūriņu ielu melnā
seguma uzklāšanai
2016.gadā

27 242 eur
22 319 eur
18 410 eur

2016.g. veikt iepirkumu
izbūvei Īslīces pag.
Bērzkalnu c.

10

Izpildes
raksturojums
Nr.

20

21

22

23

24

25

Projekta nosaukums

Gājēju celiņu,
laukumu un autobusu
pieturu rekonstrukcija
pagastu teritorijās

Satiksmes drošības
pasākumi uz A7
Ielu un ceļu
inventarizācija,
transporta plūsmu
audits

Projekta plānotie darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji
1) Nomainīts Gailīšu pagasta Uzvaras
ciema sabrukušais gājēju celiņu segums
(sadrupušās
betona
plāksnes
pret
bruģakmeni)
863
m
garumā,
2) Ieklāts jauns asfalts Brunavas pagasta
Grenctāles ciemā laukumam pie Grenctāles
kluba un Ērgļu ciemā pie veikala (kopā
aptuveni
1000
m²),
3) Rekonstruētas pieturvietas - skolēnu
autobusu apgriešanās laukumi - 8 gabali
Gailīšu pagastā un Brunavas pagastā.
Satiksmes regulēšana uzstādīšana un
pieslēgšana
„Brīdinošie
dzeltenie
mirgojošie luksofori” uz gājēju pārejām
Bauska un Ceraukste

Ieguldītais
finansējums

Ieklāts bruģa segums Brunavas pagasta
Grenctāles ciemā laukumam pie Grenctāles
kluba (kopā aptuveni 1000 m²),
Taciņas rekonstrukcija (bruģēšana) pie
pagasta pārvaldes Bauskas iela 2, Uzvaras
ciemā, Gailīšu pag.

1 215,45 EUR

• Rekonstruēts ielas segums un tehniskie
parametri
• uzstādīti satiksmes organizācijas
tehniskie līdzekļi,
• izbūvētas un pārceltas pazemes
komunikācijas

A7 šoseja-Rotkalni A7 šoseja posma
rekonstrukcija

Seguma rekonstrukcija 770m

Asfalta seguma rekonstrukcija atbilstoši
periodiskās uzturēšanas darbiem, saņemot
valsts budžeta līdzfinansējumu

Turpināt periodiskās
uzturēšanas darbus
2016.gadā.

Periodiskās uzturēšanas ietvaros atjaunotas
pieturvietas Īslīces pag. Ādžūnos, Rītausmās,
Vecsaules pag. Ozolainē
Satiksmes regulēšana uzstādīšana un
pieslēgšana „Izgaismotas gājēju pārejas”
(4 gab.) uz gājēju pārejām Bauskā

Skatīt 25 aili.
Ceraukstes pagasta
teritorijā darbi nav
veikti

Ceraukstes pagasta
teritorijā darbi nav veikti

-

-

Uzsākt darbību sadarbībā
ar RTU/TSI 2017.gadā

Rekonstruēts ielas segums un tehniskie
parametri
• uzstādīti satiksmes organizācijas tehniskie
līdzekļi,
• izbūvētas un pārceltas pazemes
komunikācijas

Skatīt 25 aili

Īstenots

Seguma rekonstrukcija

197 468,00 EUR

Veikt projektēšanu
2016.gadā

Audits/inventarizācija

Tranzītielas Zaļās
ielas rekonstrukcija
(A7) no 0.336 līdz
0.586 km (Salātu ielas
kr.)

A7 Tranzītielas Zaļās
ielas rekonstrukcija
no Lāčplēša ielas līdz
Salātu ielai (A7) 500
m

Veiktās aktivitātes, tai skaitā
Darbības rādītāji vai Pamatojums, kāpēc
uzdevums nav veikts

Paredzamās aktivitātes
uzdevumu ietvaros
nākamajā gadā,
tai skaitā
Papildus īstenojamie
projekti

Asfalta seguma rekonstrukcija no Mēmeles
tilta līdz Mazā Salātu iela

998 805,00 EUR

Virsmas uzklāšana,
labiekārtošana 2015.gadā

11

Izpildes
raksturojums
Nr.

Projekta nosaukums

26

V 1025 Bauska
Gailīši Lietuvas
robeža 13,474 km no
0,300 līdz 13,774

27

P87 Bauska Aizkraukle

Projekta plānotie darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji

Veiktās aktivitātes, tai skaitā
Darbības rādītāji vai Pamatojums, kāpēc
uzdevums nav veikts

Asfalta seguma rekonstrukcija; izlīdzinošā
kārta,
virsmas
apstrāde,
autobusa
pieturvietu rekonstrukcija

Asfalta seguma rekonstrukcija; izlīdzinošā
kārta, virsmas apstrāde, V1025 BauskaGailīši –Lietuvas rob.

7,75 km rekonstrukcija no 9,655 līdz
17,405km un 5,1km no 17,405 līdz
22,461km asfalta seguma izbūve

Asfalta seguma izlīdzinošās kārtas uzklāšana
un virsmas apstrāde, P87 BauskaAizkraukles šosejas Mēmeles ielas posmam
4160 m2.

Ieguldītais
finansējums

LVC pasūtījums

Paredzamās aktivitātes
uzdevumu ietvaros
nākamajā gadā,
tai skaitā
Papildus īstenojamie
projekti
Īstenots

8 710,00 EUR

VP2: Kvalitatīva, droša vide – mērķis ir nodrošināt iedzīvotājiem nepieciešamos sociālos, veselības aprūpes pakalpojumus, kā sniegt kvalitatīvas vides un drošības garantijas novada
iedzīvotājiem.
RV2.1: Sociālās aizsardzības un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un attīstība

28

Soc. pakalpojumu
attīstības koncepcijas
izstrāde

Izstrādāta sociālo pakalpojumu attīstības
koncepcija

Izstrādāta sociālā dienesta attīstības
stratēģija, iesniegta apstiprināšanai

nav

2016.gadā uzsākt
nozares stratēģijas
izstrādi

12

Izremontēta pārtikas noliktavas siena;
pagrabā atjaunota grīda un izbūvēti jauni
plaukti, trepēm izbūvētas margas,
izbūvēts lifts,
visā ēkā ierīkota centrālā apkure, nomainīti
logi un durvis,
izremontēta virtuve, un 2.stāva zāle,
rekonstruēta 1.stāva dušas telpas,
veikts remonts katlu mājā,
izbūvētas uzbrauktuves,
Īslīces SAC veikts kosmētiskais remonts
istabās.

29

Vispārēja tipa
pansionāta „Derpele”
atjaunošana

Projekts „Pansionāta „Derpele” remontdarbi
sociālo pakalpojumu nodrošināšanai”,
Eiropas lauksaimniecības fonds lauku
attīstībai, Lauku atbalsta dienests
(2013.-2014.)
Īslīces SAC ēkas fasādes remonts
3 174.51 EUR
Remontdarbi Vispārējā tipa pansionāta
Derpele telpās (ēdamzāle, zāle, ārsta telpa,
noliktava, dzīvojamā istaba, gaitenis)
17 331.66 EUR
Zāles grīdā ieklāt parketu 2200.00 EUR
Remontdarbi Vispārējā tipa pansionāta
Derpele struktūrvienībā Īslīces veco ļaužu
sociālās aprūpes centra “Īslīči” telpās
(ēdamzāle, 3 dzīvojamā istaba, gaitenis,
labiekārtošana – celiņu izbūve) 14 401.35
EUR
Iekaramo griestu sistēmu izbūve gaitenī
875.00 EUR
Iegādāta mobilā iekārta Jolly Standard, kas
ļauj pārvarēt kāpņu laidus cilvēkiem invalīdu
ratiņos struktūrvienībā Slimnīcas iela 4,
Bauska 4769.04 EUR
Nodrošināt Ugunsdrošības noteikumus
struktūrvienībā Slimnīcas iela 4, Bauska
2 549.58 EUR
Klientu dušas telpas kapitālais remonts
pansionāta “Derpele” Īslīces veco ļaužu
sociālās aprūpes centrā “Islīči”
4 976.79 EUR
Ugunsdrošības un apsardzes signalizācijas
sistēmas ierīkošana pansionātā “Derpele” 2
978.45 EUR
Pansionātā “Derpele” remonts Nr.7; Nr.5;
Nr.3 klientu istabās, remonts kāpņu telpā un
aprūpētāju kabinetā; pievienot centrālapkurei
istabu Nr.5; Nr.3 un 1.stāva halli, izveidot
jaunu celiņu Derpeles atpūtas zonā
4 535

EUR 51 644,85 /
LVL 36 296,00

13

14

Izpildes
raksturojums
Nr.

30

31

32

Projekta nosaukums

Sociālo dzīvokļu
izveide „Vārpas
klubs” ēkā Īslīces
pagastā
Sociālo dzīvokļu
izveide katrā pagasta
pārvaldē
Patversmes izveide

33

Institūcijām
alternatīvie aprūpes
mājās pakalpojumi
Bauskas novadā

34

Stacionārās veselības
aprūpes
infrastruktūras
uzlabošana SIA
„Bauskas slimnīca”,
uzlabojot veselības
aprūpes pakalpojumu
kvalitāti un
paaugstinot
pakalpojumu izmaksu
efektivitāti

Projekta plānotie darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji

Veiktās aktivitātes, tai skaitā
Darbības rādītāji vai Pamatojums, kāpēc
uzdevums nav veikts

Ieguldītais
finansējums

Paredzamās aktivitātes
uzdevumu ietvaros
nākamajā gadā,
tai skaitā
Papildus īstenojamie
projekti

Izveidoti sociālie dzīvokļi "Vārpas klubs"
ēkā

-

-

-

Sociālie dzīvokļi novadu nozīmes attīstības
centros

-

-

-

Patversme reģiona nozīmes attīstības
centrā

Nav aktualitāte

nav

Pilnveidot aprūpi mājās, izveidot mobilās
aprūpes vienības pakalpojumu nodrošinot
sociālos pakalpojumus 155 mērķa grupas
personām

Realizēts ESF projekts „Institūcijām
alternatīvie aprūpes mājas pakalpojumi
Bauskas novadā”, 2012-2014. Izveidota
mobilās aprūpes vienība, kurā strādāja 2
aprūpētāji, kas aprūpēja 45 personas laukos,
uz projekta laiku par aprūpētājiem strādāja
11 personas un aprūpēja 70 personas pilsētā
un laukos. 40 tuviniekiem, kuri aprūpē savu
radinieku, tika organizētas 4 atbalsta
nodarbības 2 dienu garumā.

141840.46
EUR ESF

Jumts, siltināti griesti, ārsienu remonts,
siltināšana, pagrabstāva ūdensvadu un
siltumtrases rekonstrukcija; lifts;

Poliklīnikas ēkas rekonstrukcijas projekts
realizēts laika posmā no 04.11.2010. līdz
31.12.2011. Tika izbūvēts jauns jumts,
remontētas un siltinātas sienas, pagrabstāva
uzstādīta jauna ventilācijas sistēma, izbūvēta
jauna apkures sistēma, ūdens un
kanalizācijas sistēma. Izbūvēta no jauna
lietus ūdens kanalizācijas sistēma ap ēku līdz
tuvākajam kolektoram un veikta apkārtējās
teritorijas sakopšana un bruģēšana
2011.gads Koridora logu nomaiņa Dārza ielā
12a (īrnieki un nomnieki)

Finanšu līdzekļu piesaiste
projektos, saskaņā ar ES
finansēšanas periodu no
2014.-2020.
Pašvaldība turpina
finansēt aprūpes mājās
pakalpojumu no
01.04.2014. Sociālajā
dienestā izveidotas
jaunas darba vietas – 1
sociālais aprūpētājs, 2
aprūpētāji un autovadītājs
– aprūpētāja palīgs
mobilajā aprūpes vienībā,
4 aprūpētāji pilsētā.
Aprūpe mājās tiek
nodrošināta 35 personām.

ERAF finansējums
247075.25 LVL
Slimnīcas līdzekļi
211169.53 LVL

Slimnīcas līdzekļi
8830.76 LVL
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Izpildes
raksturojums
Nr.

Projekta nosaukums

Projekta plānotie darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji

Veiktās aktivitātes, tai skaitā
Darbības rādītāji vai Pamatojums, kāpēc
uzdevums nav veikts
2012.gads Cokola remonts terapijas ēkai
Slimnīcas 4
2012.gads Jumta remonts ēkai dārza ielā 12a
(īrnieki, nomnieki) un garāžu jumta remonts
(nomnieki)
2013. gads Stacionāra ēkas remonts- griestu,
logu aiļu un piebūves siltināšana, sienu
remonts un krāsošana.

35

Steidzamās
neatliekamās
palīdzības punkta
remonts un
aprīkojuma iegāde

Operāciju un pārsiešanas telpas remonts,
procedūru telpas remonts, pacientu
reģistrācijas un darbinieku darba telpas
remonts; Operāciju galds, izremontētajās
telpās medicīniskās mēbeles, EKG iekārts,
pacientu pārvietojamie sēdrati un transporta
rati (daudzfunkcionāli), mazais narkozes
aparāts

2014. gads Slimnīcas ielā 4 (pansionāta)
jumta remonts
2012. gadā SMPP veikts operāciju un
pārsiešanas telpas remonts, pacientu
reģistrācijas telpas remonts
2012. gadā Koridora telpu remonts
stacionāra ēkā pie RTG kabineta (sienas
griesti)
2012.gads SMPP galds procedūru, lampa
izmeklēšanas, medikamentu skapis (3.gab.),
lampa operāciju, izmeklēšanas kušete,
ķirurga krēsls, pacientu transportēšanas
dēlis.
2012.gads. Sēdrati (2.gab)

36

Ambulatoro veselības
aprūpes pakalpojumu
uzlabošana

Jaunu iekārtu iegāde - fibrogastraskops,
vidējās klases USG, operāciju lampa,
rehabilitācijas aprīkojums.

2011. gads. Kolonoskopa un aprīkojuma
iegāde
2011. gads Ginekoloģu krioterapijas iekārta,
LOR kabinetam mikroskops, USG iekārtas
zondes (3.gab), TUB kabineta Spirometrs un
medicīnas svari, acu kabinetam
refraktometrs, laboratorijai analizators
2011.gads rehabilitācijas aprīkojums
(krioterapijas aplikators)

Ieguldītais
finansējums

Paredzamās aktivitātes
uzdevumu ietvaros
nākamajā gadā,
tai skaitā
Papildus īstenojamie
projekti

Slimnīcas līdzekļi
2414.72 LVL
Slimnīcas līdzekļi
15185.81 LVL
Novada domes
līdzekļi
20000.00 LVL
Slimnīcas līdzekļi
85454.82 LVL
Slimnīcas līdzekļi
1694.45 LVL
Slimnīcas līdzekļi
3307.87 LVL
Slimnīcas līdzekļi
5218.04 LVL
SEB 1000.00 LVL
Slimnīcas līdzekļi
9594.22 LVL
Slimnīcas līdzekļi
2410.00 LVL
Slimnīcas līdzekļi
10948.40 LVL
Slimnīcas līdzekļi
38237.24 LVL
Slimnīcas līdzekļi
1373.12 LVL
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Izpildes
raksturojums
Nr.

Projekta nosaukums

Projekta plānotie darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji

Veiktās aktivitātes, tai skaitā
Darbības rādītāji vai Pamatojums, kāpēc
uzdevums nav veikts
2012. gads Rehabilitācijas aprīkojums
(kušete funkcionālā, kušete masāžas,
aizslietnis (2.gab), dziļās osciolācijas
terapijas iekārta, magnēta terapijas iekārta)
2012.gads Rentgena iekārta (digitālā) polikl.
2012.gads Vidējās klases USG iekārta un
izmeklēšanas kušete
2013.gads USG iekārta, izmeklēšanas krēsls
un lampa ginekologu kabinetam.
2014.gads Osteodensitometrijas iekārta,
triecienviļņu iekārta, medicīniskie svari
2014.gads Rehabilitācijas nodaļai –
sastatne/statīvs (5.gab), limfodrenāžas
uzmavas (2.gab), darsenvalizācijas iekārta
(2.gab), kušete (2.gab), elektroterapijas
ierīce, sterilizators, magnēta iekārta,
ultraskaņas iekārta.
2015.gads Iegādāta 16 slāņu
datortomogrāfijas iekārta Somatom Scope
2015.gads. endoskopiju kabinets aprīkots ar
multifunkcionālu kušeti un nomainīts
monitors
2015. rehabilitācijas nodaļai iegādāta jauna
kušete un pedikīra iekārta Podolog NOVA 3
2015.gads Ginokologu kabinetiem iegādāti
jauni dopleri (2.gab) Elite 200
2015.gads USG kabinetam iegādāta jauna
kušete
2015. gads Poliklīnikas RTG kabinetā
uzstādīts gaisa kondicionieris
2015. Funkcionālās diagnostikas kabinets
aprīkots ar jaunu vakumsistēmu DT 100
plus, datoru un datorprogrammām
2015.gads ambulatorajiem kabinetiem
iegādāti datori 2.gab

Ieguldītais
finansējums

Paredzamās aktivitātes
uzdevumu ietvaros
nākamajā gadā,
tai skaitā
Papildus īstenojamie
projekti

Slimnīcas līdzekļi
9091.82 LVL
Slimnīcas līdzekļi
158994.00 LVL
Slimnīcas līdzekļi
49668.64 LVL
Slimnīcas līdzekļi
28683.05 LVL
Slimnīcas līdzekļi
71972.74 LVL
Slimnīcas līdzekļi
19696.25 LVL
Slimnīcas līdzekļi
209935.00 Eiro
Slimnīcas līdzekļi
3120.89 Eiro
Slimnīcas līdzekļi
3031.05 Eiro
Slimnīcas līdzekļi
1573.00 Eiro
Slimnīcas līdzekļi
2057.00 Eiro
Slimnīcas līdzekļi
955.90 Eiro
Slimnīcas līdzekļi
2494.44 Eiro
Slimnīcas līdzekļi
1163.90 Eiro
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Izpildes
raksturojums
Nr.

Projekta nosaukums

Projekta plānotie darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji

Veiktās aktivitātes, tai skaitā
Darbības rādītāji vai Pamatojums, kāpēc
uzdevums nav veikts
2015. gads Jumta remonts Ēkai Saules ielā 5
(rehabilirācija un īrnieki)
2015. gads Telpu remonts narkologa un
psihiatra kabinetā
2015.gads Poliklīnikas ēkā nomainīts
siltummaiņas sūknis CIPRIANI

Telpu kosmētiskais remonts; Sterilizējamie
operāciju instrumentu komplekti (trīs
ginekoloģiskie un trīs ķirurģiskie),
laparoskopijas un artroskopijas komplekts
ar videoiekārtu

2011.gads Dienas stacionāra telpu remonts
2012.gads Laporaskopijas un artroskopijas
komplekts ar videoiekārtu
2013.gads Anestēzijas iekārta, sildīšanas
sistēma.
2013. gads Papildināta artroskopijas iekārta

37.
1

37.
2

Dienas stacionāra
remonts

Apsaimniekošanā
nodotā ēka Dārza ielā
12a (iedzīvotāju un
nomnieku ēka) ēka,
garāžas un ēka
Slimnīcas ielā 4
(bijusī terapijas ēka)

Koridora logu nomaiņa uz PVC logiem un
jumta remonts ēkai Dārza ielā 12a.
Garāžu kompleksa kreisās puses garāžu
jumta remonts.
Ēkas Slimnīcas ielā 4 (bijusī terapijas ēka)
cokola remonts un jumta remonts

2015.gads Operāciju zālei tiek iegādāts
stacionārais un pārvietojamais vakuumsūknis
2015. gads Operāciju zālei tie iegādāts
universālais cistoskops 17 FR un cisto –
uretro- fibroskops
2015.gads Operāciju zālē nomainīts monitors
artroskopijū un cistoskopiju veikšanai.
2011.gads Koridora logu nomaiņa Dārza ielā
12a (īrnieki un nomnieki)
2012.gads Jumta remonts ēkai dārza ielā 12a
(īrnieki, nomnieki) un garāžu jumta remonts
(nomnieki)
2012.gads Cokola remonts terapijas ēkai
Slimnīcas 4
2014. gads Slimnīcas ielā 4 (pansionāta)
jumta remonts
2013. gads Stacionāra ēkas remonts- griestu,
logu aiļu un piebūves siltināšana, sienu
remonts un krāsošana.

Ieguldītais
finansējums

Paredzamās aktivitātes
uzdevumu ietvaros
nākamajā gadā,
tai skaitā
Papildus īstenojamie
projekti

Slimnīcas līdzekļi
2608.82 Eiro
Slimnīcas līdzekļi
3707.40 Eiro
Slimnīcas līdzekļi
608.48 Eiro
Slimnīcas līdzekļi
1130.22 LVL
Slimnīcas līdzekļi
13138.18 LVL
Slimnīcas līdzekļi
24524.80 LVL
Slimnīcas līdzekļi
8236.60 LVL
Slimnīcas līdzekļi
1999.50 Eiro
Slimnīcas līdzekļi
7018.00 Eiro
Slimnīcas līdzekļi
968.00 Eiro
Slimnīcas līdzekļi
8830.76 LVL
Slimnīcas līdzekļi
15185.81 LVL
Slimnīcas līdzekļi
2414.72 LVL
Slimnīcas līdzekļi
1694.45 LVL
Novada domes
līdzekļi
20000.00 LVL
Slimnīcas līdzekļi
85454.82 LVL
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Izpildes
raksturojums
Nr.

Projekta nosaukums

37.
3.

Stacionāra ēka Dārza
ielā 7/2

37.
4

Projekta plānotie darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji
Ēkas fasādes remonts, piebūves un griestu
siltināšana, logu aiļu remonts un siltināšana
no ārpuses.
Telpu remonti, datortehnikas iegāde, zāles
aprīkošana ar mēbelēm un iekārtām

Administrācijas un
saimnieciskā dienesta
uzturēšana

Veiktās aktivitātes, tai skaitā
Darbības rādītāji vai Pamatojums, kāpēc
uzdevums nav veikts

2015.gads IT un statistikas kabineta remonts
un gaisa kondicioniera uzstādīšana
2015.gads, Iegādāti datori IT kabinetam
(3.gab.), reģistratūrai (2.gab), grāmatvedībai
(1.gab)
Aprīkota zāle ar fotoiekārtu, projektoru un
televizoru
2011.gads Medikamentu skapis (2.gab)

30 gab. slimnieku gultas un 60 matrači,
pacientu pārvietošanās palīgierīces (pieci
staiguļi mazie un divi staiguļi lielie).

38

39

Aprūpes nodaļas
aprīkošana

Ērgļu sociālā centra
siltināšana

Fasādes siltināšana

2012.gads Pacientu gultas ar matraci (5.gab).
2013.gads Ratiņkrēsls, tualetes krēsls,
padubju mazgājamā iekārta.
2014.gads. Pacientu gultas ar matraci
(12.gab.), pacientu pacelšanas ierīce,
pacientu skapīši (10.gab)

Ieguldītais
finansējums

Paredzamās aktivitātes
uzdevumu ietvaros
nākamajā gadā,
tai skaitā
Papildus īstenojamie
projekti

Slimnīcas līdzekļi
9564.45 Eiro
Slimnīcas līdzekļi
3981.63 Eiro
Slimnīcas līdzekļi
2042.01 Eiro
Slimnīcas līdzekļi
1268.60 LVL
Slimnīcas līdzekļi
3321.45 LVL
Slimnīcas līdzekļi
4314.08 LVL
Slimnīcas līdzekļi
33298.10 LVL

2015.gads. Iegādāts pārvietojams skābekļa
koncentrators EverFlo
-

Slimnīcas līdzekļi
840.00 Eiro
-

-

-

-

RV2.2: Vides kvalitāte
Ūdensapgāde/ kanalizācija
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Izpildes
raksturojums
Nr.

Projekta nosaukums

40

Ūdenssaimniecības
attīstība Bauskas
novada Ceraukstes
pagasta Mūsas ciemā

41

Ūdensapgādes tīklu
rekonstrukcija Codes
pagasta Codes ciemā

42

Kanalizācijas sistēmu
izbūvēšana un
attīrīšanas iekārtu
modernizēšana
Dāviņu ciemā (tiek
izstrādāts TEP).

Projekta plānotie darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji
Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (L=354
m) un paplašināšana (L=1402 m);
kanalizācijas tīklu paplašināšana (L=4207
m); kanalizācijas sūkņa stacijas izbūve – 2
gab.

Rekonstruēti ūdens apgādes tīkli Codes
pagasta Codes ciemā un ūdens apgādes tīkli
ārpus ciema robežām (ūdens apgādes
sistēma Saulstari un Spiģi)
Kanalizācijas tīklu paplašināšana (L=1121
m); notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
rekonstrukcija – 1 gab.; kanalizācijas sūkņa
stacijas izbūve – 1 gab.; kanalizācijas sūkņa
stacijas rekonstrukcija – 1 gab.;

Veiktās aktivitātes, tai skaitā
Darbības rādītāji vai Pamatojums, kāpēc
uzdevums nav veikts
Dzeramā ūdens vada rekonstrukcija,
dziļurbuma rekonstrukcija, jauna dziļurbuma
izbūve, ūdens atdzelžošanas un filtrēšanas
stacijas izbūve Mūsas ciematā. Saimniecisko
notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas
BIO-KRB-PE-15 ražība 15m3/dnn izbūve
Vārenu ielā, saimniecisko notekūdeņu
kompleksās bioloģiskās attīrīšanas iekārtas
2xBIO-KRB-PE-60 izbūve ražība
120m3/dnn Mūsas ciematā
Rekonstruēti ūdensapgādes tīkli Codes
pagasta Codes ciemā un
ūdens apgādes tīkli ārpus ciema robežām
(ūdensapgādes sistēma Saulstari un Spiģi)
Galvenās aktivitātes:
 rekonstruēti ūdensapgādes tīkli 1 183m
garumā;
 izbūvēta dzeramā ūdens sagatavošanas
(atdzelžošanas) stacija ar jaudu 5m3/h;
 izbūvēts jaunu artēziskais urbums (dziļums
179m);
 likvidēts esošais artēziskais urbums
„Mālnieki”;
 izbūvēti jauni kanalizācijas tīkli 1012m
garumā;
 rekonstruēti kanalizācijas tīkli 200m
garumā;
- izbūvētas jaunas bioloģisko notekūdeņu
attīrīšanas iekārtas ar jaudu 25m3/dnn;

Ieguldītais
finansējums

Paredzamās aktivitātes
uzdevumu ietvaros
nākamajā gadā,
tai skaitā
Papildus īstenojamie
projekti

465 363,06
EUR

realizēts

0.00 euro

Realizēts 2008.gads

344 654,09 EUR

Realizēts
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Izpildes
raksturojums
Nr.

Projekta nosaukums

43

Ūdenssaimniecības
attīstība Bauskas
novada Gailīšu
pagasta Mūsas ciemā

44

Ūdensapgādes,
notekūdeņu un
kanalizācijas sistēmas
rekonstrukcija
Mežotnes pagasta
Jumpravās

45

Ūdensapgādes,
notekūdeņu un
kanalizācijas sistēmas
rekonstrukcija
sekojošās Mežotnes
pagasta Mežotnes
ciemā

Projekta plānotie darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji
Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (L=1400
m) un paplašināšana (L=250 m); dzeramā
ūdens sagatavošanas stacijas izbūve – 1
gab.; artēziskā urbuma rekonstrukcija – 1
gab.; kanalizācijas tīklu rekonstrukcija
(L=200 m) un paplašināšana (L=1010 m);
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas izbūve – 1
gab.
Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (L=929
m) un paplašināšana (L=96 m); dzeramā
ūdens sagatavošanas stacijas izbūve – 1
gab.; artēziskā urbuma rekonstrukcija – 1
gab..; kanalizācijas tīklu paplašināšana
(L=1425 m); notekūdeņu attīrīšanas
iekārtas rekonstrukcija – 2 gab.
Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (L=1430
m) un paplašināšana (L=240 m); dzeramā
ūdens sagatavošanas stacijas izbūve – 1
gab.; artēziskā urbuma rekonstrukcija – 1
gab.; kanalizācijas tīklu rekonstrukcija
(L=1028 m) un paplašināšana (L=90 m);
notekūdeņu
attīrīšanas
iekārtas
rekonstrukcija – 1 gab.

Veiktās aktivitātes, tai skaitā
Darbības rādītāji vai Pamatojums, kāpēc
uzdevums nav veikts
Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (L=1400
m) un paplašināšana (L=250 m); dzeramā
ūdens sagatavošanas stacijas izbūve – 1
gab.; artēziskā urbuma rekonstrukcija – 1
gab.; kanalizācijas tīklu rekonstrukcija
(L=200 m) un paplašināšana (L=1010 m);
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas izbūve – 1
gab.
Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (L=929
m) un paplašināšana (L=96 m); dzeramā
ūdens sagatavošanas stacijas izbūve – 1 gab.;
artēziskā urbuma rekonstrukcija – 1 gab..;
kanalizācijas tīklu paplašināšana (L=1425
m); notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
rekonstrukcija – 2 gab.
Galvenās aktivitātes:
• Jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve
• Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija
• Jauna artēziskā urbuma izbūve
• Ūdensapgādes maģistrāļu rekonstrukcija

Ieguldītais
finansējums

Paredzamās aktivitātes
uzdevumu ietvaros
nākamajā gadā,
tai skaitā
Papildus īstenojamie
projekti

393 256,85 EUR

Realizēts

287 783,09 EUR

realizēts

430 832,76 EUR

Realizēts
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Izpildes
raksturojums
Nr.

Projekta nosaukums

Ūdenssaimniecības
attīstība Bauskas
novada Vecsaules
pagasta Ozolaines
ciemā

Projekta plānotie darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji
Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (L=1647
m); kanalizācijas sūkņa stacijas izbūve – 1
gab.; kanalizācijas tīklu rekonstrukcija
(L=813 m) un paplašināšana (L=1075 m);
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas izbūve – 1
gab..

46

Ūdenssaimniecības
attīstība Bauskas
novada Vecsaules
pagasta Ozolaines
ciemā, 2.kārta

47

Ūdenssaimniecības
attīstība Bauskas
novada Vecsaules
pagasta Vecsaules
ciemā

Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (L=1647
m); kanalizācijas sūkņa stacijas izbūve – 1
gab.; kanalizācijas tīklu rekonstrukcija
(L=813 m) un paplašināšana (L=1075 m);
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas izbūve – 1
gab..
Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (L=1606
m) un paplašināšana (L=425 m); dzeramā
ūdens sagatavošanas stacijas izbūve – 1
gab.; artēziskā urbuma rekonstrukcija – 1
gab.; kanalizācijas tīklu paplašināšana
(L=1942 m); notekūdeņu attīrīšanas
iekārtas izbūve – 1 gab..

Veiktās aktivitātes, tai skaitā
Darbības rādītāji vai Pamatojums, kāpēc
uzdevums nav veikts
Galvenās aktivitātes:
• Ūdensapgādes maģistrāļu rekonstrukcija
• Artēziskā urbuma Vecsaule – centrs
rekonstrukcija
• Jaunas ūdens atdzelžošanas stacijas izbūve
• Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve sistēmu
savienošanai
• Esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
rekonstrukcija
• Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve Līvānu
māju ciemata pieslēgšanai attīrīšanas
iekārtām
• Jaunu kanalizācijas pārsūknēšanas staciju
izbūve
Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (L=1647
m); kanalizācijas sūkņa stacijas izbūve – 1
gab.; kanalizācijas tīklu rekonstrukcija
(L=813 m) un paplašināšana (L=1075 m);
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas izbūve – 1
gab..
Ūdens ņemšanas vietas sakārtošana
(artēziskā urbuma „Budžas” rekonstrukcija) Ūdens kvalitātes nodrošināšana (jaunas ŪAS
izbūve 6,0 m3/h) -esošo ūdensapgādes tīklu
rekonstrukcija 1068 m, t.sk. ūdensapgādes
cauruļvadi – 968 m DN110, DN50, DN32,
DN25, zemtekas izbūve 100 m DN1100). NAI BIO-35 izbūve, esošā NAI demontāža)
-Kanalizācijas plūsmas nodrošināšana (esošo
tīklu rekonstrukcija, pašteces cauruļvadi – 1
440 m DN200, DN160, spiedvadi – 180 m
DN110, zemtekas izbūve – 180m DN110,
KSS rekonstrukcija 10,0 m3/h, 15,0 m3/h).

Ieguldītais
finansējums

Paredzamās aktivitātes
uzdevumu ietvaros
nākamajā gadā,
tai skaitā
Papildus īstenojamie
projekti

691 024,01 EUR

Realizēts

263 333,61 EUR

Realizēts

593 530,06 EUR

Realizēts 2014.gadā
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Izpildes
raksturojums

Paredzamās aktivitātes
uzdevumu ietvaros
nākamajā gadā,
tai skaitā
Papildus īstenojamie
projekti

Projekta plānotie darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji

Veiktās aktivitātes, tai skaitā
Darbības rādītāji vai Pamatojums, kāpēc
uzdevums nav veikts

Ieguldītais
finansējums

48

Ūdenssaimniecības
infrastruktūras
attīstība Bauskas
novada Brunavas
pagasta Grenctāles
ciemā

Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (L=1115
m) un paplašināšana (L=30 m); dzeramā
ūdens sagatavošanas stacijas izbūve – 1
gab.; artēziskā urbuma rekonstrukcija – 1
gab.; notekūdeņu attīrīšanas iekārtas izbūve
– 1 gab.; kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve
– 1 gab.

Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (L=1115
m) un paplašināšana (L=30 m); dzeramā
ūdens sagatavošanas stacijas izbūve – 1 gab.;
artēziskā urbuma rekonstrukcija – 1 gab.;
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas izbūve – 1
gab.; kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve – 1
gab

EUR 599 674,83

Realizēts 2014.gadā

49

Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība
Rītausmu un
Bērzkalnu ciemā
(2.kārta)

Īstenota ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstības projekta Rītausmu un Bērzkalnu
ciemā projekta 2.kārta

Īstenota ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstības projekta Rītausmu un Bērzkalnu
ciemā projekta 2.kārta

622,278.30
411,348.81

Lauzts līgums

Artēziskā urbuma rekonstrukcija, dzeramā
ūdens sagatavošanas stacijas, ūdensapgādes
tīklu
rekonstrukcija
(L=1910
m),
kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukcija,
kanalizācijas spiedvada izbūve (L=190 m),
kanalizācijas tīklu rekonstrukcija (L=780
m), kanalizācijas tīklu paplašināšana
(L=1111 m), notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
izbūve.
Sakārtota un ierīkota ūdens ņemšanas vieta
Bērzkalnu un Rītausmu ciemā - attīrīšanas
iekārtu izbūve, tīrā ūdens pazemes
rezervuāru izbūve, artēzisko urbumu izbūve
- 4 gab., esošo četru artēzisko urbumu
tamponēšana; Jaunu notekūdeņu attīrīšanas
iekārtu (1 kompl.) būvniecība Rītausmu
ciemā, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un
izbūve Bērzkalnu ciemā (L=2448 m), 3
kanalizācijas sūkņu staciju izbūve,
spiedvadu izbūve (L=2489 m) Bērzkalnu
ciemā, kanalizācijas tīklu izbūve Rītausmu
ciemā (L=1027 m), kanalizācijas sūkņu
staciju izbūve (2 gab.), spiedvadu izbūve
Rītausmu ciemā (L=238 m).

Galvenās aktivitātes: jaunu artēzisko aku
izbūve, ūdens attīrīšanas iekārtu izbūve,
pazemes tīrā ūdens uzglabāšanas rezervuāru
izbūve, sūkņu staciju izbūve, notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu izbūve, kanalizācijas
pašteces cauruļvadu rekonstrukcija un
izbūve, spiedvadu izbūve un kanalizācijas
sūkņu stacijas izbūve Bērzkalnu un
Rītausmu ciemos.
Sakārtota un ierīkota ūdens ņemšanas vieta
Bērzkalnu un Rītausmu ciemā - attīrīšanas
iekārtu izbūve, tīrā ūdens pazemes rezervuāru
izbūve, artēzisko urbumu izbūve - 4 gab.,
esošo četru artēzisko urbumu tamponēšana;
Jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (1
kompl.) būvniecība Rītausmu ciemā,
kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve
Bērzkalnu ciemā (L=2448 m), 3 kanalizācijas
sūkņu staciju izbūve, spiedvadu izbūve
(L=2489 m) Bērzkalnu ciemā, kanalizācijas
tīklu izbūve Rītausmu ciemā (L=1027 m),
kanalizācijas sūkņu staciju izbūve (2 gab.),
spiedvadu izbūve Rītausmu ciemā (L=238
m).

620 996

Realizēts 2012.gadā

3 321 680 EUR

Realizēts 2014.gadā

Nr.

Projekta nosaukums

50

„Bauskas novada
Gailīšu pagasta Pāces
ciema
ūdenssaimniecības
attīstība”
(21 mēnesis)

51

Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība
Īslīcē

23

Izpildes
raksturojums
Nr.

Projekta nosaukums

Ūdenssaimniecības
attīstība Ādžunos
(TEP),

52

Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība
Bauskas novada
Īslīces pagasta Bērzu
ciemā

53

„Bauskas novada
Vecsaules pagasta
Ozolaines ciema
ūdenssaimniecības
attīstība”

Projekta plānotie darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji
Īstenota ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība, paplašināta ūdens saimniecības
pakalpojumu pieejamība, nodrošināta
kvalitatīva dzīves vide; Rekonstruēts
artēziskais urbums, uzbūvēta dzeramā
ūdens sagatavošanas stacija, ūdensapgādes
tīklu rekonstrukcija (L=1480 m) un
paplašināšana (L=130 m), bioloģisko
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība,
kanalizācijas sūkņu stacijas un spiedvada
(L=350 m) būvniecība, kanalizācijas tīklu
rekonstrukcija (L=285 m) un paplašināšana
(L=880 m).
Ūdensapgāde:
ūdensapgādes
tīklu
rekonstrukcija, 1970 m Kanalizācija: Bērzu
sistēmas NAI rekonstrukcija, 40 m3/dnn;
Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, 720m;
KSS rekonstrukcija, 6 m3/h; * Jaunu
kanalizācijas tīklu izbūve pakalpojuma
paplašināšanai, 1670 m; jauni kanalizācijas
tīkli sistēmu savienošanai, 50m.
Ūdens sagatavošanas stacijas ēkas izbūve
un USI uzstādīšana - 1 gab., ūdensvada
rekonstrukcija (L = 899 m), 17 dzīvojamo
māju pieslēgšana centralizētai notekūdeņu
savākšanas
sistēmai,
kanalizācijas
kolektora jaunbūve (L=936 m), NAI
rekonstrukcija - 1 gab., kanalizācijas
spiedvada izbūve (L=84 m), KSS
rekonstrukcija - 1 gab., ūdensvada jaunbūve
(L=1291 m), kanalizācijas kolektora
rekonstrukcija (L=709 m).

Veiktās aktivitātes, tai skaitā
Darbības rādītāji vai Pamatojums, kāpēc
uzdevums nav veikts
Īstenota ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība, paplašināta ūdens saimniecības
pakalpojumu pieejamība, nodrošināta
kvalitatīva dzīves vide; Rekonstruēts
artēziskais urbums, uzbūvēta dzeramā ūdens
sagatavošanas stacija, ūdensapgādes tīklu
rekonstrukcija (L=1480 m) un paplašināšana
(L=130 m), bioloģisko notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu būvniecība, kanalizācijas
sūkņu stacijas un spiedvada (L=350 m)
būvniecība, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija
(L=285 m) un paplašināšana (L=880 m).

Ieguldītais
finansējums

428 383 EUR

Realizēts daļēji.
Lauzts līgums Ierosināta krimināllieta.

Projekta ietvaros tika izstrādāti vairāki
tehniskie projekti un tehniski ekonomiskie
pamatojumi dzeramā ūdens, notekūdeņu un
lietusūdens apsaimniekošanas uzlabošanai,
kā arī veikta dabas infrastruktūras izbūve
dažādās projekta vietās un upju posmu
tīrīšana, tādējādi dodot tūlītēju efektu upju
ekoloģiskās kvalitātes uzlabošanai - attīrot
upju gultnes no pārmērīgi saaugušiem ūdens
augiem un upes nogulumos uzkrājušā
piesārņojuma.

Paredzamās aktivitātes
uzdevumu ietvaros
nākamajā gadā,
tai skaitā
Papildus īstenojamie
projekti

Realizēts 2013.gadā

Realizēt līdz 2020.gadam

Publiskais
finansējums:
152 924.57 EUR

Realizēts
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Izpildes
raksturojums
Nr.

Projekta nosaukums

54

Projekts Nr.LLIII-157
„Kopīgi ūdens
apsaimniekošanas
pasākumi pārrobežu
Lielupes baseināGRANDERIO”

55

56

57

Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība
Bauskā

Ūdenssaimniecības
attīstība Bauskas
novada Mežotnes
pagasta Strēlnieku
ciemā

Bauskas novada
Mežotnes pagasta
Garozas ciema
ūdenssaimniecības
attīstība

Projekta plānotie darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji
Uzlabota Lielupes baseina vides kvalitāte,
īstenoti ūdens apsaimniekošanas pasākumi
pierobežas reģionā.

Uzlabota ūdens ieguves un sagatavošanas
stacijas darbība, centrālās notekūdeņu
pārsūknēšanas stacijas darbība; atdalīta
lietus kanalizācijas sistēma no kopējās
kanalizācijas sistēmas; izbūvēti jauni
ūdensapgādes un kanalizāciju tīkli,
nodrošināti asenizācijas pakalpojumi.
Īstenota ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība, paplašināta ūdens saimniecības
pakalpojumu pieejamība, ciema
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas
pievienotas Garozas ciema ūdensapgādes
sistēmai (L=1250 m), ūdensapgādes
sistēmas paplašināšana (L=260 m) un
rekonstrukcija (L=350 m), kanalizācijas
sistēmas paplašināšana (L=580 m),
kanalizācijas tīklu rekonstrukcija (L=795
m).
Īstenota ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība, paplašināta ūdens saimniecības
pakalpojumu pieejamība; Artēziskā urbuma
rekonstrukcija, ūdenstorņa rekonstrukcija,
dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas
būvniecība,
ūdens
apgādes
tīklu
paplašināšana (L=90 m), notekūdeņu
attīrīšanas
iekārtu
rekonstrukcija,
kanalizācijas tīklu paplašināšana (L=175 m)

Veiktās aktivitātes, tai skaitā
Darbības rādītāji vai Pamatojums, kāpēc
uzdevums nav veikts

Realizēts projekts (07.2010.-06.2013.)

Uzlabota ūdens ieguves un sagatavošanas
stacijas darbība, centrālās notekūdeņu
pārsūknēšanas stacijas darbība; atdalīta lietus
kanalizācijas sistēma no kopējās
kanalizācijas sistēmas; izbūvēti jauni
ūdensapgādes un kanalizāciju tīkli,
nodrošināti asenizācijas pakalpojumi.

Ieguldītais
finansējums

Paredzamās aktivitātes
uzdevumu ietvaros
nākamajā gadā,
tai skaitā
Papildus īstenojamie
projekti

152 924 euro

Realizēts 2012.gadā

5 890 000 EUR

Realizēts 2014.gadā

EUR 188 295.80

Līgums lauzts

Būvdarbu līgums noslēgts 2013.gada jūnijā,
realizācijas termiņš 2013. 23.augusts (līgumā
2013.gada 7.novembris)
Ūdensapgādes tīklu paplašināšana, L=90 m;
- Kanalizācijas tīklu paplašināšana, L=175
m.

Īstenota ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība, paplašināta ūdens saimniecības
pakalpojumu pieejamība; Artēziskā urbuma
rekonstrukcija, ūdenstorņa rekonstrukcija,
dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas
būvniecība, ūdens apgādes tīklu
paplašināšana (L=90 m), notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija,
kanalizācijas tīklu paplašināšana (L=175 m)

EUR 188 295

Būvdarbu līgums
noslēgts 2013.gada
jūnijā, realizācijas
termiņš 2013. 23.augusts
(līgumā 2013.gada
7.novembris)
Realizēts 2013.gadā,,
pašvaldības līdzekļi

25

Izpildes
raksturojums
Nr.

Projekta nosaukums

58

Projekts Nr. LLIV
339 - „Ilgtspējīga
lietusūdens
kanalizācijas
apsaimniekošana
Lielupes baseina
vides kvalitātes
uzlabošanai”

59

ŪK sakārtošana
apdzīvotās vietās līdz
200 iedzīvotājiem

Projekta plānotie darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji

Veiktās aktivitātes, tai skaitā
Darbības rādītāji vai Pamatojums, kāpēc
uzdevums nav veikts

Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas izbūve
Bauskas pilsētā

Galvenās aktivitātes:
 Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas izbūve
Bauskas pilsētā;
 apmācību semināri;
 vadlīniju izstrāde;
noslēguma konference.

Īstenota ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība teritorijās līdz 200 iedzīvotājiem

Attīrīšanas iekārtas daudzdzīvokļu mājai
„Upeslejas”” 2011 gadā
Attīrīšanas iekārtu izbūve Vecsaules pag.
Zvaigznē 2015.gadā
Kanalizācijas sistēmas izbūve Ceraukstes
pag. “Liellauki”
Atdzelžošanas stacijas izbūve Gailīšu
pagasta Brunavišķos
Attīrīšanas iekārtas Brunavas pagasts
„Tunkūni”.
Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
Mežotnes pagasta Ceplī, 2015.gads

Ieguldītais
finansējums

1 001 050.54 EUR

Paredzamās aktivitātes
uzdevumu ietvaros
nākamajā gadā,
tai skaitā
Papildus īstenojamie
projekti

Realizēts 2014.gadā

8 679 EUR
37 510 EUR
37 896,77 EUR
29 804,72 EUR

Turpināt ŪK sakārtošanu
par pašvaldības
līdzekļiem

27 481 EUR
40 393 EUR

Atkritumu saimniecība
Pilnveidota atkritumu savākšanas sistēma

60

Dalība atkritumu
sistēmas attīstības
projektā

Iesniegts integrētā projekta pieteikums
LIFE programmā
Complex approach to waste sorting system
development in urban- rural areas

1 999 924 euro

Tiek izstrādāts projekts
šķirošanas laukuma
izveidei

LIFE – WSSD, projekta nr.LIFE15
ENV/LV/000693
Nauda par projektēšanu VS
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Izpildes
raksturojums
Nr.

Projekta nosaukums

61

Pilsētas dalītās
vākšanas punktu
izveide, šķirošanas
laukumu izveide,
presēšanas un
dedzināšanas
infrastruktūras izveide

Siltumapgāde
Centrālo katlu māju,
siltumtrašu
rekonstrukcija
Mežotnes un Garozas
62
ciematos,
pašvaldības
sabiedrisko ēku
siltināšana
Īslīces pagasta
pārvaldes ēkas
63
fasādes siltināšana,
apdare
Daudzfunkcionālā
centra Strēlnieki
64
energoefektivitātes
paaugstināšana

Projekta plānotie darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji

Pilnveidota atkritumu savākšanas sistēma
Bauskas pilsētā

Veiktās aktivitātes, tai skaitā
Darbības rādītāji vai Pamatojums, kāpēc
uzdevums nav veikts

Ieguldītais
finansējums

Paredzamās aktivitātes
uzdevumu ietvaros
nākamajā gadā,
tai skaitā
Papildus īstenojamie
projekti

Iesniegts integrētā projekta pieteikums LIFE
programmā,

2016.gadā izstrādāts
projekts šķirošanas
laukuma izveidei

Uzstādīts jauna apkures iekārta, nomainīts
siltumtrases posms.

2016. gadā plānots mainīt
silturmtrases posmu.

Rekonstruētas centrālās katlu mājas un
siltumtrases

Īstenoti energoefektivitātes pasākumi
Ēkas jumta, sienu, pamatu siltināšana, logu,
durvju nomaiņa

Pārvaldes ēkas fasādes siltināšana

49 867 EUR

Realizēts 2015.gadā

Ēkas jumta, sienu, pamatu siltināšana, logu,
durvju nomaiņa

479 713 EUR

Realizēts
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Izpildes
raksturojums
Nr.

Projekta nosaukums

Projekta plānotie darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji

Izstrādāta stratēģija Bauskas pilsētā,
Digitālie skaitītāji, SCADA
65

Efektīvas siltuma
izmantošanas
sistēmas attīstība

Īstenot KF projektu “Siltumapgādes
efektivitātes
paaugstināšana
Bauskā”
(Nr.PCS/3.5.2.1.1/14/06/006)
Īstenoti energoefektivitātes pasākumi

66

Energoefektivitātes
pasākumi Bauskas
pilsētā

Veiktās aktivitātes, tai skaitā
Darbības rādītāji vai Pamatojums, kāpēc
uzdevums nav veikts

Ieguldītais
finansējums

Skaitītāji uzstādīti periodiskās uzturēšanas
ietvaros
SIA “Bauskas siltums” katlumājā uzstādīt
5 MW šķeldas katlu, 1 MW dūmgāzu
kondensatoru, teritorijā izbūvēt šķeldas
pieņemšanas infrastruktūru.
Nosiltināta pamatskola,
Salātu iela 20 – siltināšana, Plūdoņa ielas
mājas siltināšana

Paredzamās aktivitātes
uzdevumu ietvaros
nākamajā gadā,
tai skaitā
Papildus īstenojamie
projekti
2016.gadā uzsākt
stratēģijas izstrādi
Intereg projekta ietvaros

2 590 000,00 EUR

Iedzīvotāju līdzekļi
daudzdzīvokļu māju
siltināšanai

2016.gadā veikt projektu
izstrādi pašvaldības ēkām

Projektu meti daļēji. Sadarbība RTU, LLU

-

-

-

-

Turpināt projektēšanas
darbus 2016.gadā

-

-

-

Leader (rotaļu laukums un trenažieri)

5 411 EUR

Realizēts 2011.gadā

Pašvaldības ēkai Bauska, Uzvaras ielā 1
jāpaaugstina energoefektivitāte, jāsiltina logu
ailes

Labiekārtošana

67

68

69

70

Labiekārtošanas
koncepcijas izstrāde
katrai apdzīvotai
vietai
„Vides aktivitātes
kultūrvides attīstībai
un dabas resursu
aizsardzībai”
Kultūras centra
„Dāvis” teritorijas
labiekārtošana.
Dāviņu ciema centra
laukuma
labiekārtošana.

Izstrādāta labiekārtošanas koncepcija katrai
apdzīvotai vietai, pieaicinot ainavu
arhitektus un citus speciālistus
Zaļais parks, estrādes projektēšana
pilskalnā (Natura 2000 teritorijā)
Apkārt kultūras centram esošajā teritorijā
~1 ha platībā ierīkoti apstādījumi, bruģēti
celiņi, soliņi, puķu dobes.
Ierīkoti bērnu rotaļu laukumi, veļas
žāvētavas, stāvlaukums automašīnām,
soliņi.
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Izpildes
raksturojums
Nr.

71

72

73

74

75

76

Projekta nosaukums

Bērnu rotaļu laukumu
izveide Mežotnes
pagastā
Dīķu un baseinu
tīrīšanas un
rekonstrukcijas darbi
novadā
Rotaļu laukuma,
skeitparka izveide
Bērzu ciemā
Bruģa ieklāšana
laukumiem un
celiņiem 1300 m² pie
Īslīces vidusskolas
Bruģa ieklāšana pie
Īslīces kultūras nama
1500 m², strūklakas
rekonstrukcija
Parku sakārtošana un
rekonstrukcija

77

Atpūtas vietu
sakārtošana un
rekonstrukcija

78

Rotaļu laukuma, vides
sakārtošana Vecsaules
ciemā

Projekta plānotie darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji

Veiktās aktivitātes, tai skaitā
Darbības rādītāji vai Pamatojums, kāpēc
uzdevums nav veikts

Ieguldītais
finansējums

Paredzamās aktivitātes
uzdevumu ietvaros
nākamajā gadā,
tai skaitā
Papildus īstenojamie
projekti

Izveidoti 2 rotaļu laukumi
Strēlniekā āra trenažieri
Rekonstruēti un iztīrīti
nelietojamie baseini, dīķi

vai

-

-

aizbērti

Veikta rotaļu laukuma, skeitparka izveide
Bērzu ciemā
Veikta bruģa ieklāšana laukumiem un
celiņiem 1300 m² pie Īslīces vidusskolas
Veikta bruģa ieklāšana pie Īslīces kultūras
nama 1500 m², rekonstruēta strūklaka
Sakārtoti parki atbilstoši labiekārtošanas
koncepcijai

upju tīrīšana 2015

-

Nav

-

-

nav

-

-

-

-

-

Saules dārzs,
Vecsaules parka trenažieri un rotaļu elementi

25 000 EUR
piemineklis

Turpināt darbu pie
pilsētas parku, skvēru
labiekārtošanas

Atpūtas vietu sakārtošana atbilstoši
labiekārtošanas koncepcijai
(Vecsaules pagastā Zvaigznes ciemā,
Jaunsaulē, Likvertenos,
Mežotnes Līgo dārzā, Mežotnē, Ceplī,
Jumpravās,
Mūsas upes malā Gailīšu pagastā, Uzvarā)

Mūsas upes malā Gailīšu pagastā īstenots
GrandeRio, Bauska, Mežotne, Vecsaule,
Ceraukste
Āra trenažieru uzstādīšana Vecsaules ciemā
(parkā).
Leader – Strēlnieks, Dāviņi, Ozolaine,
Kūdra, Zvaigznē trenažieri
Ceplī – KNHM

Bērnu rotaļu laukums Vecsaules ciemā
starp d/dzīvokļu mājām- uzlabot un
papildināt esošo, t. sk. āra trenažieri.

Nav pašvaldības zemes starp daudzdzīvokļu
mājām līdz ar to rotaļu elementi, un ārā
trenažieri uzstādīti Vecsaules parkā
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Izpildes
raksturojums
Nr.

79

80

Projekta nosaukums

Taku maršrutu
attīstība un 1.kārtas
izveide

Kapu labiekārtošana

Projekta plānotie darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji
Taku attīstības koncepcijas izstrāde un
1.kārtas taku maršrutu izveidošana (t.sk.
gājējiem, nūjotājiem velosipēdistiem gar
Mēmeles krastu, takas izpēte un izveide
maršrutā Mežotne-Bauska, taka gar Mūsas
kreiso krastu un Kamardes pilskalna
sakopšana)
Ūdens, stāvlaukumi, piebraucamie ceļi,
atkritumu savākšanas laukumi, kapličas
u.c.

Veiktās aktivitātes, tai skaitā
Darbības rādītāji vai Pamatojums, kāpēc
uzdevums nav veikts

Ieguldītais
finansējums

Trīs velomaršruti, nūjotāji, gājēju celiņa
izbūve uz Rītausmu ciemu

Kapu topogrāfiskā uzmērīšana Dāviņu
pagastā.
Kapu zvanu iegāde un uzstādīšana Žūžu un
Ķešu kapos Dāviņu pagastā.
Satrunējošo vārtu un zvanu torņa stabu un
jumtu nomaiņa Struku un Lībiešu kapos
Īslīces pagastā.
Ceraukstes pagasta Ķīķerkalna kapu
teritorijas labiekārtošana
Kaulbriežu kapu digitalizācija (cemety.lv)
2015.gadā
Bīstamo koku apzāģēšana Kaulbriežu kapos
2014.gadā
Labiekārtot Tūlu kapu pansionāta klientu
atdusas teritoriju ( uzstādīts piemineklis un
kapu apmalītes ar aizgājēju vārdu - uzvārdu)
1 566.97 EUR

Paredzamās aktivitātes
uzdevumu ietvaros
nākamajā gadā,
tai skaitā
Papildus īstenojamie
projekti

Skat. 13. punktu

1197,90 EUR
169,40 EUR
1246 EUR
EUR
(30,00 EUR/h)
Kaulbriežu kapi –
733,26 EUR
1040,60 EUR

Turpināt labiekārtošans
darbus,
2016.gadā plānot
Jumpravu kapu un
Spiģu kapsētas attīstību
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Izpildes
raksturojums
Nr.

Projekta nosaukums

Projekta plānotie darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji
Esošā reģenerācijas projekta izvērtēšana,
pārstrāde un attīstība

81

Valsts
pilsētbūvniecības
pieminekļa - Bauskas
vecpilsētas attīstības
stratēģijas izstrāde un
īstenošana

Veiktās aktivitātes, tai skaitā
Darbības rādītāji vai Pamatojums, kāpēc
uzdevums nav veikts

Ieguldītais
finansējums

Paredzamās aktivitātes
uzdevumu ietvaros
nākamajā gadā,
tai skaitā
Papildus īstenojamie
projekti

Konference „Bauskas pilsētas vēsturiskā
centra saglabāšanas problēmas un iespējas,
pieredze pilsētbūvniecības pieminekļu
saglabāšanā Latvijā” (rezolūcija).
Tiek izstrādāti saistošie noteikumi “Par
pašvaldības atbalstu vecpilsētas
saglabāšanai”

EUR 30 000

Turpināt darbus
2016.gadā

nav

-

Apkope, remonts:
paredzētā summa 3616 eiro
iztērēts – 563,37
eiro uz 01.11.2014.
Papildus
videonovērošanas
kameru uzstādīšanai
iedalīts - 2608 eiro
Iztērēts - 1971,39
eiro

Jāturpina dialogs un
jārisina jautājums
valstiskā līmenī

Personāla piesaiste Vecpilsētas attīstības
veicināšanai.

82

83

Medicīniskās
atskurbtuves izveide

Videonovērošanas
sistēmas attīstība

Medicīniskās atskurbtuves izveide Bauskas
pilsētā

Videonovērošanas kameru uzstādīšana
Bauskas pilsētā

Kopā ar Valsts policijas Bauskas iecirkņa
policijas un pašvaldības amatpersonām tika
izskatīts šis jautājums vairākkārt.
Secināts: šis jautājums ir aktuāls visā valstī
un nepieciešams to sakārtot valsts
līmenī, sakārtojot likumdošanu, paredzot
finansējumu, tai skaitā, arī no valsts budžeta.
Sakarā ar garantijas līguma beigām konkursā
kārtībā, tika izvēlēta videonovērošanas
sistēmu apkalpojoša firma;
Uzstādītas videonovērošanas kameras Saules
dārzā, Bauskā;
Uzstādītas videonovērošanas kameras uz
NVA ēkas, panorāmā redzama Rātsnama
aizmugurējā fasāde.
2015.gadā veikta projektēšana
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Izpildes
raksturojums
Nr.

84

Projekta nosaukums

Sabiedriskā kārtības
dienesta attīstība

Projekta plānotie darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji

Auto, sakaru līdzekļi, u.c. Iegāde

Veiktās aktivitātes, tai skaitā
Darbības rādītāji vai Pamatojums, kāpēc
uzdevums nav veikts
Pastāvīgi tiek veikta apkope esošajam
transportlīdzeklim;
Dienesta transportlīdzeklim piesaistīts
mobilais tālrunis.
Pēc videonovērošanas projekta realizācijas
būtu jāskata jautājums par darbinieka
pieņemšanu darbā, kas būtu atbildīgs par
videonovērošanas sistēmas darbību (arhīva
caurskate, nepieciešamo videomateriālu
sagatavošana, visas sistēmas uzraudzīšanas,
apkopes un pilnveidošanas pārraudzība).

Ieguldītais
finansējums

50 000 EUR

Paredzamās aktivitātes
uzdevumu ietvaros
nākamajā gadā,
tai skaitā
Papildus īstenojamie
projekti
Pieprasīti līdzekļi
projekta izstrādei vēl 30
videonovērošanas
kameru uzstādīšanai,
aptverot vietas, kur tas
visvairāk nepieciešams
(jauniešu pulcēšanās
vietas, vietās, kur
visbiežāk notiek zādzības
un citi noziedzīgi
nodarījumi, u.c.)

RV3.1.: Izglītības kvalitātes un pieejamības nodrošināšana
VP3: Konkurētspējīga izglītība – mērķis ir nodrošināt novada iedzīvotājiem vislabākās izglītības iespējas, īpaši fokusējoties uz novada specializācijas jomām
– lauksaimniecība, tūrisms un loģistika.
Bauskas novada izglītības iestāžu energoefektivitātes projektu izstrāde un realizācija

32

Izpildes
raksturojums
Nr.

Projekta nosaukums

Projekta plānotie darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji
Bauskas
novada
izglītības
iestāžu
energoaudita
izstrāde,
nepieciešamo
energoefektivitātes pasākumu apzināšana

85

86

87

Bauskas novada
izglītības iestāžu
energoaudits

Bauskas novada
izglītības iestāžu
energoefektivitātes
paaugstināšana KPFI
projekta ietvaros
izstrāde un realizācija

Bauskas novada
izglītības iestāžu
energoefektivitātes
projektu izstrāde un
realizācija

Energoefektivitātes uzlabošanas tehnisko
projektu izstrāde un īstenošana Bauskas
Valsts ģimnāzijas un Bauskas sākumskolas
ēkai, Bauskas 2.vidusskolas vecajai ēkai un
piebūvei,
Uzvaras
vidusskolas
struktūrvienībai
"Lācītis",
Griķu
pamatskolas struktūrvienībai "Dzirnaviņas"
Energoefektivitātes uzlabošanas tehnisko
projektu izstrāde un īstenošana Bauskas
pilsētas pamatskolai, Uzvaras vidusskolai,
Griķu pamatskolai, Mežotnes pamatskolai,
Mežotnes internātskolas mācību korpusa
ēkai un dienesta viesnīcai, Ozolaines
pamatskolai, Vecsaules pamatskolai un
struktūrvienībai Jaunsaules pamatskola,
Codes pamatskolai, Pamūšas SIPS,

Veiktās aktivitātes, tai skaitā
Darbības rādītāji vai Pamatojums, kāpēc
uzdevums nav veikts

Ieguldītais
finansējums

Paredzamās aktivitātes
uzdevumu ietvaros
nākamajā gadā,
tai skaitā
Papildus īstenojamie
projekti

Projekts realizācijas gaitā.
 Bauskas BJC ēku Rīga ielā 8 tehniskās
ekspertīzes veikšana un
energoefektivitātes audits – Tirgus izpēte
4-3/16, 30.06.2014.
 Mūzikas skolas energoaudits
 Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas
sākumskolas ēkai, Bauskas 2.vidusskolas
vecajai ēkai un piebūvei, Uzvaras
vidusskolas struktūrvienībai "Lācītis",
Griķu pamatskolas struktūrvienībai
"Dzirnaviņas"
 Bauskas pilsētas pamatskola
 Mežotnes pamatskola
Uzvaras vidusskolas struktūrvienībai
"Lācītis" projekts
Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas
sākumskola
Bauskas pamatskolas sporta zāles
siltināšana
Griķu pamatskolas un struktūrvienības
“Dzirnaviņas” WC telpu remonts,
strūktūrvienības “Mūsa” ēkas logu nomaiņa
un vienkāršotā pārbūve, struktūrvienības
“Dzirnaviņas” apkures sistēmas
rekonstrukcija un ēkas fasādes vienkāršotā
reknovācija, Griķu pamatskolas telpu
remontdarbi.

Pārseguma papildus
siltināšana un apkures
sistēmas uzlabošanas
pasākumi BJC, PII
Pasaulīte jaunajam
korpusam, nepieciešama
Griķu pamatskolai
vecajam korpusam un
„Dzirnaviņām
Nepieciešama projekta
realizācija Griķu
pamatskolas
struktūrvienībai
"Dzirnaviņas"
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Izpildes
raksturojums
Nr.

Projekta nosaukums

Projekta plānotie darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji
Mūzikas skolai, PII Pasaulīte jaunajam
korpusam

Veiktās aktivitātes, tai skaitā
Darbības rādītāji vai Pamatojums, kāpēc
uzdevums nav veikts

Iepirkums - Bauskas pilsētas pamatskolas
pārbūves būvprojekta izstrāde un
autoruzraudzība

Ieguldītais
finansējums

6 473,50 EUR
726 EUR

Paredzamās aktivitātes
uzdevumu ietvaros
nākamajā gadā,
tai skaitā
Papildus īstenojamie
projekti
Jāveic
energoefektivitātes
uzlabošanas tehniskā
projekta izstrāde PII
Pasaulīte jaunajam
korpusam

Bauskas novada izglītības iestāžu ugunsdrošības un drošības projektu izstrāde un realizācija

88

89

90

Projekts „Atbalsts
ugunsdrošības
pasākumiem
pašvaldību vispārējās
izglītības iestādēs
”Latvijas -Šveices
sadarbības
programmas projekta
ietvaros
Automātiskās
ugunsgrēka atklāšanas
un apsardzes
signalizācijas sistēmu
ierīkošana Bauskas
novada izglītības
iestādēs
Bauskas novada
izglītības iestāžu ēku
zibensaizsardzības
ierīkošana un ēku
jumta konstrukciju
ugunsdrošības
aizsardzība

Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un
trauksmes signalizācijas sistēmu ierīkošana
Mežotnes internātvidusskolā un Pamūšas
speciālajā internātpamatskolā

Realizēts 2013.gadā

72 128 EUR

Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un
apsardzes signalizācijas sistēmu ierīkošana
Bauskas novada izglītības iestādēs

Realizēts 2013.gadā

Īslīces vidusskolā
14620Ls

Zibensnovedēju uzstādīšana Ozolaines
pamatskolas ēkas katlu mājas skursteņiem,
Mežgaļu pamatskolas pirmskolas ēkas
zemējuma
un
zibens
aizsardzības
ierīkošana, jumta konstrukciju apstrāde ar
antipirēnu,
zemējuma
un
zibens
aizsardzības sistēmu ierīkošana Pamūšas
SIPS,
Uzvaras
vidusskolā,
PII
"Pasaulīte"

Realizēts

Zibensnovedēju uzstādīšana Ozolaines
pamatskolas ēkas katlu mājas skursteņiem ir
veikta

34

Izpildes
raksturojums
Nr.

Projekta nosaukums

Projekta plānotie darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji

91

Bērnu rotaļu laukumu
nožogojuma
ierīkošana

Bērnu rotaļu laukuma nožogojumu
ierīkošana Īslīces vidusskolas pirmskolas
grupai, Mežotnes pamatskolā

Veiktās aktivitātes, tai skaitā
Darbības rādītāji vai Pamatojums, kāpēc
uzdevums nav veikts

Īslīces vidusskolā pirmsskolas grupai
ierīkots žogs 2012.gadā
Mežotnes pamatskola/bd

Ieguldītais
finansējums

2777 Ls
1837,91 EUR

Paredzamās aktivitātes
uzdevumu ietvaros
nākamajā gadā,
tai skaitā
Papildus īstenojamie
projekti
Zibens aizsardzības
sistēmu Jāuzstāda PII
„Pasaulīte” Saules ielā 8,
jumta konstrukciju
apstrāde ar antipirēnu

35

92

Bauskas novada
izglītības iestāžu
vienkāršotā
renovācija

Bauskas
2.vidusskola:
teritorijas
labiekārtošana; Ūdensvadu rekonstrukcija;
Santehnikas
sistēmas
sakārtošana;
Elektroinstalācijas
nomaiņa;
Kāpņu
rekonstrukcija; Grīdu seguma nomaiņa
pagrabstāvā; Bauskas Valsts ģimnāzijas,
Bauskas pilsētas pamatskolas, Bauskas
sākumskolas,
Mežgaļu
pamatskolas,
Uzvaras
vidusskolas
struktūrvienības
"Lācītis" telpu vienkāršotā renovācija;
Īslīces
vidusskolas
jumta
seguma
rekonstrukcija vecajam korpusam, bruģa
ieklāšana laukumiem un celiņiem, Skolas
iela, Bērzi; Mācību un atpūtas teritorijas
ierīkošana vidusskolas parkā; Mežotnes
internātvidusskola: Bērnu spēļu laukuma
izveide; Internāta un skolas telpu
vienkāršotā renovācija; skolas teritorijā
esošo ceļu un gājēju celiņu atjaunošana;
ēdināšanas bloka rekonstrukcija; Uzvaras
vidusskola: ēdināšanas bloka renovācija;
Elektroapgādes sistēmas pārveide un
apgaismojuma renovācija; Ūdensvada un
kanalizācijas, lietus ūdeņu un sniega
kušanas ūdeņu novadīšanai no jumta
kanalizācijas sistēmas renovācija; Āra
terases
hidroizolācijas
un
seguma
renovācija; Skolas āra kāpņu renovācija,
gājēju celiņu rekonstrukcija; Garderobes
pārbūve; Codes pamatskolas apkures
sistēmas modernizācija; PII "Pasaulīte":
jaunā korpusa lietus ūdens kanalizācijas
ierīkošana,
bērnu
rotaļu
laukuma
nožogojuma ierīkošana; Bauskas Bērnu un
jauniešu
centrs:
pagalma
laukuma
bruģēšana un labiekārtošana, telpu
vienkāršotā
renovācija;
Mežotnes
pamatskola: meiteņu un zēnu WC
vienkāršotā renovācija

Īslīces vidusskolā:
1. Jumta seguma rekonstrukcija vecajam
korpusam
2. Bruģa ieklāšana laukumiem un
celiņiem
3. Mācību un atpūtas teritorijas
ierīkošana vidusskolas parkā
4. 2012.gada projektā „Iedzīvotāji veido
savu vidi” sākta „Zaļās klases”
ierīkošana
Nepieciešams realizēt teritoriju, telpu
labiekārtošanu
Bauskas BJC pagalma laukuma daļēja
bruģēšana un labiekārtošana, ir veikta telpu
vienkāršotā renovācija.
Bauskas 2. vidusskolā santehnikas sistēmas
sakārtošana; elektroinstalācijas nomaiņa;
kāpņu rekonstrukcija

SAM ietvaros un

Īslīces vidusskolā, sakarā ar darbu kavēšanos
vasarā, darbus uzsāks 2015 gada pavasarī
Tiek turpināta, izglītības iestādes budžeta
ietvaros, „Zaļās klases ierīkošana
Bauskas BJC Atlikušās pagalma daļas
bruģēšana
PII "Pasaulīte": jaunā korpusa lietus ūdens
kanalizācijas ierīkošana
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Izpildes
raksturojums
Nr.

93

94

95

96

Projekta nosaukums

Bauskas Valsts
ģimnāzijas ēkas jumta
rekonstrukcija un
energoefektivitātes
uzlabošana
PVC logu un durvju
nomaiņa Bauskas
novada Mežotnes
internātvidusskolā
PII „Pasaulīte” bērnu
rotaļu un sporta zonas
rekonstrukcija”
PII "Zīlīte" rotaļu
laukuma vispusīgai
bērnu attīstībai
izveide

Projekta plānotie darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji

Bauskas Valsts ģimnāzijas ēkas jumta
rekonstrukcija

PVC logu un durvju nomaiņa
Sakārtoti celiņi un laukumi, ierīkota
bērniem sporta zona, uzstādītas jaunas
nojumes un rotaļu iekārtas
Uzstādīts jauns aprīkojums 7 spēļu
laukumiem, ierīkots bērnu rotaļu laukums
bērnu vispusīgai attīstībai, 2 - 7 gadus
veciem bērniem drošu, gaumīgu, iztēli
rosinošu, modernu, kurā pilnveidotu fizisko
spēju un kustību apguvi, attīstītu droša un
veselīga dzīvesveida iemaņas

Veiktās aktivitātes, tai skaitā
Darbības rādītāji vai Pamatojums, kāpēc
uzdevums nav veikts

Ieguldītais
finansējums

Realizēts 2013.gadā
Bauskas Valsts ģimnāzijas ēkas jumta
rekonstrukcija

215438 euro
Realizēts 2013.gadā
Izglītības iestādē
nepietiekams izglītojamo
skaits 47

Mežotnes internātvidusskola: PVC logu un
durvju nomaiņa
PII „Pasaulīte” 3 rotaļu iekārtas

4 rotaļu laukumu iekārtu piegāde un
uzstādīšana. Uzstādīts rotaļu laukuma
nožogojums, teritorijā demontētas 5 vasaras
nojumes un atbalsta siena, 2015.gads

1400 EUR

Turpināt atjaunošanu

16414,46

Jāsakārto celiņi un
laukumi, jāierīko
bērniem sporta zona,
jāuzstāda jaunas nojumes
un rotaļu iekārtas

Virtuves telpu vienkāršotā renovācija
Vecsaules pamatskolā, Griķu pamatskolas
struktūrvienībā "Dzirnaviņas"

97

Aprīkojuma iegāde un
remontdarbi Bauskas
novada izglītības
iestāžu pakalpojumu
uzlabošanai (ELFLA)

Paredzamās aktivitātes
uzdevumu ietvaros
nākamajā gadā,
tai skaitā
Papildus īstenojamie
projekti

-

-

Jāuzstāda jauns
aprīkojums 7 spēļu
laukumiem, jāierīko
bērnu rotaļu laukums
bērnu vispusīgai
attīstībai, 2 - 7 gadus
veciem bērniem
Nepieciešama Griķu
pamatskolas
struktūrvienībā
"Dzirnaviņas" virtuves
telpu vienkāršotā
renovācija
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Izpildes
raksturojums
Nr.

Projekta nosaukums

Projekta plānotie darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji

Veiktās aktivitātes, tai skaitā
Darbības rādītāji vai Pamatojums, kāpēc
uzdevums nav veikts

Ieguldītais
finansējums

Paredzamās aktivitātes
uzdevumu ietvaros
nākamajā gadā,
tai skaitā
Papildus īstenojamie
projekti

Bauskas novada izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana mācību procesa kvalitātes nodrošināšanai

98

Mūsdienīga IT
aprīkojuma iegāde
izglītības iestādēm

99

Materiāli tehniskās
bāzes pilnveidošana
Mūzikas un Mākslas
skolai

100

Inventāra un
aprīkojuma iegāde
Bauskas novada
pirmskolas izglītības
iestādēm

 Īslīces vidusskola: iegādāti jaunas
datortehnikas komplekti
 Uzvaras vidusskola: Iegādāti jaunas
datortehnikas komplekti
 Pilnveidota Mūzikas skolas materiāli
tehniskās bāze
 Pilnveidota Mākslas skolai materiāli
tehniskās bāze

Iegādāts inventārs un aprīkojums Bauskas
novada PII "Pasaulīte", PII "Zīlīte"
struktūrvienība "Lācītis"; "Dzirnaviņas",
"Rūķītis" vajadzībām

2012.gadā iegādāti datorklasei 12 jauni
datorkomplekti
2013.gadā kopētājs
2013.gadā 3 datora procesori
Tiek pilnveidota Mūzikas skolas un Mākslas
skolas materiāli tehniskā bāze
2 interaktīvās tāfeles, mācību līdzekļi,
mācību materiāli- spēles dažādu
eksperimentu veikšanai,
PII „Pasaulīte” 5 grupām lielie celtniecības
kluči, iegādātas bērnu gultas 2 grupām, 2
datori,
Griķu pamatskolas pirmsskolas grupām
iegādāti sporta mīkstie moduļi, 2 radio
aparāti, 1portatīvai dators, 1 dators
PII „Zīlīte” iegādātas digitālās klavieres,
mēbeles. Veikti telpu remontdarbi,
dienasgaismas armatūras nomaiņa grupu
telpās, piegādātas un uzstādītas žalūzijas un
aizkari, medikamenti un pārsienamie
materiāli PII vajadzībām. Veikta ūdensvada
nomaiņas un montāža.
Florbola bortu un vārtu iegāde Uzvaras
vidusskolas sporta zālei

50272 Ls
890 Ls
990 Ls

6000 EUR
PII „Pasaulīte”
koka kluči
1221, 50 EUR
PII „Zīlīte”
Aprīkojums –
16 604,65
Remontdarbi un
palīglīdzekļi –
45858,77

Jāpilnveido Mūzikas
skolas un Mākslas skolas
materiāli tehniskā bāze

3 115,70 EUR

38

Izpildes
raksturojums
Nr.

Projekta nosaukums

Projekta plānotie darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji

Veiktās aktivitātes, tai skaitā
Darbības rādītāji vai Pamatojums, kāpēc
uzdevums nav veikts

Ieguldītais
finansējums

Iegādāts virtuves aprīkojums Mežotnes
pamatskolai,
Griķu
pamatskolai,
Vecsaules
pamatskolai,
Uzvaras
vidusskolas struktūrvienībai "Lācītis"

101

102

Aprīkojuma iegāde un
remontdarbi Bauskas
novada izglītības
iestāžu pakalpojumu
uzlabošanai (ELFLA)

Materiāli tehniskās
bāzes pilnveidošana
profesionālas ievirzes
un interešu izglītības
kvalitātes uzlabošanai

103

Aprīkojuma un
iekārtu iegāde
Uzvaras vidusskolai

104

Izglītības iestāžu
informatizācija
Bauskas novadā

Griķu pamatskolai- realizēts

Tērpi, instrumenti utt.
BMū.sk.
BMā.sk.
BJC
BJSS
Uzvaras vidusskola: virtuves aprīkojuma
un iekārtu iegāde, uzstādīšana; Ēdnīcas
mēbeļu iegāde; Skolas mēbeļu un inventāra,
sporta inventāra iegāde; digitālo klavieru
iegāde mūzikas kabinetam
Izglītības iestāžu aprīkošana ar informācijas
un komunikāciju tehnoloģijām

Bauskas BJC Iegādāti mūzikas instrumenti,
rokas elektroinstrumenti, tērpi interešu
izglītības pulciņu aktivitātēm.
Multimediju studijas
Dzeltenās mājas remonts
vides projekti

11407,00 EUR

Paredzamās aktivitātes
uzdevumu ietvaros
nākamajā gadā,
tai skaitā
Papildus īstenojamie
projekti
IT nodrošinājums eklases lietošanas
uzsākšanai PII
„Pasaulīte” un „Zīlīte” un
visa novada pirmsskolas
grupu mācību procesa
modernizēšanai,
nepieciešama
pakāpeniska inventāra
atjaunošana, pirmkārtsporta inventāra
papildināšana un
atjaunošana
Bauskas BJC paredzēts
iegādāt mūzikas
instrumentus, rokas
elektroinstrumentus,
tērpus interešu izglītības
pulciņu aktivitātēm.

Sporta inventāra iegāde.

Projekts realizēts 2012.gadā.
2013.gadā iegādāti 4 projektori un ekrāni

3927 EUR

39

Izpildes
raksturojums
Nr.

Projekta nosaukums

105

Autobusu
pārvadājumu sistēmas
pilnveidošana, lai
nodrošinātu Bauskas
novada skolēniem
izglītības iestāžu
pieejamību (t.sk.
iespēju apmeklēt
interešu ievirzes
izglītības iestādes)

Projekta plānotie darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji
Autobusu parka uzturēšana, jaunu autobusu
iegāde maršrutu optimizācija, iepirkumu
organizācija
(IN+ interešu izglītības (BJC+ skolas) +
prof. iev. izgl. iest.)

Veiktās aktivitātes, tai skaitā
Darbības rādītāji vai Pamatojums, kāpēc
uzdevums nav veikts

Tiek nodrošināta Bauskas novada skolēniem
izglītības iestāžu pieejamība.
Bauskas BJC tiek nodrošināta Bauskas
novada skolēnu dalība Zemgales reģiona un
Valsts interešu izglītības skatēs, konkursos,
pasākumos.

Ieguldītais
finansējums

4946,00 EUR

Paredzamās aktivitātes
uzdevumu ietvaros
nākamajā gadā,
tai skaitā
Papildus īstenojamie
projekti

Turpināt projektu

Pedagogu profesionālā pilnveide

106

Pedagogu
konkurētspējas
veicināšana izglītības
sistēmas optimizācijas
apstākļos

Uzlabota pedagogu konkurētspēja

Projekta ietvaros pirmajā aktivitātē piedalījās
2 pedagogi,
otrajā aktivitātē- 84 pedagogi,
trešajā aktivitātē (PPDKN)- 310 pedagogi

Realizēts

40

Izpildes
raksturojums
Nr.

107

Projekta nosaukums

Visu (PII un VSK)
pedagogu
tālākizglītības kursi,
lai nodrošinātu darbu
ar bērniem, kuriem ir
speciālās vajadzības.

Projekta plānotie darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji

Veiktās aktivitātes, tai skaitā
Darbības rādītāji vai Pamatojums, kāpēc
uzdevums nav veikts

Pedagogi, kas apmācīti darbam ar bērniem
ar īpašām vajadzībām

ESF projekts "Izglītojamo ar funkcionāliem
traucējumiem atbalsta sistēmas izveide"
Mācību seminārā " Valodas sistēmas
nepietiekama attīstība (VSNA) trīs līmeņu
diagnostika" 2012.gada 4.janvārī Jelgavā
piedalījās 3 logopēdes.
Seminārā Zemgales reģiona PMK vadītājiem
un speciālistiem " Attīstības traucējumu
novēršana 3-6 gadus veciem bērniem" 2012.
gada 28.septembrī Jelgavā piedalījās 3
logopēdes.
Seminārā "Minhenes funkcionālās attīstības
diagnostikas metode (MFAD) 2012.gada
rudenī un 2013.gada 3.janvārī Jelgavā
piedalījās 1 logopēde.
Apmācībās " Darbs ar Valodas sapratnes testu
un Fonēmu testu" 2013.gada 6. un 11.martā
Rīgā piedalījās 3 logopēdes.
Kursos " Agrīnās lasītprasmes attīstības
rādītāju DIBELS Next sistēma" no 2013.gada
11.oktobra līdz 20.novembrim Rīgā piedalījās
2 logopēdes.
Sadarbībā ar RPIVA organizēti pedagogu
tālākizglītības kursi:
„Mācību grūtības un to korekcijas iespējas
pirmskolā iekļaujošajā izglītībā” (44 skolotāji
2014.gada marts).
"Bērni ar mācīšanās traucējumiem un
palīdzības iespējas.
(32 skolotāji 2013.gads augusts)
ESF projekta ietvaros „Izglītojamo ar
funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas
izveide” (1 psihologs)
Iekļaujošas izglītības atbalsta centru
organizētajos semināros ir piedalījušies 45
dalībnieki.

Ieguldītais
finansējums

Paredzamās aktivitātes
uzdevumu ietvaros
nākamajā gadā,
tai skaitā
Papildus īstenojamie
projekti

Projekts noslēdzies,
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Izpildes
raksturojums
Nr.

Projekta nosaukums

108

Pārrobežu sadarbības
sistēmas
pilnveidošana un
pieredzes apmaiņa
kreativitātes attīstībai
pirmsskolas izglītībā

Projekta plānotie darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji

Veiktās aktivitātes, tai skaitā
Darbības rādītāji vai Pamatojums, kāpēc
uzdevums nav veikts

PII pedagogu pieredzes apmaiņa

PII „Pasaulīte” netika atbalstīts LatLit
projekts, dalība e-Twinning,
notiek novada atbalstīti pieredzes apmaiņas
braucieni

109

Sadarbība ar
Rundāles novada
pašvaldību
profesionālās
vidusskolas attīstībā

Kopīgi izstrādātas programmas, atrisināts
kopmītņu
jautājums,
prakses
vietu
koncepcijas izstrāde un prakses vietu
nodrošināšana, kopīgu investīciju projektu
realizācija

Transporta izdevumu atmaksa
izglītojamajiem no Bauskas novada, kas
mācās Saulainē.
Prakses vietu nodrošināšana

110

Prakses vietu
programmas izstrāde

Kopīgi izstrādāts projekts prakses vietu
attīstībai

Ieguldītais
finansējums

Paredzamās aktivitātes
uzdevumu ietvaros
nākamajā gadā,
tai skaitā
Papildus īstenojamie
projekti

Profesionālās izglītības attīstība

-

Sadarbība jāturpina
atbalstot Bauskas novada
izglītojamos

-

-

-

-

-

-

-

IT Kompetences centrs
nepastāv, pārgājis
Bauskas novada
administrācijas
kancelejas pārziņā

-

Mūžizglītības un interešu izglītības attīstība

111

112

113

Mūžizglītības un
tālākizglītības
attīstības plāna
izstrāde un speciālistu
piesaiste
IT Kompetences
centra materiāli
tehniskā bāze
IT Kompetences
centra
energoefektivitātes
uzlabošana

Izstrādāts mūžizglītības plāns

Materiāli tehniskā bāze
Siltināta fasāde, jumts u.c.
-

42

Izpildes
raksturojums
Nr.

Projekta nosaukums

114

Bērnu un jauniešu
centra /Amatniecības
centra materiāli
tehniskā bāze

115

Mūžizglītības un
interešu izglītības
iestāžu infrastruktūras
izveide un attīstība
pagastos

116

Brīvā laika centra
izveide Codes pagasta
Jauncodes ciemā

Projekta plānotie darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji

Amatniecības centra koordinatora amata
izveide, biroja tehnika, instrumenti

Atbalsta punktu izveide novada nozīmes
centros, t.sk. zāles pielāgošana un
aprīkošana iedzīvotāju brīvām aktivitātēm,
tematiskiem
pasākumiem,
iegādājot
aprīkojumu
Ēkas Dreņģerkalnā 43 aprīkošana ar
amatniecības un sporta inventāru, sporta
laukuma labiekārtošana (uzstādīti skatītāju
soliņi, nožogojums atjaunots 3m augstumā)

Veiktās aktivitātes, tai skaitā
Darbības rādītāji vai Pamatojums, kāpēc
uzdevums nav veikts
Bauskas BJC ir papildināti vizuālās un
vizuāli plastiskās mākslas metodiķa amata
pienākumi Amatniecības centra koordinatoru
funkciju izpildei.
Iegādāta biroja tehnika Canon krāsainais
kopētājs.

Ieguldītais
finansējums

Paredzamās aktivitātes
uzdevumu ietvaros
nākamajā gadā,
tai skaitā
Papildus īstenojamie
projekti

3678,00 EUR

Vajadzīga ēkas
energoefektivitātes
uzlabošanas tehniskā
projektu izstrāde un
īstenošana, projekts
turpinās

Interešu izglītība ir, infrastruktūra izveidota
un attīstīta Strēlnieku DFC, Ceraukste TN,
Īslīces KN, Kamarde

-

Bauskas BJC vizuālās un
vizuāli plastiskās mākslas
metodiķis turpina pildīt
Amatniecības centra
koordinatoru
pienākumus.

Nav. Neveidos.

-

-

Veikta iedzīvotāju vēlmju izpēte un
korekcijas realizēšanā.

VP4: Pievilcīga kultūras un sporta vide – mērķis ir nodrošināt iedzīvotājus un novada viesus ar kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras un sporta pakalpojumu klāstu.

RV4.1.: Kultūra pakalpojumu daudzveidības un kvalitātes nodrošināšana
Bibliotēka
Esošā infrastruktūra

43

Kvalitatīvas, drošas un estētiskas vides
nodrošināšana
bibliotēkas
lietotājiemBauskas
Centrālajā
bibliotēkā(priekštelpas un pirmā stāva
kāpņu telpas remonts); Bauskas novada
bibliotēku
telpu
rekonstrukcija
un
aprīkošana; Telpu paplašināšana Mežotnes
pagasta bibliotēkā, remonts Vecsaules
pagasta Jaunsaules bibliotēkā; Īslīces
pagasta 1.bibliotēkas jumta, telpas un kāpņu
telpas remonts.
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Esošās bibliotēku
infrastruktūras
sakārtošana

1.Esošās bibliotēku infrastruktūras sakārtošana
(2012- 2014):
1)Rītausmu (Īslīces1. – iepriekšējais nosaukums)
bibliotēkas remonts (jumta nomaiņa, telpu un
kāpņu telpu remonts, pacēlāja ierīkošana
(Pārrobežu projekts „Uzņēmējdarbības atbalsta
bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana”
Nr. LLIV-253)
2)Strēlnieku bibliotēkas telpu paplašināšana un
remonts (projekts „ Bauskas novada bibliotēku
rekonstrukcija un aprīkošana” ELFLA –Lauku
attīstības programma 2007-2013. gadam 4. ass 423.
pasākums.
3)Ceraukstes bibliotēkas telpu remonts (projekts
„Bauskas novada bibliotēku rekonstrukcija un
aprīkošana” ELFLA –Lauku attīstības programma
2007-2013. gadam 4. ass 423. Pasākums.
4)Rītausmu bibliotēka apkures rekonstrukcija
(projekts
„Bauskas
novada
bibliotēku
rekonstrukcija un aprīkošana” ELFLA –Lauku
attīstības programma 2007-2013. gadam 4. ass 423.
pasākums.
5)Mežotnes bibliotēkas telpu paplašināšana un
remonts - Bauskas novada finansējums
6)Ceraukstes Biznesa atbalsta bibliotēkas telpas
remonts- Bauskas novada finansējums
7)Bauskas Centrālās bibliotēkas priekštelpas un
1. stāva kāpņu telpas remonts – Bauskas novada
finansējums
8) Bauskas bērnu bibliotēkas lasītavas remontsBauskas novada finansējums

9) Ozolaines bibliotēkas telpu remontsBauskas novada finansējums
10) Pāces bibliotēkas ieejas mezgla
remontsMūsas biblio un Bērnu
Bauskas novada finansējums

44173,11 Ls

4935,89 Ls

4318,15 Ls

9161 Ls

10447 Ls
4415Ls
1723 Ls
1459 EUR
3691 EUR
1243 EURO
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Izpildes
raksturojums
Nr.

Projekta nosaukums

Projekta plānotie darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji
Kvalitatīva, sakārtota, moderna vide
informacionālo un citu pakalpojumu klāsta
nodrošināšanai visām iedzīvotāju grupām;
bibliotēkas
aprīkojuma,
drošības
sistēmas un interjera iegāde, uzstādīšana;
bibliotēku kapacitātes paaugstināšana
uzziņu un informacionālajā darbā ar
iedzīvotājiem
(datortehnikas
parka
atjaunināšana (Bauskas CB un 19
struktūrvienībās).
Lietotāju
skaita
pieaugums.
Apmeklējumu skaita pieaugums.
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Materiāli tehniskās
bāzes pilnveidošana
bibliotēkās

Veiktās aktivitātes, tai skaitā
Darbības rādītāji vai Pamatojums, kāpēc
uzdevums nav veikts
1. Bibliotēkas aprīkojums
1) Strēlnieku bibliotēka (projekts „ Bauskas
novada bibliotēku rekonstrukcija un aprīkošana”
ELFLA) –Lauku attīstības programma 2007-2013.
gadam 4. ass 423. pasākums.
2) Rītausmu (Īslīces 1.) bibliotēka (projekts „
Bauskas novada bibliotēku rekonstrukcija un
aprīkošana” ELFLA –Lauku attīstības programma
2007-2013. gadam 4. ass 423. pasākums.
3) Ceraukstes bibliotēka (projekts „ Bauskas
novada bibliotēku rekonstrukcija un aprīkošana”
ELFLA –Lauku attīstības programma 2007-2013.
gadam 4. ass 423. pasākums.
4) Ādžunu bibliotēka (projekts „ Bauskas novada
bibliotēku rekonstrukcija un aprīkošana” ELFLA –
Lauku attīstības programma 2007-2013. gadam 4.
ass 423. pasākums.
5) Jaunsaules bibliotēka (projekts „ Bauskas
novada bibliotēku rekonstrukcija un aprīkošana”
ELFLA –Lauku attīstības programma 2007-2013.
gadam 4. ass 423. pasākums.
6) Brunavas bibliotēka (projekts „ Bauskas
novada bibliotēku rekonstrukcija un aprīkošana”
ELFLA) –Lauku attīstības programma 2007-2013.
gadam 4. ass 423. pasākums.
7) Bauskas Biznesa un 7 pagastu biznesa
bibliotēku aprīkojums

2. Datortehnikas iegāde Biznesa atbalsta
bibliotēku izveidei (Pārrobežu projekts
„Uzņēmējdarbības
atbalsta
bibliotēku
pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana” Nr.
LLIV-253)
Ceraukstē, Mūsas bibliotēka

Ieguldītais
finansējums

Paredzamās aktivitātes
uzdevumu ietvaros
nākamajā gadā,
tai skaitā
Papildus īstenojamie
projekti

3073,53 Ls

6406,68 Ls

6406,68 Ls

576,82 Ls

1) Bauskas bērnu
bibliotēkas abonementa
remonts

576,82 Ls
2)Jaunsaules bibliotēkas
remonts
576,82 Ls

5863 EUR

22369,67 EUR

Jaunā infrastruktūra
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Izpildes
raksturojums
Nr.

Projekta nosaukums

Projekta plānotie darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji

Projekta realizācija veicinās Bauskas kā
reģionālās nozīmes attīstības centra ātrāku
un veiksmīgāku iekļaušanos nacionālās un
reģionālās nozīmes attīstības centru
funkcionālajos tīklos, veicinās ekonomisko
Reģionālās un
potenciālu un konkurētspēju valsts un
Bauskas novada
starptautiskā
mērogā,
paaugstinot
119 Centrālās bibliotēkas
cilvēkresursu un infrastruktūras kapacitāti,
būvniecība un
kvalitatīvu dzīves vidi un nodrošinot
aprīkošana
daudzveidīgu informacionālo un citu
pakalpojumu klāsta pieejamību Bauskas un
apkārtējo
teritoriju
iedzīvotājiem.
Prognozējamais bibliotēkas lietotāju skaita
pieaugums + 1500 lietotāji.
Kultūras namu, tautas namu, saieta namu rekonstrukcija
Bauskas kultūras centra kapitālais remonts,
pievadinfrastruktūras rekonstrukcija, āra
pasākumu aprīkojums (t.sk. mobilā
skatuve), audio apskaņošanas un gaismas
aprīkojums.
Bauskas Kultūras
120 centra rekonstrukcija
un aprīkošana

Veiktās aktivitātes, tai skaitā
Darbības rādītāji vai Pamatojums, kāpēc
uzdevums nav veikts

Bauskas Centrālās bibliotēkas tehniskā
projekta izstrāde -(Pārrobežu projekts
„Uzņēmējdarbības
atbalsta
bibliotēku
pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana” Nr.
LLIV-253)

Projekta “Lauku ekonomikas dažādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”
ietvaros - gaismas un audiotehnikas iegāde
Bauskas novada pašvaldības iestādei
“Bauskas Kultūras centrs” un Ceraukstes
Tautas namam.
Kultūras centra pieejamības uzlabošana
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Bauskas Kultūras centra koncertu zāles
ieejas vienkāršotā renovācija

Ieguldītais
finansējums

Paredzamās aktivitātes
uzdevumu ietvaros
nākamajā gadā,
tai skaitā
Papildus īstenojamie
projekti

53 999,20 Ls

Projekta kopējās
izmaksas Ls
28442,70.

Tehniskā projekta
izstrāde Bauskas KC
rekonstrukcijai

38000,00 EUR

Mobilā skatuve netiks iegādāta
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Izpildes
raksturojums
Nr.

121

Projekta nosaukums

Novada pagastu
kultūras/tautas/saieta
namu rekonstrukcija
un aprīkošana

Projekta plānotie darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji

Veikti vispārēji kultūras/tautas/saieta namu
rekonstrukcija un aprīkošana (t.sk.
labiekārtošana: rekonstruēti laukumi,
gājēju celiņi; rekonstruēta apkures sistēma,
sanitārie mezgli, fasādes; uzstādīts
mūsdienīgs aprīkojums: gaismas
prožektori, tehniskais aprīkojums utt.

Veiktās aktivitātes, tai skaitā
Darbības rādītāji vai Pamatojums, kāpēc
uzdevums nav veikts
Projekta “Lauku ekonomikas dažādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”
ietvaros biedrības “Bauskas rajona lauku
partnerība” izsludināja projektu konkursā.
Projektā paredzētās darbības - remontdarbi
Ceraukstes Tautas namā un
daudzfunkcionālajā centrā “Strēlnieki”,
skatuves aizskaru iegāde un uzstādīšana
kultūras centrā “Kamarde” un spoguļu sienas
izveide Īslīces kultūras namā.
RADBAU/ ELFLA/ ERAF projekta ietvaros
īstenota Vecsaules saieta nama
rekonstrukcija 2012.gadā
k/c Kamarde skatuves apgaismojuma
ierīkošana

122

123

Grenctāles kultūras
nama pieejamības
uzlabošana
Kultūras iestāžu
pieejamības
uzlabošana, brīvdabas
estrādes būvniecība,
NAC

Uzlabota Grenctāles kultūras nama
pieejamība

Īstenoti 2 Leader projekti (2013.-2014.)

Ieguldītais
finansējums

Paredzamās aktivitātes
uzdevumu ietvaros
nākamajā gadā,
tai skaitā
Papildus īstenojamie
projekti

Projekta kopējās
izmaksas Ls
28442,70.

116 197,89 EUR

4 666,03 EUR

EUR 62 822,99 /
LVL 44 152,00

Brīvdabas estrāžu rekonstrukcija - Code,
Ērgļi, Pīrāgu estrāde. Kultūras iestāžu
pieejamības uzlabošana - Grenctāle, Īslīce,
2 mobilās skatuves
Mobilās skatuves netiks iegādātas

Muzeji
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Izpildes
raksturojums
Nr.

Projekta nosaukums

Projekta plānotie darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji

Telpu rekonstrukcija; kanalizācijas
sistēmas izbūve; Pacēlāja izbūve muzeja
pieejamība. Plūdoņa muzeja (filiāle) rekonstrukcija un attīstība (dzejnieku taka,
laivu piestātne, kempingi) - Lejeniekos;
Plūdoņa kultūrvēsturiskā mantojuma
digitalizācija.
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Bauskas
novadpētniecības un
mākslas muzeja,
Kalna ielā 6,
infrastruktūras
rekonstrukcija un
izbūve

Veiktās aktivitātes, tai skaitā
Darbības rādītāji vai Pamatojums, kāpēc
uzdevums nav veikts
1. Kanalizācijas sistēmas izbūve 2013.g.
2.Pacēlājs nav iegādāts zemās noslodzes un
dārgo izmaksu dēļ..
3.Dzejnieka takas Lejeniekos labiekārtošana
4.Laivu piestātnei un kempingam Lejeniekos
2008.g. izstrādāts tehniskais
elektropieslēguma izbūves projekts.
5.Kultūrvēsturiskā mantojuma digitalizācija
257 vienības
6. Noslēgti līgumi par Viļa Plūdoņa muzeja
dzīvojamās mājas un klēts restaurācijas
būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību.
Izstrādāts tehniskais projekts.
Bauskas novadpētniecības un mākslas
muzeja “Metāla skapju iegāde lielformāta
materiālu krājumam”
Metāla skapju iegāde lielformāta materiālu
krājumam.
“Vēsture atdzīvojas “Lejeniekos”. Bauskas
novadpētniecības un mākslas muzeja
struktūrvienības – Viļa Plūdoņa memoriālā
muzeja “LEJENIEKI” ēku arhitektoniski
mākslinieciskās izpētes un dzīvojamās mājas
interjera ekspozīcijas projekts.

Ieguldītais
finansējums

1. 5147.73 EUR
3. 477.99 EUR
4. 544.12 EUR
6. 11 495,00 EUR
2 359,50 EUR

Paredzamās aktivitātes
uzdevumu ietvaros
nākamajā gadā,
tai skaitā
Papildus īstenojamie
projekti
1.Lejenieku ratnīcas
jumta rekonstrukcijas
tehniskā projekta izstrāde
un ēkas remonts un
labiekārtošana.
2.Ēkas, Kalna iela 6a
fasādes un jumta seguma
vienkāršas atjaunošanas
būvniecības ieceres
dokumenti sagatavošana.

1210,00
1257,00
(budžeta līdzekļi)

1422,87

“Vēsture atdzīvojas “Lejeniekos”. Bauskas
novadpētniecības un mākslas muzeja
struktūrvienības – Viļa Plūdoņa memoriālā
muzeja “LEJENIEKI” ēku arhitektoniski
mākslinieciskās izpētes un dzīvojamās mājas
interjera ekspozīcijas projekta turpinājums.

730,00

Bauskas novada vēstures unikālas liecības 19. gadsimta katafalka restaurācija.

2845,75
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Izpildes
raksturojums
Nr.

Projekta nosaukums

Projekta plānotie darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji

Veiktās aktivitātes, tai skaitā
Darbības rādītāji vai Pamatojums, kāpēc
uzdevums nav veikts

Ieguldītais
finansējums

Paredzamās aktivitātes
uzdevumu ietvaros
nākamajā gadā,
tai skaitā
Papildus īstenojamie
projekti

Kultūrvēsturisko objektu saglabāšana un atjaunošana

125

126

127

Bauskas pilsdrupu
austrumu torņu
konservācija, t.sk.
centrālā torņa
apjumšana

Koka tilta izbūve pār
austrumu aizsardzības
grāvi (pie pils)

Bauskas pilskalna
ziemeļu nogāzes
nostiprināšana

Projekta darbības rezultāti: 1. Nodrošināta
kultūrvēsturisko vērtību saglabāšana; 2.
Celta pilsdrupu informatīvā vērtība; 3.
Likvidēts apmeklētāju apdraudējums no
krītošiem akmeņiem; 4. Likvidēta avārijas
situācija pilsdrupās; 5. Pilsdrupas padarītas
pieejamas
kultūras
pasākumu
organizēšanai; 6. Atjaunots Bauskas pils
siluets;
7.
Uzlabota
apmeklētāju
apkalpošanas kvalitāte ainavu apskates
skatu laukumā.
Projekta rezultatīvie
rādītāji: 1. Atjaunoti kultūrvēsturiskā
mantojuma objekti - 1 gab.
Projekta darbības rezultāti: 1. Uzlabota
satiksmes drošība pilskalna parkā; 2.
Palielinājušās Pilskalna parka un Bauskas
pils apmeklētāju ērtības; 3. Atjaunots
Bauskas pils kompleksa vēsturiskais tēls;
Projekta rezultatīvie rādītāji: 1. Atjaunots
Pilskalna parka un Bauskas pils
infrastruktūras objekts - 1 gab..
Projekta darbības rezultāti: 1. Nodrošināta
droša lietus ūdens aizvadīšana no Bauskas
pils jumtiem un teritorijas; 2. Likvidēta
avārijas situācija Bauskas pilskalna ziemeļu
nogāzē; 3. Garantēta Bauskas pils pamatu
stabilitāte; 4. Rehabilitēta Mēmeles ielejas
ainava pie Bauskas pils; 5. Izveidota
Mēmeles ainavas apskates taka ap Bauskas
pili; Projekta rezultatīvie rādītāji: 1.
Izbūvēta atbalsta sieniņa 1gab.; 2. Atjaunots

Bauskas pilsdrupu centrālā torņa ārsienas
bīstamāko bojājumu novēršana

Bauskas pilsdrupu centrālā un vārtu torņa 3d
uzmērīšana konservācijas tehniskā projekta
izstrādāšanai

Netiks īstenots

6300

3300

NA

2015. gada Bauskas pils
muzeja budžeta projektā
Finansējuma papildu
pieprasījumā kapitālām
iegādēm, remontiem un
citiem vienreizējiem
pasākumiem pieprasīti
18 010 Euro tehniskā
projekta izstrādāšanai.
Aktivitāte tiks īstenota
finansējuma saņemšanas
gadījumā.
Projekta izmaksas
690 000 euro
Finansējuma trūkuma
dēļ aktivitātes netiek
plānotas

Projektēšana 2016.gadā
Projektu plānots īstenot SAM 5.5.1. ietvaros

345 000
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Izpildes
raksturojums
Nr.

128

Projekta nosaukums

Bauskas pilsdrupu
konservācijas 2. kārta
- ziemeļu siena

Projekta plānotie darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji
nogāzes sākotnējais reljefs 1gab. 3.
Izveidota nogāzes virsmas drenāžas sistēma
2060 m²; 4. Atjaunots nogāzes velēnu
segums 2060 m², 4. izveidota lietus ūdeņu
uztveršanas un aizvadīšanas sistēma; 5.
Izveidota kājnieku taka 1 gab.
Projekta darbības rezultāti: 1. Nodrošināta
kultūrvēsturisko vērtību saglabāšana; 2.
Celta pilsdrupu informatīvā vērtība; 3.
Likvidēts apmeklētāju apdraudējums no
krītošiem akmeņiem; 4. Likvidēta avārijas
situācija pilsdrupās; 5. Pilsdrupas padarītas
pieejamas
kultūras
pasākumu
organizēšanai. Projekta rezultatīvie rādītāji:
1. Nostiprinātas Bauskas pilsdrupas 650 m²
platībā.

Veiktās aktivitātes, tai skaitā
Darbības rādītāji vai Pamatojums, kāpēc
uzdevums nav veikts

Bauskas pilsdrupu Ziemeļu sienas sektora
mūra konservācija
Projektu plānots īstenot SAM 5.5.1. ietvaros
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Bauskas pils muzeja
ekspozīcijas
atjaunošana

Kurzemes hercogu gleznu kolekcijas
kopiju izgatavošana un muzeja krājumu
veidošana



Izstrādāts ekspozīcijas plāns krāšņu
keramikas kolekcijas eksponēšanai
Kultūras ministrijas projekta ietvaros
izstrādāts krāšņu keramikas un
arheoloģijas kolekcijas eksponēšanas
mākslinieciskai projekts
Kultūrkapitāla fonda projekta ietvaros
mākslinieks A.Začests izgatavojis
Kurzemes hercogu Jēkaba (1610-1682),
Frīdriha Kazimira (1650-1698),
Ferdinanda (1655-1737), hercogienes
Luīzes Šarlotes (1617-1676) un
princeses Marijas Amālijas(1653-1711)
portretu kopijas
Pils interjera ekspozīcijas papildināšanai
no 2012. gada iegādāti 16.-17. gs.
Eksponāti -

Ieguldītais
finansējums

15 000

800

2689

7000

29497

Paredzamās aktivitātes
uzdevumu ietvaros
nākamajā gadā,
tai skaitā
Papildus īstenojamie
projekti

2015. gada Bauskas pils
muzeja budžeta projektā
Finansējuma papildu
pieprasījumā kapitālām
iegādēm, remontiem un
citiem vienreizējiem
pasākumiem pieprasīti
10 000 Euro tehniskā
projekta aktualizēšanai.
Aktivitāte tiks īstenota
finansējuma saņemšanas
gadījumā.
Tiek plānots veikt
konservācijas darbus 150
kvm platībā gadījumā, ja
tiks saņemts finansējums
no Valsts kultūras
pieminekļu inspekcijas
un Kultūrkapitāla fonda
gad
2015. gada Bauskas pils
muzeja budžeta projektā
Finansējuma papildu
pieprasījumā kapitālām
iegādēm, remontiem un
citiem vienreizējiem
pasākumiem pieprasīti
3000 Euro Kurzemes
hercoga Gotharda un
hercogienes Annas
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Izpildes
raksturojums
Nr.

Projekta nosaukums

Projekta plānotie darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji

Veiktās aktivitātes, tai skaitā
Darbības rādītāji vai Pamatojums, kāpēc
uzdevums nav veikts

Ieguldītais
finansējums

galdi, krēsli, lādes, svečturi, atslēgu
kārbas, kabinets, virtuves skapis,
svečturi, kamīna piederumi, ieroči, trauki
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132

Bauskas pilssociālekonomiski
nozīmīga kultūras
mantojuma objektaatjaunošanas 2.kārta
Rātsnama izbūve
3.kārta Rātsnams kā
tūrisma veicinātājs
Bauskas luterāņu
baznīcas
rekonstrukcija

Pils rekonstrukcija gan ārēji, gan iekšēji

Iekštelpu interjers
Rekonstruēta Bauskas luterāņu baznīca

Lādes restaurācija
17.gs.gulta Bauskas pils muzeja interjera
ekspozīcijā
 17.gs. kabineta restaurācija
Pabeigti Bauskas pils jaunās daļas
restaurācijas un rekonstrukcijas 2. kārtas
darbi
Veikta rātsnama izbūve. Turpinās iekštelpu
interjera piegāde pamatojoties uz SIA
Intarsija izstrādāto interjera projektu
Draudze, dalība projektos

Paredzamās aktivitātes
uzdevumu ietvaros
nākamajā gadā,
tai skaitā
Papildus īstenojamie
projekti
dubultportreta kopijas
izgatavošanai un 20000
Euro 16. un 17. Gs
interjera priekšmetu
iegādei muzeja
ekspozīcijai

2000
19 488
2700
Realizēts 2014.gadā
1 991 465

548 726,52 EUR

Īstenots

100 000 eur

Projekts uzsākams SVA
ietvaros, turpinās
interjeru restaurācija

Pasākumu aktivitātes

133

134

135

Renesanses deju un
mūzikas koncerti,
novada svētki

Pasākumu organizēšana

Renesanses deju un mūzikas koncerti,
novada svētki notiek regulāri.

Ikgadēji

Mākslas plenēru,
izstāžu, festivālu
organizēšana
Bauskas kultūras
centra infrastruktūras
modernizācija

Pasākumu organizēšana

Bauskas vasara, ikgadējs

Ikgadēji

Tehnika, gaisma, skatuve, zāle

Atjaunotas skatuves kāpnes (podesti)
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Izpildes
raksturojums
Nr.

136

Projekta nosaukums

Tautastērpu iegāde
skolu deju
kolektīviem novada
skolām

Projekta plānotie darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji
Inventāra iegāde

Veiktās aktivitātes, tai skaitā
Darbības rādītāji vai Pamatojums, kāpēc
uzdevums nav veikts

Ieguldītais
finansējums

Paredzamās aktivitātes
uzdevumu ietvaros
nākamajā gadā,
tai skaitā
Papildus īstenojamie
projekti

LEADER aktivitātes, līdzfinansē biedrību
projektus.

RV4.2.: Sporta un aktīvā atpūtas pakalpojumu attīstība
Esošās sporta infrastruktūras sakārtošana

137

Sporta bāzu
rekonstrukcija Bauskā

Bauskas 2.vidusskolas sporta zāles remonts,
mūsdienīga aprīkojuma iegāde, Sporta
spēļu halle, kas atrodas Pilskalna ielā 26
tiktu rekonstruēta veicot ievērojamus
uzlabojumus. Sporta skolas administrācijas
pārvietošana uz telpām pilskalna ielā 26.
Sporta namam „Mēmele”, kas atrodas
Uzvaras ielā 10 paredzēta ēkas daļas
demontāža un jaunas ēkas daļas būvniecība

Bauskas 2.vidusskolas sporta zāles
remonts(2014.g.)
Izmaiņu veikšana tehniskajā projektā
„Bauskas rajona pašvaldības sporta bāzes
administrācijas ēkas – sporta spēļu halles
rekonstrukcija” un būvdarbu
autoruzraudzība”(2013.g.)
Sporta zāles Uzvaras ielā 10a apkures
sistēmas radiatoru nomaiņa(2012.g)

108 406 EUR

33 734,80 Ls

4996,70 Ls

Bauskas pamatskolas sporta zāle

138

Bauskas novada
pašvaldības sporta
bāzes darbības
pilnveidošana

Basketbola un volejbola laukuma
rekonstrukcija Bauskas stadionā

Basketbola āra basketbola laukumu
rekonstrukcija sporta bāzē Pilskalna ielā
26(2012.g.augusts)

24 167,03 Ls

Sporta seguma ieklāšana sporta bāzē
Pilskalna ielā 26(2012.g.septembris)

12 055,86 Ls

Sporta aprīkojuma iegāde sporta bāzei
Pilskalna ielā 26(2012.g.)

13 030,82 Ls

Sporta inventāra piegāde un uzstādīšana
sporta bāzē Pilskalna ielā 26 un Īslīces pag.

23 163,86 Ls

Uzsākt būvdarbus
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Izpildes
raksturojums
Nr.

Projekta nosaukums

Projekta plānotie darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji

Veiktās aktivitātes, tai skaitā
Darbības rādītāji vai Pamatojums, kāpēc
uzdevums nav veikts

Ieguldītais
finansējums

Paredzamās aktivitātes
uzdevumu ietvaros
nākamajā gadā,
tai skaitā
Papildus īstenojamie
projekti

Rītausmu ciemā ,,Sporta komplekss”
teritorijā(2013-2014.g.)

139

Bauskas novada
sporta būvju, laukumu
un stadionu
rekonstrukcija

Bauskas novada nozīmes un pagastu, ciemu
sporta
laukumu
izveide
un
aprīkošana/rekonstrukcija, t.sk. slidotavu
izveide,
aprīkojums
sacensību
organizācijai; Īslīces, Mežgaļu, Griķu,
Codes u.c. sporta laukumu rekonstrukcija,
t.sk. slidotavu izveide +/- 7 vietās,
aprīkojums sacensību organizācijai

Gājēju celiņa izbūve sporta bāzē Pilskalna
ielā 26(2014,g.)
Sporta inventāra piegāde un uzstādīšana
Bauskas novadā(2013.g.)
Bauskas pilsētas pamatskolas sporta zāles
renovācijas un sporta laukuma izbūves
tehnisko projektu izstrāde un
autoruzraudzības veikšana(2014.g.)
Noslēgts līgums par būvuzraudzības
veikšana Bauskas pilsētas pamatskolas
sporta zāles renovācijas projekta būvdarbiem
Renovēta Bauskas pilsētas pamatskolas
sporta zāle

7502,80 EUR
16 881,92 Ls

Hosteļa tipa dzīvojamo
telpu projekta izstrāde
austrumu tribīnēs sporta
bāzē Pilskalna ielā 26

14 083,30 EUR

Ielu vingrošanas laukuma
sintētiskā sporta seguma
ieklāšana

2 500,00 EUR

244 912,76 EUR

Jaunu sporta objektu izveide
Bērnu un pieaugušo
ūdens sporta,
veselības un atpūtas
centra izveide Bauskā
(peldbaseins)

Izbūvēts peldbaseins

„Tehniskā projekta „Daudzfunkcionālā
sporta un atpūtas centra būvniecība Salātu
ielā 5A, Bauskā, Bauskas novadā”
ekspertīzes veikšana”(2014.g.)

140

141

Sporta stadiona
būvniecība Īslīces
vidusskolā

Tehniskā projekta, Daudzfunkcionālā sporta
un atpūtas centra būvniecība Salātu ielā 5A,
Bauskā, Bauskas novadā” izstrāde(2012.g.)

Uzbūvēts sporta stadions pie Īslīces
vidusskolas

Daudzfunkcionālā sporta un atpūtas centra
būvniecība
-

80 934,48 Ls
Baseina būvniecība
uzsākama 2016.gada
2.ceturksnī
4704,48 EUR

3137158 ,53
Uzsākt būvdarbus
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Izpildes
raksturojums
Nr.

142

143

Projekta nosaukums

Sporta skolas jaunu
telpu izveide,
materiāli tehniskās
bāzes pilnveidošana
Uzvaras vidusskolas
sporta laukuma
izbūve

Projekta plānotie darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji
Nodrošināta sporta skolas materiāli
tehniskā bāze

Veiktās aktivitātes, tai skaitā
Darbības rādītāji vai Pamatojums, kāpēc
uzdevums nav veikts

Ieguldītais
finansējums

Skatīt 137 punktu

Uzbūvēts sporta stadions pie Uzvaras
vidusskolas

-

Iegādāts viens autobuss ar 8-9 sēdvietām,
un viens autobuss ar 16-19 sēdvietām

Transporta pakalpojumus nodrošina Bauskas
novada administrācijas Transporta nodaļa

-

Paredzamās aktivitātes
uzdevumu ietvaros
nākamajā gadā,
tai skaitā
Papildus īstenojamie
projekti
Sporta stadiona pie
Īslīces vidusskolas
rekonstrukcijas projekta
izstrāde
-

Sporta pasākumu organizācija

144

Transporta iegāde
sporta pasākumu
vajadzībām sporta
centram

-

VP5: Efektīva pārvalde – mērķis ir novadā veidot efektīvu pārvaldi un sekmēt kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību.
RV5.1.: Pašvaldības un tās iestāžu, uzņēmumu darbības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana
KVS sistēma nav ieviesta, 2014.gadā
noslēgts iepirkuma līgums par iekšējā audita
veikšanu pašvaldības iestādēs un
kapitālsabiedrībās. Iekšējā audita ietvaros
tiks veikta auditējamo vienību iekšējās
kontroles sistēmas kvalitātes un efektivitātes
pārbaude.
Kvalitātes vadības
Tiks veikts funkciju audits Bauskas novada
145 sistēmas izstrāde un
Izveidota un ieviesta KVS
administrācijas struktūrvienībās, izvērtējot to
ieviešana
darbības atbilstību likuma "Par pašvaldībām"
noteiktajām 22 autonomajām funkcijām un
pašvaldības brīvprātīgajām iniciatīvām,
ietverot atbalsta funkcijas pašvaldības
autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu
veikšanai. Izvērtēts pašvaldības
kapitālsabiedrību darbību, vai tās darbojas
ievērojot likuma “Par valsts un pašvaldību

2014.gadā
finansējums nav
ieguldīts, 2015.2016.gadam EUR
40976,00

Turpinās iekšējā audita
veikšana BNA un
pašvaldības iestādes

Līdz 2016.gada
septembrim darbu turpina
iekšējais auditors. Pēc
iekšējā audita gala
ziņojumu saņemšanas un
iestāžu būs iespējams

54

Izpildes
raksturojums
Nr.

Projekta nosaukums

Projekta plānotie darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji

Veiktās aktivitātes, tai skaitā
Darbības rādītāji vai Pamatojums, kāpēc
uzdevums nav veikts

Ieguldītais
finansējums

kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” un
sniedz tikai tādus pakalpojumus, kas izriet
no kapitālsabiedrībām uzdotajiem pārvaldes
uzdevumiem, kuri izriet tieši no pašvaldības
funkcijām
Bauskas novada administrācijā izveidota
vienas pieturas aģentūra. Ēkas pirmajā stāvā
darba vietas nodrošinātas speciālistiem,
kuriem ir vislielākais apmeklētāju skaits:
klientu konsultantam, nodokļu inspektoriem,
nekustamo īpašumu speciālistiem. Vienas
pieturas aģentūrā nodrošināta piekļuve
cilvēkiem ratiņkrēslos, māmiņām ar bērnu
ratiņiem. Pieejamība Īslīces bibliotēkā.

146

147

Pieejamības
uzlabošana
pakalpojumu centros

Administrācijas ēku
energoefektivitātes un
pieejamības
paaugstināšana

Visās pagasta pārvaldēs, administrācijas
ēkās uzlabota pieejamība

Paaugstināta energoefektivitāte un uzlabota
pieejamība ēkās Uzvaras ielā 1 un Uzvaras
ielā 6.

Mežotnes pagasta pārvaldē izbūvēts
stāvlaukums pie pagasta pārvaldes, kāpņu un
uzbrauktuves izbūve, nodrošinot piekļuvi
pagasta pārvaldē cilvēkiem ratiņkrēslos un
māmiņām ar bērnu ratiņiem Ceraukstes
pagasta pārvaldes ieejai demontētas kāpnes,
demontēti sliekšņi pirmā stāva telpām t.sk.
Tautas nama zālei, lai nodrošinātu
pieejamību.
Taciņas rekonstrukcija (bruģēšana) pie
pagasta pārvaldes Bauskas ielā 2, Uzvaras
ciemā, Gailīšu pagastā.
Ēkai Uzvaras ielā 1 veikts energoaudits, ēkai
Uzvaras ielā 6 siltinātas logu ailes, labots un
siltināts jumts.

Paredzamās aktivitātes
uzdevumu ietvaros
nākamajā gadā,
tai skaitā
Papildus īstenojamie
projekti
izvērtēt KVS izstrādes un
ieviešanas uzsākšanu

Remontdarbi EUR
36625,85
Aprīkojums -biroja
tehnika un
programmatūra
(projekta LLIV -253
“Uzņēmējdarbības
atbalsta bibliotēku
pārrobežu
sadarbības tīkla
izveidošana”)
EUR 1812,09
EUR 6992,82

EUR 350

1 215,45 EUR

EUR 25776,20

Jārisina pieejamības
nodrošināšana Mūsas
ciema bibliotēkā un
doktorātā, kas atrodas
izglītības iestādes “Griķu
pamatskolas”
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Izpildes
raksturojums
Nr.

Projekta nosaukums

148

Tehniskais
aprīkojums

149
.

150

151

Apmācību semināri
un mācību pieredzes
braucieni

Sabiedrības
informēšana: TV,
bukleti, avīze utt.

Uzņēmējdarbības
atbalsta bibliotēku
pārrobežu sadarbības
tīkla izveidošana

Projekta plānotie darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji

Veiktās aktivitātes, tai skaitā
Darbības rādītāji vai Pamatojums, kāpēc
uzdevums nav veikts

Ieguldītais
finansējums

Paredzamās aktivitātes
uzdevumu ietvaros
nākamajā gadā,
tai skaitā
Papildus īstenojamie
projekti
struktūrvienības “Mūsa”
ēkā. Iespējamais
risinājums- pārcelt
pirmsskolas grupiņas uz
otro stāvu, doktorātu un
bibliotēku uz pirmo
stāvu, izbūvējot atsevišķu
ieeju.

Biroja tehnika, programmatūra

Līdz 2014.gadam pašvaldības iestādēm
iegādāta jauna biroja tehnika un
programmatūra

Personāla attīstības pilnveide un ārzemju
pieredzes aprobēšana piemērojot un
integrējot novada bibliotēkās.
Apmācīti 20 novada bibliotekāri.
Paaugstināta sniegto pakalpojumu
kvalitāte.

1)Mācību pieredzes brauciens uz biznesa
atbalsta bibliotēkām (Birži, Pakroja,
Pasvale) 11 bibliotekāri
2)Mācību pieredzes brauciens uz
Druskininkiem 12 bibliotekāri Apmeklēta
Skandināvijas Biznesa atbalsta bibliotēkas
2013.gadā
Darbinieku pieredzes apmaiņas – Cēsis,
Rēzekne, Kuldīga,
KC Talsos, Nacionālā bibliotēka,
grāmatveži – Liepāja

Jāturpina attīstīt
lietvedības programma
DocLogix, jāiegādājas
papildus licences. Visa
dokumentu aprite starp
iestādēm un
struktūrvienībām
jānodrošina ar lietvedības
programmu DocLogix.
Jāturpina nomainīt
nolietojusies
datortehnika.

www.bauska.lv; Bauskas Novada vēstis
Veikti Bauskas novada mājas lapas
uzlabošanas darbi.
Regulārs ziņu izlaidums Latvijas radio 2

Pastāvīgi

Sižeti TV, izstrādāti bukleti, regulāras
preses relīzes, ziņas Latvijas radio 2

RV5.2.: Uzņēmējdarbības veicināšana
Publiskajās bibliotēkās izveidoti jauni Pārrobežu projekts „Uzņēmējdarbības
uzņēmējdarbības sadarbības tīklus un atbalsta bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla
uzņēmējdarbības atbalsta struktūras, kā arī izveidošana” Nr. LLIV-253
modernizēts
pašvaldības
teritoriālais
interneta tīkls, pilnveidota pašvaldības
interneta mājas lapu un izstrādāti epakalpojumi

EUR 165194,00

-

.

Realizēts atbilstoši darba
plānam
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Izpildes
raksturojums
Nr.

Projekta nosaukums

152

Bauskas Industriālā
un loģistikas parka
attīstība

153

Uzņēmējdarbības
veicināšana, t.sk.
jauniešiem

154

Gailīšu biznesa dārzs

155

Potenciālo PPP
projektu
identificēšana

156

Meliorācijas sistēmas
uzturēšanas
koncepcijas izstrāde

157

Uzņēmumu
sadarbības sekmēšana
un popularizēšana

158

Uzņēmēju dienas,
uzņēmēju iesaiste
novada svētkos,
vietējo ražotāju
(amatnieku,
lauksaimnieku)

Projekta plānotie darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji

Veiktās aktivitātes, tai skaitā
Darbības rādītāji vai Pamatojums, kāpēc
uzdevums nav veikts

Ieguldītais
finansējums

Paredzamās aktivitātes
uzdevumu ietvaros
nākamajā gadā,
tai skaitā
Papildus īstenojamie
projekti
Uzsākt projektēšanu
2016.gadā

110 kV elektropārvades līnijas un 110/20
kV apakšstacijas izbūve ILP teritorijā,
ģeotermālās stacijas vai alternatīvo
energoresursu apgādes sistēmas izveide
Junior Achievement Latvija, Altum u.c.
popularizēšana

-

-

Bauskas valsts ģimnāzija
Biznesa bibliotēkas projekta ietvaros
Biznesa skola un Biznesa konkurss.
Pašvaldība

-

Turpināt sadarbību
2016.gadā

Uzņēmējdarbības
infrastruktūra,
konferenču zāle, konsultatīvie pakalpojumi
(jurists,
grāmatvedis,
administrators,
Lietuvas pierobežas attīstība, min 4-6
uzņēmēji).
Bibliotēka, baseins, Bauskas pils - viesnīca
restorāns, ģeotermālā enerģija u.c. TIT
koncesijas līgums

Realizēts projekts.

2 000

Realizēts projekts.

Izstrādāta meliorācijas sistēmu attīstības
koncepcija

Izstrādāta meliorācijas sistēmu attīstības
koncepcija

Uzņēmēju konsultatīvā padome,
Uzņēmēju dienas Zemgalē,
Dalība gadatirgos, investoru piesaiste,
uzņēmēju datu bāze
(sasaiste ar domes mājas lapu)

No 2012.gada darbojas Uzņēmējdarbības
konsultatīvā padome,
atbalsts uzņēmējiem un NVO.
Dalība Rīga Food un Balttur sadarbībā ar
ZPR;
Dalība VRAA projektā;
Uzņēmēju godināšanas pasākums
Sadarbība ar LTRK
Pagalmiņa svētki, novada svētki, u.c.
Uzņēmēju kontaktbirža.

Izstrādāta uzņēmēju datu bāze, tās mājas
lapa, katru gadu noorganizētas uzņēmēju
dienas, regulāra uzņēmēju iesaiste novada
svētkos, katru gadu noorganizēti vietējo
ražotāju
(amatnieku,
lauksaimnieku)
gadatirgi

Bauskas pils kafejnīca

Nav

5000 EUR

Turpināt sadarbību
2016.gadā

2500 EUR

Turpināt 2016.gadā
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Izpildes
raksturojums
Nr.

159

160

Projekta nosaukums

mārketings un
gadatirgi
Pieredzes apmaiņas
braucieni LV, LT u.c.,
labās prakses piemēri,
t.sk. ar sadraudzības
pilsētām
Biznesa inkubators
Bauskā
Tūrisma stratēģijas
aktualizācija,
īstenošana, tūrisma
pakalpojumu
sniedzēju kvalitātes
uzraudzība

161

Projekta plānotie darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji

Veiktās aktivitātes, tai skaitā
Darbības rādītāji vai Pamatojums, kāpēc
uzdevums nav veikts

Ieguldītais
finansējums

Paredzamās aktivitātes
uzdevumu ietvaros
nākamajā gadā,
tai skaitā
Papildus īstenojamie
projekti

Katru gadu viens pieredzes apmaiņas
brauciens

Pārrobežu projektu un sadraudzības līgumu
ietvaros.

100 EUR

Ikgadējā dalība
sadraudzības pilsētu
svētkos Lietuvā

Uzņēmējdarbība, konsultatīvie pakalpojumi
(jurists, grāmatvedis, administrators)

Biznesa inkubatora, radošā inkubatora
izveide sadarbībā ar LIAA

-

2016.gadā plānot dalību
SAM Biznesa inkubatori

RV5.3.: Novada teritorijas un tūrisma mārketinga īstenošana un attīstība
Izstrādāta stratēģija, nodrošināta tās 1.2014.g. uzsākts darbs pie stratēģijas
ieviešana, regulāras tūristu aptaujas par izstrādes, noorganizētas 3 darba grupas,
kurās identificētas galvenās problēmas,
pakalpojumu kvalitāti
veikta SVID analīze, konkurentu vērtējums,
veikta iedzīvotāju, tūrisma uzņēmēju,
tūrisma firmu un viesu aptauja.
SIA”NOCTICUS” veicis “Bauskas novada
analīzi un galveno stratēģisko attīstības
virzienu noteikšanu”.
2. TIC veicis Bauskas novada uzņēmēju
apsekošanu.
3. TIC 2013.gadā izgāja kvalitātes sertifikāta
“Q Latvia” sertifikācijas procesu un ieguva
sertifikātu, 2014.g. saņēma sertifikāta
pagarinājumu.
4. 2014.g. TIC izstrādājis un web lapā
ievietojis anketu “Atsauksmēm un
ieteikumiem” ar, kuras palīdzību ir iespējams
uzraudzīt pakalpojumu sniedzēju
pakalpojumu kvalitāti.
5.TIC 2014.g. www.tourism.bauska.lv pie
tūrisma pakalpojumu sniedzēju informācijas
ir ievietojis to iegūtos kvalitātes sertifikātus
– Latviskais mantojums, Latviskā virtuve, Q
Latvia, iegūtās zvaigznes.

SIA NOCTICUS
EUR 1416,00

TIC budžeta
ietvaros
Q Latvia gadā
25,80 x2
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Izpildes
raksturojums
Nr.

Projekta nosaukums

162

Novada mārketinga
plāna izstrāde

Mārketinga
īstenošana, t.sk.
dalība izstādēs,
materiālu izstrāde

163

Projekta plānotie darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji

Izstrādāts mārketinga plāns

Dalība 12 izstādēs, sagatavoti 100000
informatīvie materiāli

Veiktās aktivitātes, tai skaitā
Darbības rādītāji vai Pamatojums, kāpēc
uzdevums nav veikts

1.Stratēģijas Rīcības plāna izstrāde un
apstiprināšana.

1.2013.g. ZPR projekta rezultātā tika
apmeklētas iztādes Nīderlandē, Vācijā
(Hamburga), Igaunija, Leituva, Balltours.
2014.g. Dalība 4 tūrisma izstādēs, Matka
(Somija),Adventtours (Lietuva), Tourest
(Igaunija), Balttour (Latvija).
2.Izdota tūrisma karte “Bauskas, Iecavas,
Rundāles un Vecumnieku novada tūrisma
karte” latviešu/krievu/angļu valodā.
30000eks.
3.Izdota tūrisma karte “Bauskas, Iecavas,
Rundāles un Vecumnieku novada tūrisma
karte” lietuviešu/poļu/vācu valodā 3000eks.
4.Izdota tūrisma karte “Bauskas, Iecavas,
Rundāles un Vecumnieku novada tūrisma
karte” somu/igauņu/franču valodā 3000eks.
Idota tūrisma produkta “Bauskas īpašie
ēdieni” brošūra latviešu, krievu un angļu
valodā, kopā 6000eks.
5. Izdota “Bauskas novada tūrisma brošūra”
latviešu/angļu valodā 5000eks.
6. Izdotas ar Iecavas, Rundāles un
Vecumnieku novada tūrisma brošūras
latviešu/krievu valodā katra pa 5000 eks.
Kopā 15000eks.
7. Izveidota www.tourism.bauska.lv jauna
tūrisma mājas lapa latviešu, krievu, angļu,
vācu un lietuviešu valodā. Izveidots
maršrutu plānotājs un virtuālā tūres.

Ieguldītais
finansējums

-

Paredzamās aktivitātes
uzdevumu ietvaros
nākamajā gadā,
tai skaitā
Papildus īstenojamie
projekti
Izstrāde 2016. gadā
Sertifikāta pagarināšana

Gadatirgi 2014.g.
740,00

Kartes
5835,43

Bauskas īpašie
ēdieni 480.00

Web lapa
No projekta
līdzekļiem
Virtuālā tūres
papildus skati 4gab.
316,00

Plānot 2016.gadā.
1.Dalība izstādēs,
papildinot ar Minhenes
izstādi (Vācijā)
5.Atkārtoti izdot
“Bauskas novada tūrisma
brošūra” latviešu/angļu
valodā 5000eks.
6. Atkārtoti izdot ar
Iecavas, Rundāles un
Vecumnieku novada
tūrisma brošūras
latviešu/krievu valodā
katra pa 5000 eks.
Kopā 15000eks.

Sertifikāts 2014.
360,00
Pilsētas plāns
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Izpildes
raksturojums
Nr.

Projekta nosaukums

Projekta plānotie darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji

Veiktās aktivitātes, tai skaitā
Darbības rādītāji vai Pamatojums, kāpēc
uzdevums nav veikts
8. 2014.g. Izdots tūrisma sertifikāts “Sver un
mēri Bauskā” krievu valodā 2000eks.
2013.g. tika izdots sertifikāts latviešu valodā
2000eks.
9.2013.g. tika izdots Bauskas pilsētas plāns
7000eks.
10. 2012.g. tika izdots Bauskas pilsētas
plāns.

Ieguldītais
finansējums

Paredzamās aktivitātes
uzdevumu ietvaros
nākamajā gadā,
tai skaitā
Papildus īstenojamie
projekti

2013.g.
2012.g.
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Aptauja "Kā Jūs novērtējat Bauskas novada attīstības tendences 2014.gadā?"
Respondentu statistika:
Respondentu skaits

214

Rezultātu kopsavilkums:
1. Jūsu dzīvesvieta:
Bauskas pilsēta

91

42.5%

Brunavas pagasts

11

5.1%

Ceraukstes pagasts

14

6.5%

Codes pagasts

16

7.5%

Dāviņu pagasts

4

1.9%

Gailīšu pagasts

13

6.1%

Īslīces pagasts

24

11.2%

Mežotnes pagasts

17

7.9%

Vecsaules pagasts

12

5.6%

Dzīvoju ārpus Bauskas novada

12

5.6%

Iesniegto atbilžu summa

214

2. Lūdzu, norādiet, kurā ciemā Jūs dzīvojat:
1) Ārpus ciema, viensētā.
2) Rītausmas
3) Uzvara
4) Mežotnes
5) lauku viensētā
6) Mežotne
7) Rainis
8) Bērzkalnos
9) Vecsaule
10) ĪSLĪCE
11) Jauncode
12) Īslīces pagasts
13) "Ŗītausmās"
14) Jauncode
15) Bērzkalni
16) Garoza
17) Mežotne
18) Ērgļos
19) Jauncode
20) Mūsa
21) Īslīces pagasta Bērzu ciematā.
22) Jauncodē
23) Codes
24) Jumpravas
25) hgiulygt
26) Mežotne
27) Rītausmas
28) Bardžūni
29) Codes pagasts
30) Mežotne
31) Mežotne
32) Vecsaule
33) Bauskas novads codes pag Jauncode
34) Uzvara
35) nevienā
36) Vecsaules centrā
37) VECSAULE

38) Rītausmas
39) Ritausmas
40) Ceraukstes pagasts, Purdziņas-3
41) 42) Lauktehnika
43) dzīvoju viensētā
44) ĪSLĪCES PAG.
45) Bērzi
46) 47) Pāce
48) Uzvara
49) Ērgli
50) Budbergā
51) Bèrzkalni
52) Vecsaules pag., Kūdra
53) Code
54) lauku teritorijā
55) Codes
56) Gailīšu pag.
57) Bērzkalni
58) Ceraukste
59) RĪTAUSMAS
60) Jauncode
61) Ceraukstes pagasts "Vērmeles"
62) Strēnieki
63) Ceraukste
64) CERAUKSTES
65) Berzkalnos
66) Mežotne
67) Mežotnes
68) Codes
69) Mežotnes
70) Stelnieki
71) MEŽOTNE
72) STRELNIEKI
73) MUSAS
74) ELEKTRIKI
75) OZOLAINE
76) NETALU NO BERZIEM
77) 78) Mūsa
79) Jauncode
80) Rītausmas, LLT
81) Ceraukste
82) Mūsa
83) Dāviņu ciemā
84) Ceraukste
85) Uzvara
86) Mūsa
87) Mežāži
88) Rītausmas
89) viensētā Vērmeles
90) Uzvarā
91) Uzvarā
92) gail'i'su
93) Grenctāle
94) Vecsaule, Gudžas
95) Mūsas ciemats
96) Ozolaine
97) Jaunsaule
98) Vecsaules pagasts
99) Jauncode
100) Dāviņi
101) Bērzkalni
102) Rainis
103) Rītausmas
104) Jauncode
105) Uzvara
106) Šķirāni

107)
108)
109)
110)
111)

Brukna
elektriki
Uzvara
Bērzkalni
vecsaule

3. Vai Jūs un Jūsu ģimene esat apmierināti ar pašreizējo dzīves vietu?
Jā, mūsu ģimene negatavojas
mainīt dzīves vietu

194

90.7%

Nē, gatavojamies mainīt dzīves
vietu esošā novada ietvaros

12

5.6%

Nē, gatavojamies apmesties citā
vietā. (Lūdzu, norādiet, kur?)

8

3.7%

Iesniegto atbilžu summa

214

Citas atbildes:
Kandava
Tur kur ir asfalts
Biju apmierināts. Līdz tam laikam, kad mūsu ciematu un pagalmu neizdemolēja "miljonu vērtā", un nepabeigtā projekta
darbu rezultāts!!! i
Rundāles novads
Jelgava
Bauskas pilsētā
Rīgā
-

4. Kāpēc Jūs gatavojaties mainīt dzīves vietu? (vairākas atbildes iespējamas)
Labākas darba iespējas

3

30%

Labākas bērnu izglītošanas
iespējas

2

20%

Labāks pieejamo pakalpojumu
klāsts

2

20%

Cits iemesls. (Lūdzu, norādiet,
kāds?)

3

30%

Iesniegto atbilžu summa

10

Citas atbildes:
Slikts ceļš un ļoti daudz putekļu
Skat. iepriekšējo atbildi!
Lētāka dzivošana

5. Jūsu nodarbošanās:
Skolēns

5

2.3%

Students

4

1.9%

Uzņēmējs

18

8.4%

Privātā uzņēmuma darbinieks

22

10.3%

Valsts, pašvaldības, iestādes
darbinieks

142

66.4%

Pašnodarbinātā persona

7

3.3%

Mājsaimniece

15

Bezdarbnieks

1

Iesniegto atbilžu summa

7%
0.5%

214

6. Kāda ir Jūsu pamatnodarbošanās joma? (vairākas atbildes iespējamas)

lauksaimniecība

19

9.1%

mežsaimniecība

1

0.5%

tūrisms

3

1.4%

rūpniecība

3

1.4%

būvniecība

5

2.4%

transports

3

1.4%

izglītība

37

17.8%

valsts / pašvaldības pārvalde

54

26%

tirdzniecība

8

3.8%

finanses

8

3.8%

kultūra

25

12%

apstrāde

1

0.5%

apdrošināšana

0

0%

sports

4

1.9%

dažādi pakalpojumi

17

8.2%

nekustamie īpašumi

2

1%

veselības aprūpe

5

2.4%

cita atbilde:

13

6.3%

Iesniegto atbilžu summa

208

Citas atbildes:
mēdiji
pensionārs
Bērnu tiesību aizsardzība
soc.darbs
soc joma
Friziere
mediji
TELEKOMUNIKACIJAS
Mērniecība
sabiedriskā ēdināšana
sociālā aprūpe
jurispodence

7. Jūsu pamatdarba vai mācību vieta atrodas: (vairākas atbildes iespējamas)
Bauskā

125

60.4%

Savā pagastā

51

24.6%

Kaimiņu pagastā

9

4.3%

Rīgā

12

5.8%

Jelgavā

6

2.9%

Citur:

4

1.9%

Iesniegto atbilžu summa

207

Citas atbildes:
ārpus Latvijas
OLAINE
Rundāles novada, Ziedoņos
visa Latvija

8. Lūdzu, nosauciet <u>trīs labas lietas</u>, pasākumus un/vai situācijas uzlabošanos Bauskas novadā pēdējā
gada laikā?
1) Востановление ул Ригас и Плудоню, мост р.Муса, праздник города
2) Tilts pār Mūsu. Kraujas iela.

Laikam viss. Ja nu vienīgi Bauskas valsts ģimnāzijas izcilais projekts.
3) Tilts pār Mūsu,Kalna ielas rekonstrukcijas darbi,Bauskas novada Bērnu dziesmu un deju svētki
4) 1.Sakārtota, krāšņāka pilsēta.
2. Krāšņi pasākumi.
3.Mierīgāka dzīve.
5) MM
6) Atjaunots ceļa asfalta segums uz Uzvaru
Atjaunots tilts pār Mūsas upi
Sakopta Bauskas pilsēta un pagastu centri
Skaisti un daudzveidīgi kultūras pasākumi Bauskā
7) Mūsas tilta rekonstrukcija un satiksmes organizēšana, Bauskas ielu sakārtošana, Pilsētas vizuālais noformējums
8) Ceļa posma Bauska-Uzvara sakārtošana
Tilts pāri Mūsai
Bauskas ziedu stādījumi beidzot izskatās pieņemami
9) Labi, ka joprojām izdodas noturēt sabiedrisko transportu laukos
Brunavas pagastā cenšas cik nu var uzturēt pašvaldības ceļus
Tilts pār mūsu un tā apkaime.... jauki un skaisti
10) Mūsas tilts
Vajag peldbaseinu!
Skaista pilsēta
11) tādu nav
12) Mūsas tilts
cerības uz gājēju tiltu pār mūsu
nav
13) Bauskas pilsēta paliek arvien skaistāka,
Bauskas novada svētki
14) Bauskas svētki
15) 1) Ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošana (A7 seguma maiņa Bauskas pilsētas teritorijā, Mūsas tilta un tā
pievadu rekonstrukcija, Uzvaras šosejas seguma maiņa);
2) Bauskas pilsētas vides sakopšana un izdaiļošana ar katru gadu arvien augstākā līmenī (zāles pļaušana, puķes
podos un dobēs);
3) Sabiedrībai noderīgu būvju projektēšana un virzīšana tuvāk realizācijai (gājēju celiņi un Bērzkalniem un
Rītausmām, trošu tiltiņš pār Mūsu, peldbaseins, sporta komplekss, jaunā bibliotēka).
16) Jaunais tilts pār Mūsu
Sakopta pilsēta
Saremontētas dažas ielas
17) Vecsaulē tika sakārtota ūdensapgāde un kanalizācija, bet tas bija pērn.
Bauskā ir daudz jaunumu, bet Vecsaulē būtisku jauninājumu nav.
18) MŪSAS TILTS, BAUSKAS PILS, 1. MAIJA IELAS BRUĢIS
19) Mūsas tilta remonti
Bauskas ielu remonti
Plūdoņa svētki
20) ļoti daudz dara Bauskas pilsētas sakopšanā,
Veiksmīgs Mūsas tilta projekts,

Pieejama informācija internetā
21) Tilts pār Mūsu,
22) Jaunais Mūsas tilts, ielas Bauskā
Restaurētā Bauskas pils
Kultūras pasākumi pagastos
23) Konkrētu Domes darbinieku atsaucība iedzīvotāju viedokļa uzklausīšanā par darbu veikšanu ielu
labiekārtošanā
Citu nav
24) Jaunais tilts pāri Mūsai un apkārtnes infrastruktūras uzlabojumi,
no apļa līdz Bērzkalnu zīmei ceļa posma jauna asfalta uzliešana,
Jaunu velo celiņu izveide
25) Sakopta Rīgas iela
Rācnama atjaunošana
Vizuālās pārmaiņas
26) 1. Ja savedīsiet kārtībā grantētos ceļus( noasfaltēsiet) tad arī būs situācijas uzlabošanās
2. Ļoti labs pasākums būtu nokaisīt grants segumus ar pretputekļu maisījumu
3. Ļoti jauki pilsētas svētki
27) Ielu apgaismojuma ierīkošana Mežotnes centra teritorijā.
Ielu nosaukumu norāžu uzstādīšana Mežotnes centra teritorijā.
Ūdensvada un kanalizācijas projekta ieviešana Mežotnes centrā.
28) Ielu remonti
Upes tīrīšana
Velomaratons
29) Vides pieejamība
Ceļi
Skolu remonti
30) Ūdenssaimniecības sistēmas sakārtošana Mūsas ciemā
Tilta pār Mūsu rekonstrukcija
31) 1. Mūsas tilts.
2. Nīderlandes fonda KNHM un Latvijas novadu pašvaldību atbalstīto projektu konkurss.
3. Īslīces pagasta pārvaldes ēkas renovācija.
32) Bauskas pilsētas sakopšana, pilsētas svētki, tilts pār Mūsu
33) ...
34) Ielu bruģēšana
35) hgy,ijkiok
36) Bauskas pilsētas svētki noorganizēti labā līmenī
Gaidam pilsētas baseina izbūvi
Pabeigtais Bauskas Rātsnams un tilti
ļoti vēlamies Bauskai apvedceļu fūres ārkārtīgi apgr''utina satiksmi pilsētas iedzīvotājiem
37) ģimnāzijas remonts, tilta remonts, bērnu laukumu sakārtošana
38) 1.Vizuālais izskats- apstādījumi
2.Tilts pār Mūsu
3.Bauskas pils renovācija
39) Pamazām tiek sakārtotas ielas.Veikti remontdarbi ietādēs.Bauskas pils muzejs.
40) Mūsas tilts

Bauskas svētki
Sporta aktivitātes
41) Pēc ilga pātraukuma atjaunots kvalitatīvs pakalpojums autobusa maršrutā Bauska- Rīga - Bauska;
Bauskas KC uzlabota pieejamība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;
Pilsētvide un arī pagasti top vēl sakoptāki un pievilcīgāki
42) 1.Ļoti patīk ziedu kārtojumi uz ielām,laukumiem,tiltiem.
2.Patīk pagalmu svētki,ielu svētki, pilsētas svētki, atrakciju parks bērniem.
3.Patīk sētnieku darbs un Vides servisa darbs pasākumos pilskalnā.
43) - pilsētas svētki
- kantrī
44) Patreiz vienu tikai redzu uzlabojumu. Pasākumi ir vairāk Bauskā.
45) 1.Pamazām tiek sakārtotas ielas.
2.Bauska ir tīra pilsēta.
3.Daudz interesantu kultūras pasākumu, kas raksturīgi tikai Bauskai( Senās mūzikas festivāls, Kantri, Pagalmu
svētki).
46) Mūsas tilta rekonstrukcija, ielu bruģēšana,
47) Pasākumi:
1. Bauskas novada svētki
2. Latvijas Alus svētki
3. Latvijas sporta veterānu un senioru 52. sporta spēļu sacensības
48) 1) Bauskas pilsēta krāšņāk ietērpta ziedu rotā;
2) Tilts pār Mūsu, ar savām sārtajām margām;
3) Atpūtas kompleksa "Rožmalas" atdzīvināšana
49) Jaunais Mūsas tilts
Pilsētas apzaļumošana un puķes
50) Kalna ielas rekonstrukcija
Mūsas tilts
Bauskas novada svētki
51) Tilts restaurēts uz Saulaini
sakoptāka pilsēta- apzaļumošana
52) Skaistas Jaunā gada sagaidīšanas tradīcijas, skolu sakārtošana, pilsētas svētki.
53) Veloceliņi
Sakoptība
Ziedi
54) Plūdoņa piemineklis, Mūsas tilts,Bauskas svētki
55) Tilts pāri Mūsai
Apgaismojuma ierīkošana Mežotnes centrā
Novada svētki
56) nezinu
57) Daudz pasākumi bērniem gan pagastā, gan pilsētā.
58) sakoptas ielas, dažādi labiekārtošanas darbi, kultūras pasākumu dažādība un pieejamība visām vecuma
grupām
59) -uzbūvēts Mūsas tilts,
-sakārtotas ielas Bauskā;
-kantri festivāls

60) Novada svētki
Elvi veikala atvēršana Vecsaules centrā
61) 1. Jaunā Mūsas tilta atklāšana
2. Rīgas ielas rekonstrukcija
3. Bauskas pils rekonstrukcijas noslēgšanās
62) 63) Mūsas tilts, skolēnu brīvpusdienas, Bauskas ģimnāzijas un sākumskolas remonts
64) Velo celiņi
Skolu renovācija
65) Jauns tilts
Visiem bērniem brīvpusdienas
Ļoti skaisti novada svetki
66) Biržu ielā uzliets asfalts
Mūsas tilts
Atjaunots Ratsnams, luksofori
67) 68) 1.Uzbūvēts skaists tilts pār Mūsu
2.ir Vairāk sakoptas pelvietas
3.Labs asfalts pāri Kalna ielai
69) 70) 71) 72) 1. Bauskas sākumskolas remonts.
2. Ziemeļvalstu dziesmu svētki Bauskā.
3. Tilta pār Mūsu rekonstrukcija.
73) jaunais tilts pār Mūsu,
ziedu kompozīcijas vasarā.
74) VIA Baltica remonts,
Centra teritorijas sakārtošana / sakopšana
Pilsēta kļūst pieejamāka / interesantāka tūristiem
75) SAKOPTA PILSĒTA.

TIEK ORGANIZĒTI DAŽĀDI PASĀKUMI.
76) Skolēnu brīvpusdienas,
Mūsas tilts,
Kalna ielas rekonstrukcija
77) Jauniešu diena 2014, Mūsas tilts, A& caur Bausku
78) Pils
Tilts
Ielas
79) a7 atjaunošana pilsētā
80) 1) Mūsas tilta atjaunošana
2) Pagastu un pilsētas svētki
3) Bauskas pilsētas rotājumi ar ziediem (tilti, "lietussargi", sezonālās dekorācijas pie "Rimi" laukuma zaļajā zonā,
u.c.)
81) Ceļš uz Uzvaru (Valsts ceļi);

Tilts pār Mūsas upi;
Kalna ielas ceļa seguma rekonstrukcija.
82) Mūsas tilta rekonstrukcija, Rīgas un Kraujas ielu rekonstrukcija, īstenoti vairāki vides labiekārtošanas projekti
(atpūtas vietas pie upēm, velonovietnes, lietusūdeņu sistēma, informatīvās plāksnes, ziedi un dekorācijas pilsētā
utt.)
83) Novadu svētki, sporta svētki, kantri svētki.
84) Baiba Alsberga ir panākusi ātrāku apmaksas veidu zemes nodokļu nomaksai.
85) Mūsas tilta atjuanošana,
Kantrî festiváls,
Bauskas pilî kafejnîcas atvéršanos.
86) ļoti ptīk Bauskas pilsētas apstādījumi, priecē Vides servisa darbinieku operatīvais darbs novadā, esmu ļoti
apmierināta ar Vecsaules skolas saimnieciskās vides attīstību.
87) 1) Mūsas tilta rekonstrukcija
2) Bauskas vecpilsētas aktivitātes
3) Ielu sakārtošana
88) 1. Pilsētas noformējums- ziedi , ziedu kastes un ziedi kastēs- lietussargos( daudzi pilsētas iedzīvotāji un viesi
izteikuši atzinību)
2. Grāmatu svētki aprīlī
3. Novada svētki
89) 90) Tranzīta ielas sakārtošana
Kultūras pasākumi
pilsētvides un upju malu pakāpeniska sakārtošana
91) Bauskā atjaunota Rīgas iela, atjaunots Mēmeles tilts, pie Grenctāles kluba uzklāts bruģis
92) 1.Labiekārtotas ielas un gājēju celiņi
2.Pilsētas noformējums ar ziedu kastēm, dobēm utt.
3.Novada svētki
93) Mūsas tilta rekonstrukcija.Ielu bruģēšana.
94) Tilts pāri Mūsai!
Bauskas svētki!
Bauskas pils1
95) Pilsētas labiekārtošanā liela izaugsme.
Kultūras dzīve uzlabojusies.
Vairāku mazo ielu sakārtošana.
96) Jauki Bauskas pilsētas svētki.
Kantrī mūzikas pasākums.
Tiek remontētas un sakārtotas pilsētā ielas.
97) 1.Mūsas tilta rekonstrukcija.
2.Kalna -Zaļās ielas rekonstrukcija.
3. Pārtikas ražotnes kompleksa būvniecība bijušā piena kombināta vietā
4. Bauskas pils rekonstrukcija
98) 1.Bauskas pilsētas ieliņas tiek sakārtotas;
2.Mainījies autobusu pārvadātājs ar pozitīvāku attieksmi uz savu darbu;
3.izveidoti vairāki jauni Wi-Fi punkti
99) Tīrība
100) Atbalsts speciālajai izglītības iestādei Pamūšas skola

Salabots ceļš
Saglabāta vidusskola Uzvarā
101) Sākta Pilskalna un citu ielu sakārtošana.
Kantri festivāls.
Tilta pārbūve pār Mūsas upi.
102) Mūsas tilts;Dzirnavu atvēršana,Asfalta uzliešana posmā no Ziedoņu ielas uz Uzvaru
103) 1.jaunais tilts pār Mūsu
2.Pagalmu svētki
3.Pludmaļu iekārtošana
104) ietvju stāvoklis, apstādījumi, Pagalmu svētki
105) Ceraukstē-ielu apgaismojuma rekonstrukcija Ceraukstes ciemā, ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija Mūsas
ciemā, Skolas ielas rekontrukcija Ceraukstes ciemā
106) 107) Bauska ir ziedošāka un puķaināka
108) Infrastruktūra
109) 1.vides sakoptība
2.informācijas pieejamība
3.Drošība
110) 1.jauniešu dienas
2.ceļu uzlabošana
Mūsas krasta izpļaušana
111) Novada svētki
Vecpilsētas/pagalmu svētki
112) Mūsas tilts
Ielu rekonstrukcija
Bauskas pils atjaunošanas noslēgums
113) Apstādījumi, ļoti patīk ideja par puķu lietussargiem, arī puķu pakaviņi, braucot
Bauskā no Rīgas.
Aktivizējusies KC darbība.
Jauks pasākums ir pagalmu svētki septembrī.
114) 1) jaunais Mūsas tilts
2) Kalna ielas asfaltēša, aizsargbarjeras uzstādīšana, lai gājējiem būtu droši (sliktos laika apstākļos)
3) Zaļās ielas noasfaltēšana
115) Uzlabots ielu segums pilsētā.
Veikti daži apzaļumošanas darbi pilsētā.
Nosiltinātas dažas mājas.
116) Jauniešu diena
Bauskas svētki
117) Kantri
Rundāles rožu svētki
Bauskas svētki
118) Jaunais tilts pār Mūsu. Ietvju labiekārtošana, jauni soliņi pilsētā
119) 120) 1) tilta renovācija un atklāšana pār Mūsu
2) sakopta ziedoša pilsēta

3) jauna bibliotēka Mežotnē
121) 1) pilsētas apzaļumošana veiksmīgi noorganizēta
sporta pasākumu organizēšana
V.Plūdoņa 100 gadei veltītie pasākumi
sakārtota autobusu satiksme uz Rigu
122) Atremontēti ceļi (tilts), sakārtota atjaunota Bauskas pils
123) Sporta pasākumi
Bibliotekas pieejamiba
Gadatirgi
124) Ceļu remonts uz Rigas ielas
krāsņi pasākumi Korfa dārzā
125) 1.Forši autobusi uz Rigu
2.Sakārtotas Bauskas ielas
3.Sakārtota Bauskas zaļā zona
126) 127) Ceļu kvalitātes uzabošana
pietiekoss kultūras pasākumu piedāvājums
pilsētas sakārtošana, noformējums
128) KULTŪRAS PASĀKUMU DAUDZVEIDIBA
SAKOPTA VIDE
CEĻU KVALITATE UZLABOJUSIES
129) 130) 131) Dažādi ūdensaimniecibas projekti
tilta remonts Bauskā
132) Ielas segumu nomaiņa
133) 1 ierikota centarlizeta udensvadu un atdzelzosanu
2) katri festivals
134) PILSĒTAS SVĒTKI
KALNA IELAS CELA SEGUMA ATJAUNOSANA
MEZOTNES CIEMĀ IELAS APGAISMOSANA
135) ATBALSTS BIBLIOTEKAM
SAB.TRANSPORTA UZTURESANA
SAKOPTA PILSETA
136) SALABOTS TROTUĀRS PIE PLOCIJAS LAI RITENBRAUCEJIEM ERTAK
SKAISTI APSTADIJUMI PILSETĀ
137) RIGAS IELAS SAKARTOSANA
PAGALMU SVETKI
RATSNAMA PABEISGANA
138) 139) 1.PILSETA UN NOVADSIR SAKOPTS
2. NEPILGADIGIEM JAUNIESIEM TIEK DOTA IESPEJA VASARA STRADAT
3.IR PIETIEKAMI DAUDZ AKTIVITATES KUR JAUNIETIM IZPAUSTIES
140) MUSAS TILTS, TIEK APSTIPRINATS GAJEJU CELINS NO RITAUSMAM UZ BAUSKU BUVNIECIBU. CELA ZIMES
UZLIKSANA BISTAAA VIETAA UZ SALATU IELAS

141) MUSAS TILTS, ZIMES UZSALATU SIELAS, IELU REMONTS
142) PABEIGTS RIGAS IELAS REMONTS
NOMAINITS AUTOBUSU PARVADATAJS UZ RIGU
KAFEJNICAS PAUZE RESTARTS
143) PILSETAS SVETKI - GAJIENS
MUSAS TILTS
RIGAS IELAS REMONTS
144) Tilta rekonstrukcija
Sakārtotas ielas
Bauskas novada svētki
145) 1) finansējums skolnieku ēdnināšanai;
2) atbalsts pensionāriem/ invalīdiem kurināmā iegādei
3) Cerība uz dažu Jauncodes ielu asfaltēšanu
146) Tiek sakārtota vide(ielas, ietves, komunikācijas)
Pasākumu daudzveidība
Tūrisma pieejamība
147) Ielu sakārtošana
Pilsētas apzaļumošana, puķes vasarā
148) Kantri festivāls
Pilsētas svētki
149) Patīk,ka Dāviņu ciemā kā tradīcija katru gadu notiek sporta un novada svētki.
150) Rātslaukuma sakopšana
151) 1) Pils
2) Tilts
3) Ielas
152) Mūsas tilts
153) Atjaunota Bauskas pils,rekonstruēts tilts pār Mūsu,remontētas skolu ēkas, sakārtotas vairākas ielas u.c.
154) Tilts pār Mūsas upi.
Realizēts ūdenssaimniecības projekts Ceraukstes pagasta Mūsas ciemā.
Bauskas pilsētas mazo ielu rekonstrukcija
155) Sakoptāka pagasta teritorija.
Notiek vairāk dažādi kultūras pasākumi.
Ir sporta aktivitātes.
156) Bauskas Rātslaukuma, muzeja un pils attīstība.
koši apstādījumi, puķu podi
kantrī festivāls
157) - Cerība!, ka uzsāks peldbaseina būvniecību, jo ir noslēdzies iepirkums uz būvnieku!
- Koši pavadīti pagalma svētki Bauskas vecpilsētā!
- Ietvju brģēšana Bauskas pilsētas ielās
158) Salabots ceļš Bauska-Uzvara;
Sakopta apkārtējā vide;
Daudz un dažādas sporta aktivitātes;
159) 1. pagasta dienas
2. Jaunā tilta atklāšana

3. Ceļa seguma nomaiņa uz jaunu
160) 1. Bauskas pilsētas ielu rekonstrukcija
2. Vides sakoptība Bauskas novadā (ziedu kompozīcijas, krūmu izpļaušana, upmalu sakopšana, arvien vairāk
sakoptu vietu)
3. Pašvaldības iestāžu organizēto un pašvaldības atbalstīto pasākumu kvalitātes paaugstināšanās (Bauskas novada
svētki, Bauskas pils muzeja un Bauskas muzeja pasākumi)
161) 1. Bauskas novada jaunatnes olimpiāde.
2. Bauskas novada gada skolotājs.
3. Baauskas bērnu sporta laureāts.
162) Bauskas novada sporta laureāts
Bauskas olimpiāde
Kantri
163) 1.Beidzot sakārto gājēju ietvi Slimnīcas ielā. Pagalmu iebrauktuves joprojām kritiskā stāvoklī.
2. Brīnišķīgi labi svētki Augustā un septembrī Bauskā.
3. Beidzot normāla satiksme ar galvaspilsētu Rīgu
164) salabots autoceļš Bauska -Uzvara
Uzlikts bruģīts pie pagasta un bērnu dārza
uzlabota ūdens kvalitate
165) Pilsētas svētki
Sakoptas ielas
Pagalmiņu svētki
166) Esam bagāts novads ar savām tradīcijām, svinot tikai mūsu novadam tradicionālos svētkus.
Sakoptāka vide.
Cilvēki - entuziasti, kas savu brīvo laiku kuplina ar savu dalību pasākumos.
167) 1. Objekts Mūsas tilts
2. Ceļa seguma atjaunošana Rīgas iela, Sporta iela, Kraujas iela
3. Vides servisa pakalpojumi māju apsaimniekošanā un cita veida pakalpojumos.
168) Gājēju ietvju atjaunošana Bauskas pilsētā,

Rožmalu kompleksa darbības atjaunošana Ceraukstes pag.

Ceļu sakārtošana Gailīšu pag., Rundāles novadā

Bērnu rotaļu laukumu izveide Ceraukstē, kā arī Bauskas pilsētā
169) Vienīgā lieta mūsu ciemā Ozolaine sakārtoja attīrīšanas sistēmu un ūdeni.
170) Jauns tilts pāri Mūsai.
Ielas un celtņu restaurācija, remonti.
Kultūras pasākumi
171) Rīgas iela segums, Ūdens kvalitāte Vecsaules pagasta Vecsaules ciemā uzlabojusies, remonts tautas namā
172) ...
173) 1. Kantrī festivāls,
2. Bauskas pils,

3. Taciņu labokārtošana
Bauska palikusi skaistākā, kas tiek izdekorēta ar ziediem
174) 1.Pilsētas apzaļumošanas uzlabojumi (šogad ir padomāts, lai pilsēta izskatītos pievilcīga, gan svētkos gan
ikdienā)
2.Mūsas tilta rekonstrukcija
3. Tiek aktīvāk atjaunoti, rekonstruēti ceļi
175) Kantrī festivāls, novada svētki visos pagastos, laba sadarbība novadā starpa pagastiem.
176) Bauskas tilts, ceļu remonts,pilsētas apzeļamos
177) Upju tirisana.

Ielu sakartosana.

AP JUMS pasakumi.
178) Gājēju celiņa būvēšana no Bauskas līdz Rītausmām. Līduma kultūras namā izveidoja jauniešu deju kolektīvu.
Bauskas rātslaukumā atvērās kebabu ēstuve.
179) Pasākumi : Plūdonim, Rainim. pagalmu svētki, novada svētki
180) Jauns asfalts ceļam Uzvara - Bauska.
Jauns tilts pāri Mūsai
Novada dienas - pasākumi
181) Ielu rekonstrukcijas (Kalna, Rīgas, Uzvaras)
Mūsas tilta rekonstrukcija
Rātslaukuma, rātsnama rekonstrukcija
Pilsētas svētki un jaunā gada sagaidīšana rātslaukumā.
182) Bauskas novada svētki, Bauskas pils
183) Jā jà jà
184) Brīvpusdienas skolēniem
Nobruģēta Rīgas iela
Autobusu nomaiņa maršrutā Bauska-Rīga
185) ielu infrastruktūras sakārtošana, sabiedriskā transporta pakalpojumu uzlabošanās, uzņēmējdarbības attīstība
186) grūti pateikt
187) putra
188) nav
189) Bauska kļuvusi sakoptāka
Bauskas novada sporta svētki
VEF spēle ar Ventspili Bauska
190) Labi organizēti pilsētas svētki
Bauska kļuvusi sakoptāka
191) ielu remonts
192) 193) 1) sakopta vide (puķu podi)
2) Rīgas ielas sakārtošana (bruģa uzlikšana)
upju izpļaušana
194) nav ko nosaukt
195) vides kvalitāte - ainavas, labiekartosana
196) Drosiba uz ielām un sab vietās
197) 198) 1. Kalna, Zaļās, Biržu ielu asfaltēšana;
2. Koku vainagu veidošana - apgriešana, cīņai ar krauķiem Brīvības bulvāra rajonā;

3. Bauskas Pamatskolas, Bauskas ģimnāzijas un Sākumskolas fasādes remonts (siltināšana).

9. Lūdzu, nosauciet <u>trīs problēmas</u>, kuras, Jūsuprāt, Bauskas novadā tuvāko trīs gadu laikā būtu jārisina
pirmkārt?
1) Очень много магазинов "секонхенд".
Нет не одного приличного магазина одежды и обуви.
2) Pietiktu jau ar vienu - domes nomaiņu. Bet, tā kā cerību līdz 2017. gadam ir maz, tad ...

... nu, drošības pēc tomēr vispirms jānomaina dome un tad var tālāk domāt. Jo nevaru izdomāt nevienu
problēmu, kuras atrisinājums vispirms neatdurtos novada domes sastāvā.
3) Jāpabeidz ielu un ceļu rekonstrukcija ,jaunu darba vietu radīšana Bauskā un novadā dzīvojušajiem ,
4) 1.Izglītības sakārtotība.
2. Ielas.
3.Aktivitātes.
5) MM
6) Baseina celtniecība
Uzlabot situāciju skolās un bērnudārzos, nosakot precīzu amatu aprakstu darbiniekiem un atbildību ( reformu
gaitā šīs lietas nedaudz sajukušas)
Iedzīvotāju patriotisma un atbildības izjūtas celšana
7) 1) Jāturpina sakārtot pilsētas un ciemu publisko infrastruktūru (ielas, celiņi, apgaismojums). Daudzviet tā ir
jau pilnībā sabrukusi, nav atjaunota kopš padomju laikiem, rada depresīvu noskaņu, grūti pārvietoties.
2) Iedzīvotājiem jānodrošina pieejamību visiem valsts un pašvaldību pakalpojumiem (t.sk. doktorātiem,
bibliotēkām).
3) Jāmudina māju apsaimniekotājus (jo īpaši daudzdzīvokļu) uzlabot dzīvojamo ēku energoefektivitāti kā arī
sakārtot infrastruktūru ap tām. Citādi pavisam tuvā nākotnē ievērojami pasliktināsies dzīvojamais fonds novadā.
Ļoti daudziem iedzīvotājiem dzīves vide jau tagad ir neapmierinošā stāvoklī, situācija ar katru gadu tikai
pasliktinās.
8) Medicīnas pakalpojumu nepietiekamība( speciālistu trūkums)
Piesaistīt investīcijas, lai veidotu darba vietas.
Ceļu sakārtošana
9) veselības,sociālās,darba vietas.
10) Beidzot jāuzbūvē baseins
jāpanāk, lai valsts iesaistās grants ceļu asfaltēšanā uz pagastu centriem
Beidzot jāiekustina industriālais loģistikas parks
11) jāapvieno skolas tieši pilsētā
Jāmaina ģimnāzijas vadība
jāmaina Vides servisa vadiiba
12) 1.80% novada administrācijas darbinieku nomaiņa pret kompetentiem,strādātgribošiem darbiniekiem,kas spēj
pieņemt lēmumus un atbildīgi tos īstenot.
2.Novada ilgtermiņa attīstības plāna izstrāde.Īss,kodolīgs,realitātē balstīts redzējums par to,kas mēs esam un uz
kurieni vēlamies doties.
3.Izmantot VISAS pašvaldības rīcībā esošās iespējas,lai stimulētu uzņēmējdarbības patiesu izaugsmi,jo tikai šajā
faktorā sakņojas labklājība un lokālpatriotisms.
13) Beidzot jāiedarbina lidlauka teritorija, lai kā viņu nosauc
Apvedceļš, apvedceļš,apvedceļš
Jāatdzīvina darbība rātslaukumā.
14) Ceļi uz ciematiem,

Atbalsts daudzbērnu ģimenēm - pasākumi, ekskursijas, transports, atlaides
15) Saprātīga skolu reforma.
Beidzot domāt ne tikai par taupību sagatavojot skolas jaunajam mācību gadam, bet arī par skolēnu drošību un
darba kvalitāti!!!
Skolotāju pusdienu maksa 3 reizes dārgāka?!?
No laukiem cilvēki netiek sestdienās ne uz kursiem ne uz darbu (nav agro autobusu).

Labais. (Papildinu)
Skolēnu brīvpusdienas.
Iespēja iegādāties mēnešbiļetes skolēniem.
16) Jāizstrādā un jāsāk īstenot plāns kā iedzīvotājus noturēt Bauskas novadā, citādi iedzīvotāju skaits strauji
kritīsies un līdz ar to arī budžeta ieņēmumi. Plānā jāparedz pašvaldības subsidēto jauno mājokļu būvniecība/
esošo mājokļu renovācija (apmaiņā pret dzīvesvietas deklarēšanu Bauskas novadā un IIN nomaksu konkrētā
līmenī), risinājumi cilvēku ērtākai un lētākai nokļūšanai uz Rīgu (jāvirza ideja par Rail Baltic pasažieru vilciena
pieturu Bauskā, pašvaldības līdzfinansējums transporta izdevumiem apmaiņā pret dzīvesvietas deklarēšanu
Bauskas novadā un IIN nomaksu konkrētā līmenī), reāls atbalsts jaunu ražošanas objektu atvēršanai Bauskas
novadā (sākotnējās infrastruktūras izbūve).
17) Nepieciešam apgaismojums ceļa posmā no Bērzkalniem līdz Mūsas tiltam!!!
Sliktie ceļi jāremontē
Jāturpina ielu sakārtošana Bauskā
18) 1) Katrā pagastā pārvaldē ir jābūt tādam darba grafikam, lai jebkurš nodokļu maksātājs darba laikā šajā
iestādē varētu atrast durvis atvērtas, nevis aizslēgtas. Līdzīgi arī Bauskas novada administrācijā vajadzētu
pārskatīt kafijas paužu ilgumu, lai cilvēkiem nebūtu jāgaida.
2) Izvērtēt ilglaicīgo skolu direktoru kompetenci attiecībā uz jaunākajām tehnoloģijām un visām iespējām, ko tās
dod skolas attīstībā, kā arī spēju orientēties visās likumdošanas niansēs un novada izstrādātajos noteikumos.
"Iesūnojušos" nomainīt pret jauniem un enerģiskiem cilvēkiem.
3) Saistībā ar infrastruktūras uzlabojumie, darbus plānot tā, lai šādi darbi nekoncentrētos tikai Bausā, bet katru
gadu tiktu saplānoti arī kādi 2 vai 3 uzlabojumi katrā pagastā.
19) 1. Pilsētai ir vajadzīgs jauns, moderns sporta nams!
2. Un, cik ilgi var gaidīt peldbaseinu!
3. Kultūras centrs- totāli novecojis! Tā atrašanās vieta- katastrofa! Vai pilsētai ir jābūt TĀDAI izklaides vietai?!
20) 1) SOLIŅI IELU MALĀS,
2) PELDVIETAS,
3)nobruģēt gājēju iemīto celiņu, kas ved gar Domes otru pusi cauri parkam uz MAXIMU
21) Pilsētas labiekārtošana
Lauku ceļu remonti
BCB celtniecība
22) Veicināt uzņēmējdarbības uzlabošanos
Samazināt iesniegumu izskatīšanas laiku Bauskas domē
Vairāk jāiegulda lauku novados
23) Veloceliņs no Rītausmām uz Bausku,
Jauna Bauskas Kultūras centra projekta izstrādāšana,
Jauna bērnudārza celtniecība Rītausmās
24) Bērnu laukumiņu uzlabošana vai uzstādīšana,kur vēl tie nav. Rūpīgi sekot tiem kuri jau ir laukumiņi jo daudzi
ir kritiakā stāvoklī.Tāpat arī velo un gājēju celiņi līdz Bauskas centram, drūdzības ielā.
25) Beidzot nopietni (nevis formāli) atbalstīt uzņēmējdarbību. (piem. kā Jelgavā vai Dobelē)
Jāatrod investori ražošanas attīstītāji!!!!!!!!

Veloceliņi visos virzienos
26) Pārvaldes aparāta caurskatamība
Stratēģijas trūkums (vienu gadu nolemjam labot ielu x, otru gadu tomēr būvēsim halli y, trešo gadu atkal
vēlamies peldēt pašvaldībai piederošā peldbaseinā bez pamatojuma, kā tas tiks uzturēts
Lokālpatriotisma trūkums - tas nav auseklišu karināšana, bet brēkas , piemēram, celšana par Lielzeltiņu
atlaišanām pirmajiem, nevis pēc Panorāmass ziņām
27) Maksimāli ātrāk jāstrādā pie jaunā gājēju tiltiņa pāri Mūsai būvēšanai. ĻOti liels lūgums, lai pār to būtu ērti
pārvietoties ar ratiem un riteņiem.

Bērzkalnu rajona apgaismošana (ļoti neomolīgi, ja nākas pārvietoties vēlās vakara stundās)

Upju attīrīšana no ar katru gadu arvien vairāk saaugušajām ūdens zālēm. Piem., pie katra no tiltiem var novērot
dramatisku upes aizaugšanu.
28) Ēku siltināšana
Baseins
29) 1. Noasfaltēt un salabot grants ceļus Mežotnes pagasta Garozā kurus bojā smagā lauksaimniecības tehnika
2. Atrast līdzekļus pretputekļu maisījuma iegādei un iestrādei, vai nosegt grants ceļus pie viensētām ar bitumena
maisījumu kā to dara nabadzīgajā Latgalē.
3. Nojaukt vai restaurēt Garozas muižu kura pieder sen nēeksistējošai Lauksimniecības skolai
30) Pilsētā, A7 ceļa posmā un pagastu teritorijā jāierīko veloceliņi!
Katrā pagastā jāatvēl līdzekļi un jārod štata vienība kārtības uzturēšanas speciālistam!
Jaunu darba vietu radīšana!
31) Biznesa vides realizēšana (izveidošana) un investoru piesaiste
Tūrisma infrastruktūras uzlabošana (kafejnīcas, viesnīcas, velomaršrtui)
Loģiska, kampaņveidīga iedzīvotāju informēšana par iespējām novadā (ES projekti, apmācības, kultūras
paltformas izveide)
32) Upju pieejamība
Vides tīrība
Drošība
33) Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pasākumu atbalsts
Paplašināt bērnu interešu izglītības piedāvājumu
34) 1. Naudas izšķērdēšana neveiksmīgajos projektos, kas Bauskas novadā jau kļuvusi par sērgu!!! Tā ir arī
iedzīvotāju nodokļu nauda!!!
2. Atbildības uzņemšanās, nebaidoties zaudēt savus 'krēslus", kas ir labākais variants, nekā zaudēt cilvēku
uzticību!!!
3. Vairāk pievērst uzmanības novada nomalēm, nevis tikai spodrināt pilsētas "spalvas"! Arī laukos dzīvo cilvēki,
par ko ir aizmirsušas novada galvenās personas!!!
4. utt...
35) Ceļi, veselība, izglītība
36) Ceļi, jaunā vilcienu trase. Attīstīt uzņēmumus, lai būtu darba vietas
37) Upju aizaugšana, tranzīts caur Bausku (apvedcels), lauku ceļu uzturēšana
38) ...
39) ielu sakārtošana, labiekārtošanas projekti (strūklakas, skulptūras, rotaļu laukumi, atpūtas vietas), veloceliņu
tīkla attīstīšana
40) j,b,lfij,uhiu.
41) ļoti vēlamies Bauskai apvedceļu fūres ārkārtīgi apgrūutina satiksmi pilsētas iedzīvotājiem
Pārejus drošības jautājums

āra trennažieri pilsētā
42) ceļu remonti, Bērzkalnu gājēju celiņa izbūve, gājēju tiltiņa izbūve
43) 1.Ceļu stāvoklis pagastos
2.Peldbaseina celtniecība
3.Dzīvojamo māju siltināšana
44) Vēl būtu jāsakārto visas ielas un brauktuves.Jāierīko un jāuzlabo peldvietas pilsētā.Jārada vide lai Bauskas
pilsētā rastos vairāk uzņēmēji.
45) Ielu,trotuāru stāvoklis
Auto stāvlaukumi
Pilskalna estrādes rekonstrukcija
46) Bibliotēkai, kas atrodas Bauskas KC ēkas trešajā stāvā, ir vajadzīga ēka, kas atbilst mūsdienu prasībām
(beidzot jārealizē un jāīsteno iesāktais projekts), tā radot KC iespēju paplašināt brīvā laika pavadīšanas iespējas
iedzīvotājiem, kur šobrīd ļoti izjūt telpu trūkumu.

Uzņēmējdarbības attīstība

Jāveido pilsētvide, kas ir pievilcīga tūristiem (arī viesiem un iedzīvotājiem) (apskates vietas, naktsmītnes,
ēdināšana)
47) 1.Pludmales labiekārtošanas darbi.
2.Varbūt var atjaunot slimnīcu, ja izdomātu iegādāties apdzīvojamo platību pilsētā,tad tā
nebūtu Bauska,jo nav slimnīca.
3.Ceļam baseinu.
48) Solītā peldbaseina būvniecība
Lietus kanalizācijas izbūve daudzdzīvokļu kvartālā
Izstrādāt saistošos noteikumus ,lai varētu piesaistīt pašvaldības līdzekļus ,vecpilsētas māju remontos .
49) Uzlabot gājēju celiņus, piemēram, Dārza ielā un citās ielās. Pie mājas Salātu 8 bērnu rotaļlaukumu papildināt
ar aprīkojumu.
50) 1. Jāpabeidz sakārtot ielu segums.
2.Jāuzceļ baseins, atpūtas komplekss, kas būtu pieejams visiem Bauskas iedzīvotājiem.
3.Jāpastiprina Bauskas pilsētas uzraudzība vakara stundās, jo Baukā turpinās demolēšana, tiek iznīcinātas puķu
dobes, sisti stikli.
51) īpašumu iztirgošana 3.-valstu pilsoņiem
52) 1. Sakārtot "Bērzu" ciemu Īslīces pagastā.
2. Kā uzlabot darbu "Īslīces ūdens", SIA
53) 1)Līgumsaistību kvalitātes kotrole (ceļmalu apļaušana, autobusu pieturvietu uzturēšana, (protams uz
pašvaldības autoceļiem);
2)Tiek domāts tikai par ciematu centriem, attālākās apdzīvotās vietas, tomēr vairāk vai mazāk, ir atstātas
novārtā (piemēram uz kapu svētkiem netika izvesti atkritumu konteineri);
3)Darbs ar jauniešiem kuriem ir invaliditāte, kaut nedzaudz palīdzēt atrast darbu.
54) pārāk daudz organizētu svētku
beidzot - baseinu
55) Ceļu sakārtošana
Bauskas pilskalna estrādes atjaunošana ,rekonstrukcija
Kultūras centra un sporta halles
56) vēlams apvedceļš
veloceliņi

atlikt peldbaseina celtniecību
57) Sporta bāzes, atpūtas kompleksi ģimenēm,māju iekšpagalmu sakārtošana.
58) Veloceliņš Mēmeles ielā
Grausti
Darba vietas iedzīvotājiem
59) Ceļu remonti, atbalsti lauksaimniecībā, veselības problēmas
60) Skolu tīkla sakārtošana
Vietējās nozīmes ceļu kvalitāte
Veselības aprūpes piejamība
61) sakārtot un rūpēties par lauku ceļiem
skolu sistēmas sakārtošana
dzīvokļu piešķiršana cilvēkiem, kuriem jāatbrīvo privātīpašumi
62) Gājēju celiņš Vecsaulē, no skolas līdz pagastam ir katastrofālā stāvoklī un ar bērnu ratiem pa to nav
iespējams pārvietoties.
63) 1.
mēmeles trošu tilta Mēmeles upe
2g'ajieju celini Memeles ielā,draudzibas iela
64) Nodrošināt transportu uz Šarlotes kapiem, vismaz divas reizes nedēļā.
Lauku ceļu remonti.
Mēmeles laipas remontu un mājas tiltiņa galā nojaukšanu.
65) 1.rast iespēju tuvāk un biežāk dažādu pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem pagastos, viens no
piemēriem-bāriņtiesa (ņemot vērā, ka bāriņtiesa veic notariālās funkcijas); arī nokļūšanu pagasta iedzīvotājiem,
kuriem tas nav iespējams, uz kultūras pasākumiem pagastu centros, kas palielinātu apmeklētāju skaitu
pasākumos
2.jāturpina ceļu uzlabošana un jānodrošina ceļu kvalitāte visos gadalaikos (īpaši ārpus pilsētas)
3.rīkot informatīvus seminārus vai tikšanās iedzīvotājiem pagastos par dažādiem jautājumiem un jauninājumiem,
kas modernizētu un uzlabotu dzīves kvalitāti visā novadā un cilvēki tiktu vairāk informēti
66) -darba vietu trūkums;
-jāķer un jāsoda personas kuras lauž un demolē ;
-apvedceļš Bauskai
67) Darbavietas
Ražošanas uzņēmumi
Bauskas pilsētas labiebiekārtošana, attīstība, izcelt to, kas Bauskā ir unikāls, piesaistot pašu pilsētas iedzīvotāju
un tūristu interesi par Bausku
68) 1. Daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošana - ja jau ir izstrādāti saistošie noteikumi, jābūt skaidrākai
vīzijai, kā tos īstenot, ieviest dzīvē
2. Daudzdzīvokļu māju renovācija veicināšana - pašvaldībai aktīvāk būtu jāiestaistās, atbalstot daudzdzīvokļu
māju iedzīvotājus, piemēram, energoaudita veikšanai
3. Apvedceļa izbūve
69) CEĻI, CEĻI UN VĒLREIZ CEĻI. CEĻŠ JAUNSAULE - BAUSKA OBLIGĀTI JĀNOASFALTĒ. CEĻŠ LIKVERTENI - OZOLAINE
IR PĀRLĀPĪTS KA LABĀK BRAUKT PA LABU GRUNTS CEĻU.
70) Baseins pilsētā, apvedceļš, uzņēmumu attīstība, lai rastos darba vietas
71) Pirmskolas izglītība
Veselības aprūpe
72) Integrēt lauku nomales novadā
Lielāku atbalstu ģimenēs kurās bērni
Beidzot jārisina nenormālā transporta plūsma caur Bausku
73) Slimnīcas 5 - mājas pagalms

apvedceļš
baseins
74) 75) 1.Ēdināšana bērnudārzos
2.Normāla ēdināšana Rātslaukumā jāsakārto
3.Sakārtot apsildīšanas jautājumus Bērzkalnos
76) 77) 78) 79) 80) 1. Policijas darbs Bauskā (gan pašvaldības, gan valsts).
2. Izglītotu (prestižu augstskolu beidzēju) kadru piesaiste administrācijā (nevis neklātienē un vietējo augstskolu
beidzējus), kā arī "radu būšanas" likvidēšana.
3. Sporta kompleksa/ baseina būvniecība.
81) 1.Varas decentralizācija
2.Darbība, kas virzīta uz mērķi
3.Projektu vadīšana uztic nevis uzņēmumu vadītājiem, bet speciālistiem
82) ielu pāreju savienojums ar braucamo daļu(nobrauktuves), tur asfalts ar ieplaku, rudeņos, pavasaros vislielākās
peļķes.
atpūtas parka izveidošana virzienā uz lidlauku,
suņiem savu pastaigu laukumu! (ja gar mājas logiem dienā nostaigā vismaz 15-20 suņi, un neviens neko nevāc aiz
viņiem)
83) Novada nomales paliek aizvien tukšākas
Ceļu infrastruktūra novada malās sabrūk
Vietējiem iedzīvotājiem īpaši novada nomalēs trūkst piesaistošu, interesantu pasākumu, servisu, ārpus darba
izklaižu, kas veicina cilvēku aizplūšanu no novada.
84) NOTEIKTI IZVEIDOT VELO CELIŅU VISMAZ LĪDZ "LĪDUMA" CENTRAM.

BASEINS
85) Bērzu ciema ūdenssaimniecības projekts,
Grants seguma ceļu uzlabošana,
86) Ceļi, sabiedriskā transporta kustība uz novada attāliem pagastiem
87) Pilskalna labiekārtošana + rotaļu laukums pilskalnā

Baseins iedzīvotājiem
Jaunu atpūtas laukumu izveide ar strūklaku
88) 1. Ceļu kvalitāte
2. Jāuzlabo pašvaldības iestāžu darba kvalitāte
3. Jāuzlabo Bauskas vizuālais tēls
89) 1) baseina būvniecība
2) ielu attīrīšana no sniega/uzturēšana ar sniegu "bagātās" ziemās
3)
90) 1)jāuzceļ peldbaseins
2)jāizformē " Iepirkuma nodaļa" novada domē un jāpieņem kompetenti darbinieki
3)jāsamazina štatu darbinieku skaits domē un jānosaka materiāla atbildība par nekvalitatīvi paveiktu darbu, kas

radījis zaudējumus novada budžetā.
91) Ceļu atāvokļa uzlabošana - ES līdzekļu apgūšana.
Aktīva sadarbība ar uzņēmējiem, ietverot aktīvu vietējo uzņēmumu lobismu pašvaldības pasūtījumos;
Turpināt uzlabot ilgtermiņa budžeta plānošanu - 3 gadi un vairāk. (sistemātiskums)
92) 1) Jāturpina kompleksi ielu labiekārtošanas projekti (vitāli svarīga ir Pilskalna iela un Brīvības bulvāris),
2) Jāpalielina sabiedriskās kārtības nodaļas kapacitāte, kā arī jāievieš vienota videonovērošanas sistēma Bauskas
pilsētā un arī pie populārākajām cilvēku pulcēšanās vietām pagastu centros,
3) Vides pieejamības jautājumu risināšana.
93) Vairāk un lietderīgāk atbalstīt lauku skolas un bērnudārzus, atbalstīt skolēnus laukos, lai varētu apmeklēt
sporta un cita veida nodarbības, sakārtot problēmas ar bērnudārziem.
94) Nesakārtotie lauku ceļi.
95) Baseina bûvniecîbu beidzot sàkt,
Atrisinàt Bérzkalnu ciemà apkures problému,
Darba vietu skaita palielinàšanu,
Palîdzét daudzbérnu gimeném
96) Jāpārdomā novada ekonomika, jo "griešana" ne vienmēr ir ekonomiska.
Jādomā vai sociāli trūcīgo ģimeņu nemitīga "apmācīšana" nestrādāt, dodot un nodrošinot visu iespējamo ir tas
pareizākais veids kā palīdzēt, jo patiesi, aug bērni, kuri uzskata, ka viņiem vienkārši pienākas!
Jādomā, kā varētu risināt un palīdzēt novadā esošajām ģimenēm ar bērnu interešu izglītības atbalstīšanu,
domāju tīri attāluma pārvarēšanas jautājumā.
97) 1) apvedceļa izbūve
2) peldbaseina būve
3) turpināt ielu seguma uzlabošanu
98) 1. Jaunas bibliotēkas ēkas būvniecība Bauskā ( nepieejama daudzām iedzīvotāju grupām - invalīdi , jaunās
māmiņas , gados vecāki cilvēki u.c. , jo atrodas 3. stāvā , šaurās telpās) , veicinot uzņēmējdarbību , radot
jaunas darba vietas
2. Uzbūvēt gājēju tiltiņu pāri Mūsai ( Bērzkalnu iedzīvotāju pārvietošanās drošībai)
3. Optimizēt skolu tīklu kvalitatīvākam mācību procesam un lielākam skolotāju atalgojumam
99) 100) Upju malu sakārtošana un labiekārtošana
Grāvju un lietus kanalizācijas sistēmu sakārtošana
PIlsētvides turpmāka uzlabošana un kultūras pasākumu attīstība
101) lauku ceļi katastrofa - regulāri rudenī ceļinieki ceļu nomales cenšas iešķūrēt grāvi vai uz lauka vienīgā
labošana uzlikt ceļa zīmes ar svara ierobežošanu, Bauskā pilsētas plānošana - jaunā bibliotēka -vai citas vietas
nav ,Bauskai būs tikai vienas joslas satiksme , gājēju pārejas pilsētā- varbūt gaisa tiltus vai tuneļus.
102) 1. Videonovērošana pilsētā
2.āra trenažieri pilsētas teritorijā
3. Aktīvās atpūtas zonas
103) Jauzstāda novērošanas kameras.Janojauc vecie grausti.Jāceļ sporta halle.
104) Izglītības iestāžu remonti.
Sporta nams "Mēmele"!!! Steidzīgi!!!
Ielas!!! Namu kāpņu telpas!!! ( piemēram Pionieru 1)
105) Demolēšana pilsētā- apstādījumi, ceļa zīmes, soliņi u.tt.
Domāt kā nodrošināt tūristu pusdienošanu Bauskā, arī strādājošo, jo ap Rimi nav nevienas ēstuves, kur ātri paēst.
Riteņu novietnes.
106) Uzbūvēt peldbaseinu.
Vasaras brīvlaikā nodrošināt interesantas nodarbes jauniešiem.

Uzlabot dzīves kvalitāti sociāli nelabvēlīgos apstākļos dzīvojošiem.
107) 1. Darba vietu radīšana.
2. Bijušā lidlauka teritorijas apgūšana.
3. Skolu tīkla optimizācija
108) 1.Pilsētas ielu un pagalmu labiekārtošana Bauskas pilsētā;
2.Pilskalna ielas atjaunošana;
3.Pilsētas zaļās zonas sakopšana
109) neredzu
110) Skolu infrastruktūras uzlabošana ņemot vērā skolas vecumu un ēku stāvokli
Ceļu remonti
Jaunu darbavietu izveide
111) Pretī RIMI - laukumā ierīkot apsolīto strūklaku.
Gaisa tiltiņa atjaunošana pār Mūsas upi.
Lejā Rātslaukumā izmantot mazos veikaliņus, kuros iekārtot dažādu amatnieku darbnīcas (pieredze kā Igaunijā)
tā piesaistot tūristus un dotu iespēju Bauskas iedzīvotājiem iespēju iegādāties dažādu pašmāju ražojumus.
112) Dzīvojamo māju pagalmu seguma atjaunošana;industriālā parka atbalstīšana un izveide;Jauns kultūras centrs
113) 1.Aktīvās zonas aktualizēšana
2.Peldbaseina celtniecība
3.Jaunu darba vietu radīšana
114) apvedceļs Bauskai, apvedceļš Bauskai, apvedceļš Bauskai
115) Jāuzlabo pagastu ceļu stāvoklis, jāuzceļ jauns kultūras centrs Bauskas pilsētā
116) 117) pilsētas svetki (8)
118) ieliņu un ceļu stāvoklis
119) Labi apmaksātas darbavietas, vismaz Vācijas vai UK minimālās algas līmenī.
Labi apmaksātas darbavietas, bet ievērojot darba likumdošanu( virsstundu apmaksa, apmaksāts atvaļinājums,
darbs bez virsstundām, darba aizsardzības ievērošana, nodokļu nomaksa).
Ja tiks atrisināti pirmie divi jautājumi, tad varbūt labāk veiksies daudzstāvu dzīvojamā fonda remonti un
uzturēšana, droši vien būs lielāka dzimstība.
120) 1.Novirzīt tranzītceļu caur Bausku
2.Atvērt jaunas darba vietas
3.Obligāti atjaunot Bauskas slimnīcas darbību
121) 1. Velo celiņus vairākos maršrutos
2.Autoostas sakopšana -soliņi
3. Jauncodes tiltiņa uzlabošana
122) Drošība
Apvedceļš
123) Jaunas bibliotēkas būvniecība
Baseina būvniecība
Ceļu atjaunošana
124) Peldbaseins
Daudzstāvu māju pagalmu sakārtošana
125) 1) Peldbaseins
2) Sporta halle
3) pietiekošs finansējums, lai varētu veikt V.Plūdoņa muzeja rekonstrukciju, teritorijas sakārtošanu iedzīvotāju
kvalitatīvai atpūtai

126) Rekonstruēt ceļu uz Janeikām.
Atjaunot pienācīgā līmenī grants ceļu segumu.
Nefantazēt par sporta zālēm un baseiniem, bet gan sakārtot līdz galam pilsētas un novada infrastruktūras: ceļi,
ielas, ūdesnvadi, kanalizācijas utt.
127) 128) Nav pilsētā āra kafejnīcas (vasarā)
'Bomži' rātslaukumā
Noplukušas māju fasādes
129) Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, nosakot prioritārās nozares - tūrisms, mājražotāji
130) 1) ceļu remonts
2) vides sakārtošana
3) kultūras pasākumi
131) 1) mašīnu troksnis pilsētā
2) peldvietas
3) izņemt klejojošos lielos suņus
132) 1) atkritumu tvertņu trūkums
2) aizauguās upes - ielaista problēma, kas nedod godu pilsētai, kas ir 3 upju ieskaitas
aizauguša supes ārpus pilsētas
133) 1) daudzdzīvokļu māju apsaimniekošana
2) kultūras centra pasākumu kvalitātes uzlabošana (teātri, izrādes, koncerti)
3) jaunas bibliotēkas celtniecība
134) Jauna biblioteka Bauska!
135) Jāuzceļ jauni bibliotēka Bauskas pilsētā.
Jāuzlabo veselības aprūpe
136) Sporta zāle
Tirgus paplašināšana
137) Nepatikams aromats, īpasi rapsa kulsanas laikā
138) 1. Sakārtot veloceliņus
2.Bibliotekā beidzot ierīkot liftu
3. Beidzot saglabāt ģimnāziju
139) 140) vecās kinoteātra mājas izmantošana
medicīnā - jaunus profesionālus arstus novadā
DARBA VIETAS strādājošiem iedzīvotājiem!
141) BAUSKAS CENTARLAI BIBLIOTEKAI JAUNAS TELPAS
- LIDZ 3 STAVAM GRUTI UZNAKT
VAI BEIDZOT BAUSKA'BASEINS BUS?
142) 143) slimnicas atjaunošana
144) Ceļu remonti
kulturas atbalsts pagstiem
jaunu darba vietu izveidošana
145) 146) Darbs ar jaunatni
peldbaseina celtnieciba

darba vietas nodrosinasana
147) 1) neksutamā ipasuma nodoklis, bus grutibas
2) risinat celu remonta problemas
3) problemas ar novada bidzetu
148) LAUKU CELI
MEZOTNES PAMATSKOLAI NEPIECIESAMA SPORTA ZALE
JAUNIEISEM ATPUTAS CENTRS
149) LAUKU CELU REMONTI
VIDES SAKOPSANA - ZALE, KRUMI
PAŠDARBIBAS VEICINASANA 9ANSAMBLI, DEJU KOLETIVI U.C)
150) GAJEJU CELINS LIDZ RTAUSMĀM
JAUMA BIBLIOTEKA
PELDBASEINS
151) VECPILSETAS ATDZIVINASANA
TURISTU IEVILKŠANA VECPILSĒTĀ
KOMUNIKACIJAS UZLABOSANA STRAP DOMI UN IEDZIVOTAJIEM
152) 153) 154) ATLIKUSO GAJEJU IETVJU REMONTS - TATSLAUKUMS, SMILNICAS IELA
155) VAIRAK BUTU JAATBALSTA UZ JAUNIESIEM ORINTETETIE PASAKUMI KURS ORGANIZEE VIETEJIE LAUKU
REGIONA IEDZIVOTAJI
JAIZDOMAA PAR DARBA TIRGUS STABILIZACIJU, CILVEKIEM NEPIECIESAMAS DARBA VIETAS
CELA KVALITATE
156) SKOLU REFORMA, CELA SEGUMA SAKARTOSANA, INTERNETA SAKARU UZLABOSANA LAUCINIEKIEM, SPELU
LAUKUMS BERNIEM
157) LAUKU CELU STAVOKLIS, LIELIE TRANSPORTA LIDZEKLI IZDANGAA CELUS
158) NAV IZBUVETI PIRMS VELESANAM SOLITIE VELOCELINI
BET PATI GALVENA PROBLEMA UZNEMJDARBIBAS VEICINASANA UN DARBA VIETU IZVEIDE JEBKURAA LEGALAA
VEIDAA
159) IETVES UZLABOSANA PIE DZIVOJAMAM MAJAM
BIBLIOTEKAS CELTNIECIBA
160) Apvedceļš
Likvidēt šautuvi Bērzkalnos
Pabeigt skolas remontdarbus Bauskas sākumsskolā
161) 1) Ielu asfaltēšana lielākajās apdzīvotajās vietās ( Jauncodē mēs brienam pa izmirkušu dolomītu)
2)Apvedceļš Bauskai
3) Veloceliņš Bauska - Mēmeles iela -Juncode
162) Lauku ceļu sakārtošana VC pārziņā esošo
iedzīvotāju izceļošanas
pašvaldības īpašuma pārraudzība sakārtošana
163) Satiksme Bauska - pagasti, grūti izbraukāt uz darbu un atpakaļ, ļoti reti reisi
Jāatjauno slimnīca, jāceļ apkalpošanas kultūra un kvalitātē esošajā aprūpes vietā, Bauskā vajag ortopēdu un vēl
kādu ginekologu, lai nav jāstāv rindā 3 mēnešus
Naktī pilsētā reāli jādežurē pašvaldības policijai.
Jānodrošina normāls temperatūras režīms Bauskas Valsts ģimnāzijā.
164) Apbraucamais ceļš tranzītam

165) Baseins, sporta halle
166) Atjaunot slimnīcas statusu
167) 1) Baseins
2) Sporta Halle
3) Promenāde gar upi
168) 1. Tūrisma jomā nepievilcīga pilsēta. Katrs objekts ir atseviški, nav kopīga vienojoša pilsētas vadmotīva.
2. Nav veloceliņa, kas ietu cauri visai pilsētai, pa apskates objektiem. Piemēram, sākas pilskalnā, pa upes malu
uz rātslaukumu, pieminekli Plūdonim, pa pilsētu...lai parādītu skaistākās vietas un atgriežas pie pils.
169) Jāturpina sakārtot ielas un ceļi.
Izglītības iestāžu sakārtošana.
Jāpalīdz sakārtot iekšpagalmi,jārealizē Vītolu ielas projekts.
Jāuzceļ peldbaseins un sporta halle.
170) 1. Pašvaldībai jāsniedz lielāks atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes un atjaunošanas
(renovācijas) pasākumiem visā Bauskas novdā, arī ārpus pilsētas.
2. Jāsakārto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piebraucamie ceļi pagastu ciemu teritorijās, kur tās ir pašvaldības
īpašumā.
3. Jāpievērš lielāka uzmanība sociāliem jautājumiem.
171) Bezdarbs.
Satikemes iespējas agri no rīta .(ap 6.00 no rīta uz Bausku)
172) pilnas aprūpes slimnīca ar ķirurģiju, dzemdību nodaļu utt
riteņbraucēju un gājēju ietves visā pilsētā un uz tuvākajām piepilsētas apdzīvotajām vietām, un, kur ved velo
maršruti.
pilsētas "seja" ( nevis RIMI)
173) - nepļauto priekšpilsētas platību problēma (aiz Top! veikala, iebraucot pilsētā no Rundāles puses, Lidlauks)!
- tās būtībā ir lauku zemes, nevis pilsēta!
- slikti grantētie novada ceļi,
- lēni nāk peldbaseina būve!
174) Jāsamazina bezdarba līmenis;
Jāveicina cilvēku labklājība;
175) nevarēšu tā uzreiz pateikt
176) 1. Uzņēmējdarbības attīstība, investoru piesaiste, lai nodrošinātu jaunu darba vietu izveidošanu.
2. Jauno ieprojektēto publisko ēku būvniecības uzsākšana (sporta halle, peldbaseins).
3. Izglītības iestāžu tīkla sakārtošana, lietderīga un efektīva optimizācija
177) 1. Jauna multifunkcionālē halle.
2. Baseins.
3. Sportistu atbalsta sistēma.
178) Sportas halles būvniecība
Baseina buvniecība
179) 1. Riteņbraucēju celiņš Rundāles pils virzienā.
2. Reklāmas vietu (stabu) sakārtošana, lai varētu normāli nostiprināt pasākumu reklāmas, jo pašlaik tie izskatās
briesmīgi un absolūti nepilda funkciju.
3. Izveidot normālu aizsarg barjeru ietvei no Plūdoņa ielas gar Bērnu Jauniešu centru un Bauskas Kultūras centru,
vai arī sakārtot ūdens noteku sistēmu, lai garām braucošās mašīnas nenolietu gājējus no galvas līdz kājām.
180) Jaunas darba vietas(jālauj būvet tiem uzņēmējiet ,kuri grib šeit veidot jaunas darba vietas
Basens Bauskā
Uzvarā nepieciešami vairāki pulcini alternativai sportošanai bērniem(florbols un citi).

181) Celtniecība-bibliotēka vai sporta halle
Ielas segums
Pildīt plānus un solījumus
182) jāuzlabo autobusu satiksme un novada ceļi,
medicīna,
sen daudzinātais baseins, tā celtniecība
183) 1.Nav saliedeta un kopetenta komanda novada domē, kas spēj risinat visa veida problēmas
2. Nav reāla redzējuma par pilsetas attīstības modeli
3. Stagnējoša tūristu piesaiste.
184) Jaunu darba vietu radīšana kā pilsētā, tā laukos

Gados jaunu cilvēku profesionālā sagatavotība patstāvīgam darbam

Infrastruktūras sakārtošana lauku teritorijā
185) Atkal ar manu dzīvesvietu saistīta problēma būtu,apgaismojums Ozolaines centrā,jo pati strādāju Ozolainē
un darbs beidzas 20.00
186) Pusaudžu, jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas.
Parks vai vieta, kur varētu interesanti, atraktīvi viesoties pilsētas viesi un pilsētas iedzīvotāji.
187) ceļš Bauska- Jaunsaule, ūdens kvalitātes uzlabošana Jaunsaulē, baseins Bauskā
188) Ceļa remonti un uzturēšana
189) 1. Bedres uz braucamās daļas
190) 1. Jāturpina aktīvi uzlabot ceļu un ielu kvalitāte. Mēmeles ielas rekonstrukcija.
2. Jāpanāk Bauskas apvedceļa izbūves paātrināšanu
3. Bauskas pilskalna estrādes rekonstrukcija
191) Ceļu stāvoklis, bezdarbs, ērtāka satiksme ar pilsētu.
192) Uzcelt baseinu,stadiona uzbūve
193) Jauniesu nodarbinatiba.
Skolu kvalitate.

Lauku skolenu problemas tiksana uz skolu, gan finasu zina, gan autobusa reisu laiki.
194) Atjaunot Bauskas tautas namu. Uzcelt beidzot sporta halli vai baseinu, kur jaunieši varētu pavadīt brīvo
laiku.
195) Ceļi, bērnu dārzi, skolas
196) Cilvēku labklājība, bērnu dzimšana jāveicina, citādi tiek skolas likvidētas.
Nav pagastā lielu ražotņu, kur būtu darba vietas
cilvēku arvien lielāka nabadzība
197) Apgaismojums pilsētas ielās (ļoti sliktā stāvoklī) krustojumos piebraucot nav redzami gājēji, kas vēlas
šķērsot ielu. Pakāpeniski nomainot uz LED apgaismoju uzlabosies apgaismojuma kvalitātē kā arī ietaupīsies
elektroenerģija.
Gājēju pārējas uz Zaļās ielas (Pie Rimi) ir jāuztaisa drošas gājējiem (pāzemes tunelis vai ar luksaforu vadāmu)
Ļoti švaki darbojas kārtības policijas patruļas, tiek apskādētas daudzas lietas pilsētā (īpaši pēc pasākumiem).
pasākumu dienās varbūt vajadzēt policijai patrulēt vairāk.
Pa Dārza ielu tumsas laikā ap 22:00 regulāri traucas motocikli ar lieliem ātrumiem. Prasītos vairāk, lai ceļu
policiju uzraudzītu satiksmes drošību pilsētā.
198) Ceļi jāasfaltē
199) Bauskā nav ar ko nodarboties brīvajā laikā.
200) Darba vietu trūkums

īres dzīvokļu trūkums pilsētā-augstās cenas
Zemais atalgojums esošajās darba vietās
201) lauku ceļu sakārtošana, daudzdzīvokļu māju siltināšana, veselības pakalpojumu uzlabošana
202) Tūrisma attīstība - vienots sadarbības tīkls, kultūras programma - ar vienotu sadarbības tīklu, reklāmu,
alternatīvo skolu attīstība un piedāvājums - it sevišķi lauku pagasta bērniem.
203) putra
putra
putra
204) nav
205) Nakts stundās ielu apgaismojumi
Atskurbtuves izveidošana
Komunikācijas (notekūdeņu problēma)
206) Nkats stundās pagastos (Ceraukste) nav apgaismojums, kas veicina lielāku skaitu zādzību. Atskurbtuves
izveidošana. Pašvaldības policija
207) Jāizveido pašvaldības policija
Jāizveido atskurbtve
Beidzot jāuzceļ baseins
208) uzlabot pašvaldības policijas darbu
209) 210) baseins
211) 212) Drošiba sab.vietās
213) apvedcels
baseins
Atputas vietas jauniesiem vakaros
214) 1. Pilsētas ielu infrastruktūras atjaunošana (Pilskalna iela, Slimnīcas iela, Brīvības bulvāris, gājēju celiņa
Ziedoņu ielā (Bērkalnos) izbūve);
2. Rātslaukuma 2.kārtas rekonstrukcijas projekta izstrāde un realizācija (laukuma daļa uz Plūdoņa ielas pusi);
3. Sporta nama "Mēmele" rekonstrukcija (izveidojot modernu multifunkcionālu centru). Neturpināt (pārtraukt)
sporta zāles Bauskas pilsētas stadiona teritorijā plānotā projekta realizāciju!!!!!

10. Domājot par dzīvi Bauskas novadā, lūdzu, novērtēt cik lielā mērā esat apmierināts ar šādām dzīves jomām:
Novada sasniedzamība (gan fiziski (ceļi, transports), gan virtuāli – internets u.c. mūsdienu tehnoloģijas)
ļoti apmierina

31

14.5%

drīzāk apmierina

133

62.1%

drīzāk neapmierina

35

16.4%

ļoti neapmierina

6

2.8%

nav pieejams

1

0.5%

grūti pateikt

8

3.7%

Ceļu infrastruktūras attīstība (ceļu un satiksmes drošība)
ļoti apmierina

7

3.3%

drīzāk apmierina

87

40.7%

drīzāk neapmierina

89

41.6%

ļoti neapmierina

24

11.2%

nav pieejams

0

0%

grūti pateikt

7

3.3%

Sociālās aizsardzības pakalpojumu pieejamība un attīstība (sociālie pakalpojumi, kvalificēti speciālisti)

ļoti apmierina

7

3.3%

drīzāk apmierina

114

53.3%

drīzāk neapmierina

50

23.4%

ļoti neapmierina

9

4.2%

nav pieejams

4

1.9%

grūti pateikt

30

14%

Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un attīstība (kvalificēti speciālisti, veselības aprūpes pakalpojumi)
ļoti apmierina

4

1.9%

drīzāk apmierina

64

29.9%

drīzāk neapmierina

94

43.9%

ļoti neapmierina

42

19.6%

nav pieejams

4

1.9%

grūti pateikt

6

2.8%

Vides kvalitāte (ūdensapgāde, upes, gaiss, troksnis, ainavas, labiekārtošanas darbi)
ļoti apmierina

15

drīzāk apmierina

129

60.3%

drīzāk neapmierina

49

22.9%

ļoti neapmierina

10

4.7%

nav pieejams

2

0.9%

grūti pateikt

9

4.2%

7%

Izglītības kvalitātes un pieejamības nodrošināšana (pirmskolas, pamata, vidējā, profesionālā, neformālā un
mūžizglītība)
ļoti apmierina

26

12.1%

drīzāk apmierina

129

60.3%

drīzāk neapmierina

31

14.5%

ļoti neapmierina

6

2.8%

nav pieejams

2

0.9%

grūti pateikt

20

9.3%

11. Domājot par dzīvi Bauskas novadā, lūdzu, novērtēt cik lielā mērā esat apmierināts ar šādām dzīves jomām:
Kultūras pakalpojumu daudzveidības un kvalitātes nodrošināšana (bibliotēkas, muzeji, kultūras nami un
pasākumi)
ļoti apmierina

43

20.1%

drīzāk apmierina

124

57.9%

drīzāk neapmierina

34

15.9%

ļoti neapmierina

5

2.3%

nav pieejams

0

0%

grūti pateikt

8

3.7%

Sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumu attīstība (sporta zāles, stadioni un sporta laukumi, pasākumu
organizācija)
ļoti apmierina

15

drīzāk apmierina

117

54.7%

drīzāk neapmierina

55

25.7%

ļoti neapmierina

10

4.7%

7%

nav pieejams

2

grūti pateikt

15

0.9%
7%

Pašvaldības iestāžu, uzņēmumu darbība un kvalitāte (pārvaldes efektivitāte, pakalpojumu kvalitāte un
pieejamība, pieredzes apmaiņa)
ļoti apmierina

13

6.1%

drīzāk apmierina

112

52.3%

drīzāk neapmierina

54

25.2%

ļoti neapmierina

15

7%

nav pieejams

2

0.9%

grūti pateikt

18

8.4%

Uzņēmējdarbības veicināšana (atbalsts uzņēmējiem, sakārtota infrastruktūra, ražotāju un lauksaimnieku
sadarbības sekmēšana un popularizēšana)
ļoti apmierina

4

1.9%

drīzāk apmierina

64

29.9%

drīzāk neapmierina

79

36.9%

ļoti neapmierina

27

12.6%

nav pieejams

3

1.4%

grūti pateikt

37

17.3%

Novada teritorijas un tūrisma mārketinga īstenošana un attīstība (jaunu tūrisma produktu izstrāde un novada
atpazīstamība)
ļoti apmierina

13

6.1%

drīzāk apmierina

104

48.6%

drīzāk neapmierina

63

29.4%

ļoti neapmierina

10

4.7%

nav pieejams

2

0.9%

grūti pateikt

22

10.3%

Sadarbība ar starptautiskajiem partneriem novada teritorijas attīstības sekmēšanai (pārrobežu projekti)
ļoti apmierina

8

3.7%

drīzāk apmierina

95

44.4%

drīzāk neapmierina

43

20.1%

ļoti neapmierina

8

3.7%

nav pieejams

4

1.9%

grūti pateikt

56

26.2%

Pašvaldības sniegtie pakalpojumi un dzīve Bauskas novadā kopumā
ļoti apmierina

16

7.5%

drīzāk apmierina

124

57.9%

drīzāk neapmierina

53

24.8%

ļoti neapmierina

4

1.9%

nav pieejams

1

0.5%

grūti pateikt

16

7.5%

12. Lūdzu, sniedziet Jūsu priekšlikumus Bauskas novada attīstībai:
1) Хорошо

2) Kā jau teicu - vispirms vajag jaunu domi. Vai lai sāk strādāt esošā, tad arī labāk visiem citiem paliks.
Ieteikumu jau ir daudz, bet ko tas dod, ja domei nav reālu sadarbības plānu, kas domāti sadarbībai ar cilvēkiem,
nevis viņu atbaidīšanai. Par kādu attīstību šajā situācijā var runāt?
3) Pabeigt iesāktos darbus un projektus un domāt par Bauskā un novadā dzīvojošo iedzīvotāju labklājības celšanu
4) Kļūt beidzot vienotiem, nevis visu sadrumstalot!
5) KK
6) Veidot pasākumus, kuri rosina iedzīvotājus būt atbildīgiem par savu dzīves vietu un lepoties ar savu dzīves
vietu.
Veicināt lauku teritorijās dzīvojošo bērnu iespējas darboties Bauskas pulciņos un citās radošās aktivitātēs
7) Sakārtot cilvēkiem dzīves vidi un uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti.
Pilnveidot izglītības un veselības uzlabošanas iespējas gan lieliem, gan maziem.
Attīstīt uzņēmējdarbību.
8) Kritiski izvērtēt plānotos projektus, ieguldītais finansējums reti sniedz atbilstošu ieguvumu
9) baseinu.
10) Nebaidīties no trakām idejām. nebaidīties riskēt, var taču arī kādreiz paveikties. Oriģinālākus vides objektu
risinājumus - soliņus, strūklakas...
Saucam sevi par maizes klēti, bet maizi - labu patiesi garšīgu mūsu pusē neviens necep !!!??
11) nainīt ģimnāzijas vadību!
Sakārtot Mēmeles ielu lai būtu kur pastaigaaties un veloceliņu ar tur vajaga
Lētāku Kantri festivālu
12) Priekšlikumus izstrādā un sniedz novada attīstības speciālisti,kas ir kompetenti,radoši un par šo darbu saņem
atalgojumu.Iedzīvotāji,kas ar nodokļiem ir samaksājuši par paveikto,izskata šos priekšlikumus un sniedz savu
vērtējumu.Tāda ir lietu kārtība pareizā pašvaldībā,kur katrs dara savu darbu.
13) Attīstot lidlauka teritoriju jāveido jaunas darba vietas ražošanā, kas automātiski pārceļas uz strādājošo
ģimenēm, tādejādi radod ekonomiski aktīvus cilvēkus, tas pats veselības aprūpē , atgriežot normālu slimnīcu
trīskāršs labums- labāka veselības aprūpe, jaunas darba vietas, mazāk gaudojošu auto uz ielām!
14) Priekšlikumu nav
15) 1) Netracināt cilvēkus ar skolu reformām, bet rīkoties konkrēti un skaidri, laicīgi informējot sabiedrību.
2) Veidot un atbalstīt uzņēmumus Bauskā un tās apkārtnē.
3) Atjaunot autobusus sestdienas rītos, lai cilvēkiem ir iespēja strādāt un izglītoties.
4) Pabeigt skolu remontus laicīgi, nepazemojot skolotājus, skolēnus un vecākus ar bardaku 1. septembrī.
5) Veidot jaukas atpūtas vietas bērniem, pusaudžiem un vecākiem cilvēkiem. Mazāk ielūgt drausmīgus karuseļus.
16) Jāizstrādā plāns darbspējas vecuma iedzīvotāju noturēšanai/piesaistīšanai Bauskas novadam. Sk. iepriekšējo
atbildi.
17) Iesaistīties visos iespējamos projektos, lai novada infrastruktūras uzlabošanai piesaistītu ES fondu naudu, lai
nav jāaizņemas.
18) Uzlabot kultūras dzīves kvalitāti, pārskatot piešķirto finansējumu pagastiem. Kvalitatīvi kultūras pasākumi
maksā naudu.
19) Peldbaseins, jauns un moderns Sporta nams un Kultūras centrs.
20) Bauskas pilsētai savu pārvaldi!
21) Attīstīt, ko esat solījuši! Vairāk radoši strādāt! Pildīt visu ieplānoto, vairāk domāt par cilvēku!
22) Apgūt Bauskas lidlauka zemi vai ļaut to investēt,
ņemt paraugu no Rundāles novada-mazāks ierēdņu skaits, vienkāršāks problēmu risinājums,
23) Uzlabot veselības aprūpi- slimnīcu atjaunot!
24) Kā jau minēju lielāka uzmanība jāvērš esošajiem bernu laukumiņiem, kuros nav padomāts par bērnu drošību.
Tāpat arī ielu apgaismojumi Draudzības iela māju pagalmos. Velo un gājēju ceļi līdz pilsētas centram.
25) Skat. 9. punktu
26) Laimīgs tas, kurš ......
27) Ļoti vēlētos lai Bauskā būtu vairāk ražotnes, uzņēmumi. Atbalsts tiem. Līdz ar to vairāk darba vietu un
cilvēkiem būtu lielāka vēlme šeit dzīvot un strādāt. Pakalpojumu sniedzēju ir gana. Maksimāli vairāk jaunu darba
vietu. Pilsēta pati ir ļoti skaista un Lielais Paldies, ka pie tā aktīvi strādājat.
28) Turpināt tādā pašā veidā
29) Ja uzlabosies ceļu kvalitāte, lai lauku cilvēki varētu braukt nebistoties vai tiks uz darbu lai nesalūztu auto
bedrēs un nebūtu jāsmok šajos drausmīgajos putekļos, tad arī dzīve atgriezīsies laukos.
30) Ierosināt uzņēmējus ieguldīt līdzekļus ūdens tūrisma uzsākšanā un attīstīšanā;
Mainīt sociālās sistēmas noteikumus tā, lai stimulētu iedzīvotājus meklēt darbu un iespējas mācīties, nevis

gadiem vieniem un tiem pašiem klientiem izsniegt malku, vai pabalstus, kas tiek izlietoti nelietderīgi un no kā
acīmredzami cieš bērni!
Aicinu Bauskas novada domes administrāciju un speciālistus cienīt sevi un citus! Aicinu sadarboties, uzklausīt un
atbalstīt sava novada iedzīvotājus, darbiniekus un ar tiem rēķināties, kaut vai elementāri sarunāties, bet ne tikai
komunicēt elektroniski! Patreiz rodas iespaids, ka cilvēki ir tikai pilsētā, lauku ļaudis netiek cienīti! Ja mēs visi
atradīsim kopīgu valodu, tad mēs visi būsim laimīgāki!
31) Jaunu darba vietu radīšana piesaistot (atbalstot) uzņēmējdarbību.
Biznesa inkubatora izveide
32) Īnfrastruktūras attīstība
33) Aktualizēt bauskas novada attīstības plānu, izvirzot priorotātes un tad strādāt, lai to izpildītu
34) Tas nav piecu minūšu laikā izdarāms!!! Te atkal redzam, ka šī anketa nav pārdomāta! Palasiet iepriekšējās
atbildes un izdariet secinājumus no cilvēku sniegtajām atbildēm!
35) Ciemata ielu asfaltēšana,apgaismošana
36) Vairāk domājiet par cilvēku!
37) Nebremzēt attīstību un deputātiem strādāt vienā komandā!
38) ...
39) ..
40) kik.ylijuio/;
41) Vēlreiz domāt par apvedceļa izveidošanu
Būvēt vienu sporta komplkesu Salātu ielā, kas ietver gan peldbaseinu gan sporta zāli, divu ēķu izbūve sadārdzina,
ņemt piemēru no Pasvales
42) Labiekārtotība
43) Veloceliņu uz Mežotnes pili.
44) Pēc iespējas vairāk iekāuties dažādu ES projektu īetenošanā.
45) Apgūt citu novadu pieredzi
46) Attīsta uzņēmējdarbība:
iespēja vairot darba vietas
nodrošināt iedzīvotāju vēlmi palikt novadā
47) 1.Vajadzētu mēģināt aktivizēt,palīdzēt pārvarēt nedrošību uzsākt uzņēmējdarbību.
2.Apzināt no Bauskas novada izbraukušos uz ārvalstīm,
organizēt vasaras bērnu nometnes izbraukušajiem,
izbraukušajiem speciālistiem,iespēju robežās, piedāvāt atgriezšanās iespējas.
Domāju, ka pa novadiem risināt atgriezšanās jautājumus varētu būt vieglāk. Ja ir ar bērniem, tad vairs neredz
iespēju izdzīvot latvijā .
48) Attīstības nodaļā pieaicināt un palielināt profesiopnāļu skaitu ,kas varētu vairāk piesaistīt Eiropas
līdzfinansējumu.
49) Viens no ieteikumiem, ka nākotnē vajadzētu domāt par apvadceļu, lai cauri pilsētai nebrauktu kravas (fūres)
automašīnas.
50) 1.Atbalstīt vietējo uzņēmējdarbību.
2.Sakārtot skolas, ielas.
3.Peldbaseins, atpūtas komplekss.
4.Sava slimnīca ar visiem pakalpojumiem, kvalificēti ārsti.
5.Radīt vairāk darba vietu iedzīvotājiem.
6.Lielāku atbalstu (pabalstu veidā) daudzbērnu ģimenēm.
51) vairāk jāpiesaista ES projektu nauda
52) 1. Novada domei lietderīgi lietot nodokļu maksātāju ienākušos nodokļus
53) Iesēžaties autobusā un neplānoti, nepubliskojot izbaukājiet visus novada nostūrus un tad redzēsiet mūsu
novada patieso ainu. Tas tiešām būtu svētīgi.
54) - jauniešu brīvā laika pavadīšana, kvalitatīvi pasākumi, arī jauno ārzemju kinofilmu rādīšana,
- jauniešiem vasaras periodā, sadarbībā ar uzņēmējiem, radīt darba vietas.
55) Uzņēmējdarbības attīstība
56) Jauniešu iesaistīšana vasaras brīvlaikos dažādos darbos vairāk
Informācijas pieejamība par notiekošo, operatīvāk

speciālistu piesaistīšana poliklīnikā, lai nav jādodas uz Rīgu, Jelgavu
veco ēku apsaimniekošana, sakopšana
drošības uzlabošana
intrešu klubu izveidošana
Bauskas novada domes reorganizācija- mazāk liekkēžu, vairāk darba darītāju
57) Sporta zāles celtniecība kā prioritāte.
58) Darba vietu nodrošinājums iedzīvotājiem
Uzņēmējdarbības attīstība
Baseinu vajag!
59) Vairāk rakstīt projektus un piesaistīt ES naudu
60) Vairāk uzmanības pievērst pagastiem
61) Kāda jēga, tāpat to neņem vērā, jo esmu izbaudījusi uz savas ādas.
62) Nav priekšlikumu
63) jauna veikals prisma
64) Darba vietas .
65) attīstīt Bausku par spēcīgu un lielu pilsētu, lai palielinātu darbavietu un iedzīvotāju skaitu Bauskas novadā
66) Bauska atrodas tikai stundas attālumā no Rīgas. Jādomā kā vairāk piesaistīt uzņēmējus, kā apgaismot
deputātu prātus, ka Latvijā ir jāattīsta arī citas vietas bez Rīgas.
67) Novadā ļoti pietrūkst jaunu, radošu, neparastu ideju, spēja redzēt problēmas un attīstības iespējas pat
vairāku gadu desmitu laikaposmā. Tāda "vecuma piegarša" mūsu novadā!
68) Domāt plašakā mērogā, nevis tikai koncentrēties uz konkrētiem lieliem projektiem. Kopumā veicināt novada
un pilsētas iedzīvotāju piederības sajūtu, vēlmi pašiem iesaistīties norisēs.
69) NEĻAUT IZMIRT LAUKU SKOLĀM.
70) Visiem tāpat nebūs labi, paldies par paveikto!
71) Renovēt ceļus, gājēju celiņus, veloceliņi
72) Turpināt iesākto un domāt par transporta plūsmas pārcelšanu (apvedcels)
73) 74) -75) 76) 77) 78) 79) 80) 1. Nomainīt Īslīces pagasta vietvaldi! Lai šo amatu ieņem sava pagasta iedzīvotājs - saimnieciskas un
patriotiskas dabas cilvēks.
2. Sakārtot "Īslīces ūdens" brīnumus- iesāktos un pamestos projektus!
3. Uzbūvēt baseinu!
81) ĢIS izmantošana pašvaldības darbā
82) nopietni strādāt ar vietējiem un starptautiskiem investoriem par jaunu ražotņu izveidošanu novadā,
83) 1) biznesa inkubators no Bauskas un Rīgas attālāku, nelauksaimniecisku biznesu attīstībai;
2) vienreizējs finansiāls atbalsts jaunām ģimenēm, ja tās iegādājas mājas / dzīvokli novada pagastos, kas atrodas
attālāk no Bauskas un Rīgas;
3) novada iedzīvotājiem ļaut izlemt novada referendumā par prioritāri labojamiem ceļiem
84) PALDIES.
85) Sekot līdzi projektu attīstības gaitai, lai iedzīvotājiem nav jācieš no projektu pasūtītāju neizdarības (Bērzu
ciema ūdenssaimniecības projekts)
86) Atbalstīt uzņēmējdarbību, vietējos ražotājus, reklamēt novadu valsts mērogā un kaimiņvalstīs lai attīstītu
tūrismu
87) Atjaunot slimnīcu
88) Jāpalielina uzņēmējdarbība Bauskā, lai būtu vairāk darba vietu
89) Domāt par bērnu un jaunatnes nodarbinātību vasarā (darba vietas uzņēmumos, nometnes, dažādas sporta un
izklaides aktivitātes)
90) Domē ir tik daudz speciālistu, tie tad arī lai domā un dara sava novada labā, pie tam saņemot par to labu
atalgojumu. Esmu pensionāre, redzu nekārtības ik dienu ejot pilsētas ielās. Jautājums - kāpēc to visu neredz tie,
kam par to maksā: pašvaldības policija, administrācijas darbinieki, "Vides servisa" atbildīgie darbinieki. Es
domāju: ja katrs savu pienākumu paveiks godprātīgi, dzīvosim drošā un sakārtotā pilsētā.
91) Sadarbība ar uzņēmējiem;

Jebkura veida atbalsts jauniem cilvēkiem un ģimenēm ar bērniem.
Rūpīgi apsvērt lielo būvniecības projektu lietderību - finansējot tos pilnībā no pašvaldības līdzekļiem. (baseins,
sporta halle, bibliotēka!!!)
Pie plusiem vēlos uzsvērt skolēnu ēdināšanas bezmaksas nodrošināšanu.
92) Jāturpina darbs pie Attīstības programmā noteikto mērķu un prioritāšu īstenošanas un plānojot kārtējā gada
budžetus, prioritāri būtu jāņem vērā investīciju paredzēšana tieši AP plānotajam, neskatoties uz to, ka atsevišķās
iestādēs vajadzības mainās katru gadu.
93) Neaizmirst, kā laukos dzīvo tādi paši cilvēki, kā pilsētā.
94) Pierobežu skolās vajadzētu ieviest kaimiņu valsts valodas mācīšanu.
95) Vairàk palîdzét gimeném ar bérniem!!!
96) Veicināt un attīstīt uzņēmēju vai ražotņu attīstību novada perifērijā, nodrošinot cilvēkiem darbu un iespēju
nepamest novada pagastus. bieži izšķirošais šajos jautājumos ir transports un tā izmaksas vai transporta
pieejamība, lai tiktu līdz centram.
"Likt aiz auss"katram pilsonim un ierēdnim, ka bērni ir mūsu nākotne,nākošie nodokļu maksātāji un tad ja novads
bērniem visu nodrošina skolai (Paldies!), tad mācīt un prasīt no viņiem un vecākiem atbildību, nevis visiem mācīt
un skaidrot tikai bērnu tiesības!
97) Jācīnās par Bauskas apvedceļa izbūvi.
98) 1. Uzbūvēt jaunu bibliotēku Bauskā visām izdzīvotāju grupām pieejamu t.sk. bērniem , lai veidotu ģimenes
bibliotēku.Tādējādi veicinot informācijas un jaunu zināšanu , prasmju pieejamību
2.Piesaistīt investorus jaunu uzņēmumu izveidei , darba vietu radīšanai
3.Rast iespēju vairāk atbalstīt kultūras iestādes ( bibliotēkas , Kultūras centru , kultūras namus , muzejus u.c.) ,
izvirzīt kultūru un tās attīstību par prioritāti , tādējādi veicinot novada attīstību. Interesanti pasākumi piesaitīs
ne tikai novada , bet visas Latvijas iedzīvotājus.
99) 100) iespēju robežās investīcijas infrastruktūrā, kura rada apstākļus attīstībai !
101) uzlabot infrastruktūru
102) Pilskalna estrādes un skatītāju zonas uzlabošana
103) Jaatbrīvojās no tranzītplūsmas pilsētā.
104) Baseins būtu ļoti nepieciešams.
105) Meklēt iespējas pilsētai attīstīt ekonomiju, pašai pelnīt naudu.
106) Turpināt sniegt vēl lielāku atbalstu daudzbērnu ģimenēm.
Dzīvojamo māju siltināšanu.
Turpināt labiekārtot un remontēt ielas.
107) Meklēt iespējas potenciālā industriālā parka teritorijas apgūšanai, kas radītu darba vietas Bauskas novada
iedzīvotājiem
108) Primārais pilsētas infrastruktūras sakārtošana
109) vairāk padomāt par turistiem
110) Sakārtoto sociālo jomu, atsaucīgus un kompetentus cilvēkus pagastu pašvaldībās

Saglabāt izglītības iestādes, kurās bērnu skaits nav mazāks par 70

Veikt skolu rekonstrukcijas un renovācijas pakalpojumus ne tikai Bauskas pilsētā , bet arī laukos
Ceļu uzlabošanu
111) Izstrādāt vienotu plānu un realizēt pakāpeniski, izvēloties pēc konkursa nevis lētāko, bet ekonomiski
izdevīgāko.
112) Atbalsts jaunu uzņēmumu attīstībai
113) Aktivizēt sadarbību ar jauniešiem
114) Apvedceļš Bauskai, vecpilsētas pārvēršana par īstu vecpilsētu
115) Jāuzlabo infrastruktūra (pagastu ceļu stāvoklis), jāuzceļ jauns kultūras centrs Bauskas pilsētā
116) 117) 118) Veicināt uzņēmējdarbību
119) Gūt ievērojamu labumu no Rail Baltic.
Censties ieviest Ventspils vai savu sistēmu augstas pievienotās vērtības ražotņu piesaistē.
Bremzēt graustu veidošanos vai arī ar Rīgas sistēmu(meganodokļi) piespiest graustus sakārtot vai likvidēt (

piemēram kauna traipu- veco restorānu pie pilskalna).
Atjaunot slimnīcu novadam nepieciešamo funkciju apjomā un kvalitātē.
Ierīkot modernu kultūras namu Bauskā ( auto stāvlaukums, ventilācija, pasākumi visām paaudzēm).
Sakārtot ielu segumu, ietves, apgaismojumu, bet ar velo joslām.
Ierīkot veloceļu kopā ar Rundāles novadu no Bauskas uz Rundāles/Mežotnes/ Mazmežotnes/ pilīm/muižām un
Mežotnes pilskalnu pa ceļu gar Lielupi - Ziedoņu iela-Ziedoņi-Priedītes-pagrieziens uz Viesturiem.
Pašvaldības neatkarības palielināšanai pašvaldības ēku ( piemēram skolu) apsaimniekošanā varbūt būtu vēlama
piemēram "Vides Serviss" funkciju palielināšana celtniecības/remonta virzienā vai pastāvīgs līgums ar kādu
kvalitatīvu un vietējās darbavietas nodrošinošu projektēšanas/celtniecības firmu.
120) 1.Precīza projektu izstrāde un īstenošana
2. Ceļu infrastruktūras pilnveidošana
3.jaunu inovāciju sekmīga ieviešana
4. Pagastu attīstība saglabājot savu īpašo identitāti
121) Velotūrismu varētu attīstīt vairāk, piemēram maršrutā Bauska - Rundāle
122) Strādāt un domāt komandā izpildvara+ lēmējvara
123) Sakārtot infrastruktūru novada nomalēs
Ceļu atjaunošana, uzturēšana
Bibliotēkas būvniecība
Sporta zāļu būvniecība Mežotnē un Vecsaulē
Eiropas fondu līdzekļu piesaiste novadam svarīgu projektu realizācijai-sporta halle, peldbaseins
124) Novadā kopumā noteikti jāuzlabo ceļi, veselības aprūpe
125) 1) Jaunas darba vietas
2) peldbaseins un sporta halle
126) Sakārtot infrastruktūras pilsētā un novadā.
Kaut kam citam un nopietnam, kā piemēram, industriālā parka izveidei tāpat nav naudas.
127) 128) 129) Sen ir nepieciešams apvedcels
130) uzlabot ceļus novada terotorijā
131) 132) 1) kļūt neatkarīgiem lēmumu pieņemšanā
veidot un attīstīt infrastruktūru - bibliotēkas, peldbaseina būvēšana, izmantojot ES finansējumu
133) 134) 135) 136) Vairāk ir jāceļ.
Atcelt reģiona pārklājumu
137) 138) Čakli strādāt
139) 140) Centrālo biblioteku fiziski pieejamu visiem
līdzekļu izmantošanu pārdomātiem, lietderīgiem pieredzes semināriem u.c.
141) 142) 143) 144) 145) 146) 147) 1) uzcelt pelbaseinu
2) sakartot celus lai zemnieks varetu pievestnepieceisamo
148) -

149) -ATBALSTS UZNEMEJDARBIBAI - MAZIE UZNEMUMI
CELU INFRASTRUKTAS UZLABOSANA
ADMINISTARTIVA APARATAIZVERTESANA UN OPTIMIZACIJA
150) 151) TURISMA PRODUKTU DAZADOSANA SADARBIBAA AR UZNEMEJIEM
152) 153) 154) 155) 156) VAIRAK ATTISTIT BAUSKAS PILSETU TUROISMA JOMAA
157) 158) PIETRUKST AKTIVAA TURISMA NOVADA, PIEM VIRVJU TRASES, IR IZJADES, LAIVOSANAS UTML.
159) 160) Atjaunot dīķi pilsētas centrā
161) Jārada droša vide - bez tranzīta tehnikas kas drāžas cauri Bauskai. Ar veloceliņiem uz lielajiem pie Bauskas
esošajiem ciemiem
162) kapacitātes palielināšana projektu piesaistē
163) Atjaunot slimnīcu
Biežāki autobusu reisi Bauska - Ceraukste laikā no 15.00- 17.00 vajag
164) Jāpārdomā iepirkumu plāni
165) Vajadzētu iesākt celt baseinu
166) STRĀDĀT!
167) Tik uz priekšu...
168) --169) Novada administrācijai celt kapacitāti, īpaši juridiskā dienesta, saimnieciskās nodaļas, izglītības nodaļas.
Jāmeklē radošāki speciālisti Kultūras centrā.
Jāsakārto pašvaldības īpašumi, vairāk jācīnās ar privātīpašniekiem par īpašuma sakārtošanu.
Lielāku atbildību prasīt no Vides servisa par māju apsaimniekošanu.
Prasīt atbildību no tiem, kuru dēļ netiek realizēt projekti un zaudēta nauda.
170) Pievērst uzmanību ceļu infrastruktūras izbūvei (kur to nav) un atjaunošanai.
171) Jānomaina pašreizējais Bauskas domes sastāvs.
172) uzklausīt un sadzirdēt sava novada iedzīvotājus, savus darbiniekus utt
173) Būt atsaucīgākiem visām aktivitātēm!
174) Nav
175) ...........
176) 1. Īstenojot ES struktūrfondu projektus pirmkārt domāt par novada iedzīvotāju ieguvumu, lai rezultātus
spētu izmantot pēc iespējas lielāks iedzīvotāju skaits;
2. Staratēģiski svarīgu pašvaldības lēmumu pieņešanā vairāk iesaistīt sabiedrību;
3. Aktīvāk informēt un skaidrot pašvaldības viedokli iedzīvotājiem
177) Izstrādāt pieaugušo sporta atbalsta sistēmu.
178) Iegāde sporta stadiona sporta inventāru, lai rīkotu Latvijas mēroga sacensības
179) 1. Noteikti risināt tranzīta satiksmes plūsmas ierobežošanu cauri pilsētas centram, pieprasot, lai valdība
izskata iespēju ņemt maksu par braukšanu cauri Bauskai (vai arī padalīties ar līdzekļiem, ko ņem no tranzīta
satiksmes pa Latvijas ceļiem).
2. Maksimāli pievērsties uzņēmēju attīstības vides uzlabošanai (nodokļu politika, subsīdijas, investoru piesaiste),
lai Bauskā būtu vairāk darba vietas un labiem speciālistiem nebūtu jāmeklē darbs Rīgā vai Jelgavā. man liekas, ka
pašlaik Bauskā strādā tikai katrs ceturtais Bauskas iedzīvotājs.
180) Jaunas darba vieta!!!!!!!!
Pieejamas sporta nodarbības tieši pagastos
lielākus līdzekļus pagastu apzaļumošanai ,kopšanai
181) Domāt vairāk par iedzīvotāju labklājību
182) Lielāks atbalsts mazajiem uzņēmējiem,
sakārtot mazākas nozīmes ceļus,
iesāktos projektus novest līdz galam, piem., baseina būvniecība,
183) Pašvaldības policijas izveide.

Sporta nama Mēmele rekonstrukcija par daudzfunkcionālo sporta un kultūras centru.
Mēmeles ielas rekonstrukcija
Vecpilsetas ēku atjaunošanas projekts
Tūrisma un pilsetas mārketinga pasākumi - Bauskas novada dalība izstādēs atsevišķi no Zemgales un bijušā rajona
pašvaldībam,regulāra informatīva reklāma masu mēdijos par Bauskas novada notiekošajam aktivitatēm.
Uzņēmēju un novada domes sanāksmes vismaz 2x gadā.
184) Jāatrod sabalansētas finansiālas iespējas pagastu sakārtošanai
185) 186) Jāpadomā!
187) Jāmaina deputātu domāšana, jānomaina Bauskas novada domes jurists
188) ...
189) Vairāk pasākumus ģimenēm ar bērniem.
190) Uzlabot gan transporta infrastruktūru (ceļi, gājēju celiņi, veloceliņi) , gan kultūras pasākumu realizēšanai
(estrādes, stāvlaukumi)
Uzlabot pašvaldības publisko tēlu
191) Radīt daba vietas, apmācīt, pārkvalificēt speciālistus, ja ir nepieciešamība.
192) ātrāk uzbūvēt sporta objektus.
193) 194) Naudu tērēt tajās lietās, ko vēlas Bauskas iedzīvotāji
195) Projektu piesaistes, radošums
196) Lielāku atbalstu maziem, vietējiem uzņēmējiem
197) Plānojot lielākus rekonstrukcijas darbus kā piemēram ielas rekonstrukcija, izplānot pareizi izbūves secību kā
piemēram nebūvēt kabeļus pirms tiek ieraktas caurules.
198) ceļus vajag sakārtot
199) Jā
200) 201) investoru piesaiste rūpniecisku objektu izveidei, jaunu, novadam raksturīgu kultūras pasākumu/tradīciju
izveide, jaunas koncertzāles un baseina uzcelšana, pilskalna estrādes rekonstrukcija un jumta izveide
202) Noteikti vajadzētu padomātu par šādām tēmām nopietnāk - kultūras attīstības stratēģija, patīkami, ka ir jau
uzsākta virzība un pirmā sapulce notikusi. Pietrūkst kultūras pasākumi - teātri, koncerti u.c. - it sevišķi ģimenēm
ar maziem bērniem - šobrīd ir nevisai spīdošs piedāvājums. sekoju līdzi Bauskas kulturas centra afišai regulāri,
ļoti maz pasākumu bērniem - Bauskas pilsētā. šogad jūtams atbalsts no Bauskas tūrisma informācijas centra vienots kāzu buklets ar piedāvājumiem, un vienots semināru, konferenču piedāvājums, šīs lietas vajadzētu
attīstīt un nodrošināt arī turpmākos gadus.
203) jaa
204) nav
205) Baseina buvnieciba
206) Uzcelt sporta halli vai baseinu
207) nav
208) 209) 210) 211) 212) 213) rupes np[ar nodoklu maksataju labklajibu
apvedcels
baseins
pieejami mediķi - specialisti
214) 1. Mērķtiecīgi veidot novada budžetu, vērstu uz novada attīstību (pamatā uz infrastruktūras attīstību),
samazināt novada administrācijas un tā pakļautībā esošo iestāžu štatus (optimizēt struktūru);
2.Iesaistīties ar novada finansu resursiem un realizēt tikai tos ES projektus, kuru rezultātā novads iegūst
maksimālo pievienoto vērtību, vērstu uz tautsaimniecības attīstību, ņemot vērā, ka Bauska ir iekļauta attīstības
centru sarakstā.

13. Cik bieži jūs apmeklējat:
Novada administrāciju:

vismaz reizi nedēļā

41

19.2%

vismaz reizi mēnesī

28

13.1%

vismaz reizi pusgadā

32

15%

vismaz reizi gadā

31

14.5%

retāk

82

38.3%

vismaz reizi nedēļā

18

8.4%

vismaz reizi mēnesī

21

9.8%

vismaz reizi pusgadā

37

17.3%

vismaz reizi gadā

39

18.2%

retāk

99

46.3%

vismaz reizi nedēļā

10

4.7%

vismaz reizi mēnesī

9

4.2%

vismaz reizi pusgadā

21

9.8%

vismaz reizi gadā

27

12.6%

retāk

147

68.7%

vismaz reizi nedēļā

28

13.1%

vismaz reizi mēnesī

48

22.4%

vismaz reizi pusgadā

27

12.6%

vismaz reizi gadā

34

15.9%

retāk

77

36%

Pagasta pārvaldi:

Sociālo dienestu:

Citas pašvaldības iestādes:

14. Vai Jūs uzskatāt, ka esat pietiekami informēts par:
Novada domes darbu:
Jā

124

57.9%

Nē

90

42.1%

Jā

104

48.6%

Nē

110

51.4%

Pagasta/pilsētas pārvaldes darbu:

15. Kādā veidā Jūs parasti uzziniet informāciju par pašvaldības pakalpojumiem, aktualitātēm, pieņemtajiem
lēmumiem? (vairākas atbildes iespējamas)
Bauskas Novada Vēstīm

124

21.8%

No laikraksta: Bauskas Dzīve

159

27.9%

Facebook vai Twitter

25

4.4%

No televīzijas

27

4.7%

Zvanot, rakstot uz pašvaldību,
tās iestādēm

11

1.9%

No mājas lapas www.bauska.lv

129

22.6%

Apmeklējot pagasta pārvaldi

29

5.1%

Apmeklējot Novada
administrāciju

37

6.5%

Neesmu ieguvis informāciju

5

0.9%

Grūti pateikt

7

1.2%

Cita atbilde:

17

Iesniegto atbilžu summa

570

3%

Citas atbildes:
No ielas baumām. No kārtējiem skandāliem populārākajos interneta portālos, radio.
Bibliotēkā
Ja rodas neopieciešamība pēc konkrētuiem pakalpojumiem, meklēju infromāciju visās iespējamās vietās
No domes darbiniekiem un paziņām
bibliotēkā
no draugiem.lv vairāk...
ja
no radiem un draugiem
privata informācija
draugiem.lv
no kaimiņiem
no kontaktiem ar iedzivotajiem
DRAUGI, RADI, PAZINAS
Personīgie sakari
e-pastā
no kolēģiem
paziņas

16. Kādu informāciju par Bauskas novadā notiekošo un iespējām, Jūsuprāt, vajadzētu vairāk?
1)
2)
3)
4)
5)
6)

На вашем сайте информации достаточно
Domāju, ka informācijas ir pietiekami daudz.
Par attīstību
Aktuālo un pozitīvo!
VV
Izcelt pozitīvās lietas, kas notiek novadā.

Par negācijām un problēmām veidot rakstus vai reportāžas, kas atklāti izskaidro radušos situāciju, lai
iedzīvotājiem nenākas klausīties nepatiesu un sagrozītu informāciju no nekompetentiem cilvēkiem, vai tādiem,
kas apzināti grauj novada prestižu.
7) Par to, kas notiek esmu pietiekami informēts.
8) Nezinu
9) par bērnu aktivitātēm
10) kaut ko vairāk noteikti gribētu zināt uzņēmēji... viņi, manuprāt, par daudz ko neuzzina,
11) Vajadzetu labaakas Bauskas vestis
12) Godīgus izklāstus par nekvalitatīvi realizētiem vai acīmredzami absurdiem projektiem,uzskaitot iesaistīto
personu atbildību.
13) Informācija par atbalstu uzņēmējdarbībai, mājas lapa varētu būt pārskatāmāka
14) Informācijas pietiek
15) Nevēlos vairāk saņemt informāciju, tā ir neiepriecinoša.
16) Informācija ir pietiekama.
17) Par visām aktivitātēm vajadzētu laicīgi un plašākā apjomā (visos iespējamos plašsaziņas līdzekļos) izziņot.
Reizēm Novada Vēstis saņemam, kad pasākumi jau ir nokavēti
18) Nav viedokļa
19) Grūti pateikt.
20) Domāju, ka informācijas pietiek, tikai jāseko līdzi.
Kaut gan - Nav redzēts Facebook, ka novada Dome dalītos ar informāciju
21) Bauskas Dzīvē sludinājumus pirms pasākumiem.
22) Sociālā dienesta darbu
23) nezinu
24) Vairāk par reālām lietāk, kas tiešām ir paredzētas kas notiks, nevis kuras iespējams būs kaut kad.
25) Biežāk, vairāk par Domes būtiskajiem lēmumu projektiem un pēc apspriešanas par lēmumiem.
26) Jo mazāk, jo mazāk stresa
27) Visa veida - uz attīstību vērstu (noteikti ne dzertiņpasākumu vai krimināla)
28) 29) Par sporta pasākumiem, lai jaunatne sāktu sportot un nebojātu veselību pie datora
30) Ļoti interesē bērnu panākumi, sasniegumi. Interesē dažādu pazīstamu un ne tik pazīstamu cilvēku ģimenes

dzīve, uztvere, pieredze un sapņi.Agrāk to visu atspoguļoja pagastu avīzītēs, tagad tas viss skaistais ir zudis.

Informācija ir pietiekama, tiem, kam ir interneta iespējas viss ir kārtībā, bet laukos "Bauskas Novada Vēstis"
visbiežāk tiek saņemtas, kad pasākumi vai notikumi jau ir notikuši!
31) Kultūras dzīvi
Uzņēmējdarbības iespējām ( piem. izīrēt telpas sezonālām kafejnīcām vecpilsētā), citu telpu noma.
32) Sabiedriskajām aktivitātēm
33) Informācijas apjoms ir pietiekams
34) Par to, pie kā cilvēkiem vērsties, ja viņš nesaņem reālu atbalstu un palīdzību uz vairākkārtējām sūdzībām un
lūgumiem?!
Kādās instancēs cilvēkiem meklēt palīdzību, ja pašvaldības darboņi netur savus solījumus par konkrētiem
darbiem?!
35) Par pasākumiem, atbalstiem
36) Savlaicīgi
37) Uzņēmējdarbību
38) ...
39) ..
40) .lh;o9huy98p;
41) Pozitīvo, par plāniem, veikt iedzīvotāju aptaujas
42) Par realizētajiem projektiem
43) informāciju no pagastu pārvaldēm- par tur notiekošo un paveikto
44) Mani apmierina tā informācija ko iegūstu.
45) Mājas lapā
46) Pozitīva pieredze un sasniegumi, kas motivē , iedvesmo un rada pārliecību, ka var!
47) Par uzņēmējdarbības attīstības iespējām novadā. Vairāk informācijas par negatīvo ietekmi pakalpojumu un
preču iegādei no rokas .
48) Par sociālā dienesta darbību.
49) Nav vairs nepieciešams. 15.jaut.ir pietiekoši paši,kur var iegūt informāciju.
50) Informācija ir pietiekoši pieejama, tāpat arī deputātu pieņemtie lēmumi un novada administrācijas darbs ir
pietiekoši caurspīdīgs, lai katrs interesents varētu saņemt informāciju.
51) nezinu
52) 1. Informēt cilvēkus par to, kur griezties ar savām problēmām (pie kādiem speciālistiem)
53) Grūti teikt
54) .
55) Par padarīto
56) Par lēmumiem ko pieņem, par plāniem novada domē.
Par cildeniem, kārtīgiem darba darītājiem. Par spečukiem savā profesijā.
57) Finanšu atskaites
58) Par sabiedrisko dzīvi
59) Budžeta izmantošanu
60) Par pagastos pieņemtajiem lēmumiem, projektiem utml.
61) Par visu, kas notiek novadā
62) Man ir pietiekoši informācijas
63) ne
64) Ja interese, tad informācija pieejama
65) 1.vairāk par sociālajām iespējām arī citiem iedzīvotājiem, kuriem arī ir grūti, bet kuri neietilpst
maznodrošināto vai trūcīgās personas statusā, jo ar katru gadu cilvēku pamatvajadzību dažādu pakalpojumu
izmaksas tikai palielinās
2.par dažādām uzņēmējdarbības iespējām
66) pietiek informācijas
67) "Novada vēstis" ir velta papīra izniekošana, tā nedod vispusīgu un lasītājus saistošu informāciju
68) Par reāliem cilvēku ieguvumiem no realizētiem projektiem u.tml.
69) 70) apmierina pašreizējā informācija
71) Ir pietiekama informācija
72) Jātiekas vairāk ar pagastu pārvaldēm, jo Bauskā viss notiek
73) Deputātu darbs
74) 75) 76) 77) 78) 79) -

80) Saturu - apliecinājumu par atrisinātajām problēmām.
81) Par mūžizglītības iespējām
82) atsevišķi labi pasākumi ar mazureklāmu
83) n/a
84) NAV VIEDOKLIS
85) 86) Par brīvā laika pavadīšanas iespējām, pasākumiem
87) 88) 89) Informācija ir pietiekama
90) Nav komentāra.
91) Plānotie projektiņi un aktivitātes (t.sk. nelielas) - kuras patiešām īstenos, t.sk. pagastos.
92) Vairāk vajadzētu izmantot multimedijus informācijas atspoguļošanai. Pašvaldības mājaslapā un citos saziņas
līdzekļos tiek pausta gan pozitīvā, gan arī ne tik pozitīvā (bet objektīvā) informācija, taču ir vērts padomāt, kā
pasniegt informāciju vēl interaktīvāku un palielinātu interesi. Domāju, ka nelieli video sižeti iederētos,
atspoguļojot veiksmīgi īstenotos projektus..
93) Atskaiti par padarīto darbu.
94) Palīdzēt iesaistīties projektos.
95) Vairàk par kultüras dzîvi.
Kàdas iespéjas un palîdzîba ir piejama daudzbérnu gimeném!!!
96) Grūti pateikt
97) Intervijas ar populārām personībām
98) Vairāk informācijas par domes lēmumiem ar pamatotu argumentāciju . Izvērtēt cik iedzīvotājiem
nepieciešams pakalpojums vai organizētais pasākums jeb ēku , ceļu , ielu būvniecība , rekonstrukcija vai
remonts .
99) 100) ???
101) ne
102) Projektu ralizēšanas iespējām
103) Par labiem cilvēkiem.
104) Nezinu
105) Grūti teikt.
106) Vairāk sniegt informācijas par pilsētas attīstību nākotnē.
107) Par novada attīstību tuvākajā nākotnē
108) Neesmu iedziļinājies, lai atbildētu
109) apmierināts
110) Infgormācija ir pietiekama, vajadzētu BAUSKAS DZĪVEI aizliegt ķengas par cilvēkiem
111) Nevaru pateikt.
112) Visu
113) PAr tūrismu
114) televīzijas
115) man pieejamā informācija ir pietiekoša
116) 117) 118) 119) Par pašvaldības rīcībā esošo zemju un nekustamo īpašumu iznomāšanu, pārdošanu.
Par atbalstu jaunajām ģimenēm, jauniešiem ( citādi emigrēs).
120) Sabiedriskajās iestādēs un tirdzniecības vietās (biļeteni par projektiem un plānotajiem darbiem), veidlapas mūsu priekšlikumi, kritika novada attīstībai
121) Informācija apmierina
122) Jo vairāk informācijas, jo labāk
123) par novadam piesaistīto Eiropas līdzekļu daudzumu
Par iedzīvotāju nodokļu izlietojumu
par projektiem
124) Vairāk pozitīvo.
125) Man interesējošo informāciju atrodu
126) Precīzu informāciju ko un kā gatavojās lemt un nolemj domes sēdēs.
127) Vairākiem kultūras pasākumiem būtu nepieciešamas vairāk reklāmas
128) 129) Par konkrētā mēnesī veicamiem darbiem
130) par interesantām personībām
131) 132) Trūkst informācijas par dažādiem sociālajiem projektiem, par labu cilvēku labiem darbiem
133) 1.par skolu darbību

2.par deputātu darbu
134) 135) 136) ir vajadzīga televīzija jo tā atspoguļo visu
137) Ātrak un biežāk ievietot sludinājumus par pasākumiem. Piem Ligo svetki Lejniekos netika afišēti
138) Par ceicamajiem un paveiktajiem darbiem lai var par to priecāties
139) Kā tiek pieņemti lēmumi konkrētu līdzekļu sadalei projektiem
140) medicīna
141) Par Railbaltica buvniecibas norisem, kas skar novadu
142) 143) Vairak informācijas pa iespējām pieteikties projektos
144) par iespējām attīstīt jaunas darba vietas
145) 146) papildus informaciju par pensijam, veselibas uzlabosanu
147) Vajadzetu lauskaimneikiem vairak informācijas par Eiroaps fondiem
148) 149) KONKURSU, ATBALSTA PROGRAMMU IZSLUDINASANS
GAIDAMO KULT.PASAK.PLANI
INFO PAR TURISMA OBJ. KULTURVESTURISKIEM OBJEKTIEM
150) 151) 152) 153) 154) 155) 156) 157) 158) BUTU VELESANAS, ATRASTU VAJADZIGU INFORMACIJU
159) 160) Šobrīd informācijas pietiek
161) Piemēram - BJC mājas lapā pēdējais pasākumu plāns 2015.g.aprīlis.... Tā tas ir daudziem un bieži, vajag tik
iedomāties iegūt konkrētu informāciju....
162) par veiktajiem pasākumiem, objektu sakārtošanu, labiekārtošanu un soc.apstākļu uzlabošanu
163) Komisiju sēžu protokoli vai cita veida informācija par nolemto
164) Par pagastu dzīvi
165) Manuprāt, informācija ir pietiekama par visām jomām
166) Nezinu
167) Ir OK
168) -169) Par pieņemto lēmumu izpildi.
170) grūti teikt
171) Laicīgi par izglītojošiem pasākumiem ( nevis tad,kad jau pagājis vai notiek šodien)
172) aha
173) Fotogalerijas no jaukiem pasākumiem.
174) Visa veida papidus informācija nāktu tikai par labu.
175) Visa informācija ir man pietiekošā daudzumā
176) par stratēģiski svarīgu lēmumu pieņemšanas gaitu, to lietderību un efektivitāti
177) Sporta.
178) Par sacensībām Bauskas novadā
179) par Novada attīstības plāniem ilgākā laika periodā. Arī par neizdarībām un neprofesionālām darbībām
Novada vadības darbā, lai saprastu, kas īsti vainīgs, ka tik daudz projektu novadā izgāžas (Ģimnāzijas remonts,
Īslīces ūdens saimniecības projekts, nesaprotamā baseina prioritāte u.t.t). Vairāk uzzināt iestāžu vadītāju
viedokli, jo viņi galu galā redz savas problēmas asāk un tad arī spēj noteikt prioritātes veicamajiem pasākumiem.
Ļoti samilzusi birokrātiskā mašīna Novadā.
180) par cilvēkiem ,kuri stradā un kopj savas dzimtas mājas
par sakoptākam mājām
par cilvēkiem kuri dara savus darbus ar pienākumu un darba mīlestību
vispār vairak par atseviškiem cilvēkiem avīze patreiz ļoti neinteresanta
m
181)
182)
183)
184)

Nemāku teikt
Vairāk informācijas, par iespējām maznodrošinātajiem, invalīdiem un vientuļiem pensionāriem.
Pozitīvo
Pieņemtie lēmumi novada attīstībā un to izpilde

185) 186) Par pašvaldību darbu
187) Par Domes pieņemtajiem lēmumiem, par amatpersonu atbildību
188) Pozitīvo
189) Plāniem par Bauskas labiekàrtošanu
190) Bauskas nājas lapa ir nepārskatāma informācija ir, bet grūti atrodama
191) Visa pietiek.
192) viss ir labi
193) par jaunajiem un pienemtiem likumiem un grozijumiem
194) Pasākumiem Bauskas Tautas namā
195) Pieredzes popularizēšana
196) par jauniem speciālistiem Domē
197) Bauskas pilsētā ļoti vāji tiek izlikti plakāti par kultūras notikumiem. Vajadzētu panēmt piemēru no Jelgavas,
kur ļoti labi tiek uzturēti plakātu stendi uz ielām.
198) ir jau visādas
199) Aha
200) 201) par turpmākajos gados paredzēto
202) Informācija par projektiem, sadarbības partneru tīkls, it sevišķi ārzemju, info par Bauskas sadraudzības
pilsētām.
203) patiesu
204) nav
205) Viss apmierina
206) nevaru pateikt
207) nav
208) 209) 210) 211) 212) 213) 214) Par konkrētām budžeta veidošanas prioritātēm, konkrētiem darāmajiem darbiem.

17. Kā Jūs vērtējat savu ietekmi uz pašvaldības lēmumiem, kas skar Jūsu dzīvi, Jūsu apkaimi?
Tos var ietekmēt:
ļoti lielā mērā

6

2.8%

drīzāk lielā mērā

33

15.4%

drīzāk mazā mērā

41

19.2%

ļoti mazā mērā

97

45.3%

grūti pateikt

37

17.3%

Iesniegto atbilžu summa

214

18. Kā Jūs vērtējat Bauskas novada pašvaldības, tās iestāžu un struktūrvienību darbu?
Pašvaldības darbs kopumā
ļoti apmierina

6

2.8%

drīzāk apmierina

126

58.9%

drīzāk neapmierina

48

22.4%

ļoti neapmierina

9

4.2%

grūti pateikt / nav atbildes

25

11.7%

ļoti apmierina

3

1.4%

drīzāk apmierina

67

31.3%

drīzāk neapmierina

90

42.1%

ļoti neapmierina

18

8.4%

grūti pateikt / nav atbildes

36

16.8%

Deputātu darbs kopumā

Pagasta/pilsētas pārvaldes darbs kopumā
ļoti apmierina

10

4.7%

drīzāk apmierina

106

49.5%

drīzāk neapmierina

46

21.5%

ļoti neapmierina

5

2.3%

grūti pateikt / nav atbildes

47

22%

Kā pašvaldība informē iedzīvotājus par jaunākajiem notikumiem, pieņemtajiem lēmumiem
ļoti apmierina

11

5.1%

drīzāk apmierina

115

53.7%

drīzāk neapmierina

54

25.2%

ļoti neapmierina

9

4.2%

grūti pateikt / nav atbildes

25

11.7%

Laikraksta - Bauskas Novada Vēstis - saturs un formāts
ļoti apmierina

17

7.9%

drīzāk apmierina

115

53.7%

drīzāk neapmierina

32

15%

ļoti neapmierina

11

5.1%

grūti pateikt / nav atbildes

39

18.2%

Bauskas novada mājas lapas saturs un struktūra
ļoti apmierina

22

10.3%

drīzāk apmierina

119

55.6%

drīzāk neapmierina

28

13.1%

ļoti neapmierina

7

3.3%

grūti pateikt / nav atbildes

38

17.8%

ļoti apmierina

22

10.3%

drīzāk apmierina

124

57.9%

drīzāk neapmierina

39

18.2%

ļoti neapmierina

10

4.7%

grūti pateikt / nav atbildes

19

8.9%

Kā pašvaldība organizē kultūras dzīvi

Kā pašvaldība veicina uzņēmējdarbības attīstību
ļoti apmierina

5

2.3%

drīzāk apmierina

53

24.8%

drīzāk neapmierina

78

36.4%

ļoti neapmierina

20

9.3%

grūti pateikt / nav atbildes

58

27.1%

Kā pašvaldība risina sociālos jautājumus
ļoti apmierina

6

2.8%

drīzāk apmierina

92

43%

drīzāk neapmierina

44

20.6%

ļoti neapmierina

11

5.1%

grūti pateikt / nav atbildes

61

28.5%

Kā pašvaldība risina izglītības jautājumus
ļoti apmierina

11

5.1%

drīzāk apmierina

106

49.5%

drīzāk neapmierina

46

21.5%

ļoti neapmierina

9

4.2%

grūti pateikt / nav atbildes

42

19.6%

Kā pašvaldība nodrošina komunālos pakalpojumus
ļoti apmierina

16

7.5%

drīzāk apmierina

112

52.3%

drīzāk neapmierina

42

19.6%

ļoti neapmierina

11

5.1%

grūti pateikt / nav atbildes

33

15.4%

Kā rūpējas par teritorijas labiekārtošanu
ļoti apmierina

33

drīzāk apmierina

122

57%

drīzāk neapmierina

30

14%

ļoti neapmierina

11

5.1%

grūti pateikt / nav atbildes

18

8.4%

15.4%

Kā gādā par sabiedrisko kārtību un drošību
ļoti apmierina

10

4.7%

drīzāk apmierina

88

41.1%

drīzāk neapmierina

60

28%

ļoti neapmierina

32

15%

grūti pateikt / nav atbildes

24

11.2%

ļoti apmierina

33

15.4%

drīzāk apmierina

123

57.5%

drīzāk neapmierina

26

12.1%

ļoti neapmierina

5

2.3%

grūti pateikt / nav atbildes

27

12.6%

Kā atbalsta sporta aktivitātes

19. Kura joma Jums šķiet svarīgāka, pašvaldībai izstrādājot projektus? (vairākas atbildes iespējamas)
Izglītība

94

16.2%

Vides sakārtošana un
labiekārtošana

97

16.7%

Infrastruktūras (ielas, celi,
komunikācijas) sakārtošana

137

23.6%

Veselības un sociālā aprūpe

113

19.4%

Sports

54

9.3%

Kultūra

69

11.9%

Cita joma (kāda?):

17

2.9%

Iesniegto atbilžu summa

581

Citas atbildes:
Visas jomas ir svarīgas. Galvenais - beigt sēt vējā naudu un sākt normāli projektus realizēt, nevis tikai no valsts kases

aizņemties.
Mājokļu renovācija, jaunu mājokļu būvniecība
uzņēmējdarbība
Iepirkumu sistēmas sakārtošana
uzņēmējdarbības atbalstīšana
Uzņēmējdarbība
ja
jaunu darba vietu radīšana, piem: industriālais parks
saimniecisko darbība
ražošanas attīstība
Rast darba vietas
UZNEMEJDARBIBA
VISI MINETIE AKTUALI, JAUTAJUMS PAR DRIZAK PAR REALIZACIJAS VARBUTIBU
viss
uzņēmējdarbības attīstība, reāla nevis bezjēdzīgu biznesa bibliotēku izveide
bizness

20. Nosauciet 3 vissvarīgākos jautājumus, kuri pašvaldībai šobrīd būtu jārisina un kādi projekti jārealizē?
1) Проблема доступности обследований и отсутствие врачей.
2) Bērzu ciema projektu laikam pabeigt jau par vēlu? Lai gan tam 2014. gadā bija jābūt prioritātei Nr. 1.
Sporta halles celtniecība Bauskas stadionā, šķeldas katlu mājas normāla celtniecība, atkal neizmetot vējā
Eiropas Savienības līdzfinansējumu, normālas sadarbības izveide ar sabiedrību, sakārtojot reizē namu
apsaimniekošanas jomu. Lai cilvēki var adekvāti sarunāties ar ierēdņiem un apsaimniekotāju pārstāvjiem,
nesaņemot pretim tikai pretenzijas un frāzes - mēs neko nevaram darīt.
3) Ceļu sakārtošana ,jaunu darba vietu radīšana
4) Izglītība!!!!
5) MM
6) Baseina būvniecība
7) 1) Publiskās infrastruktūras sakārtošana (ceļi, ielas, t.sk. ciemos), lai radītu pievilcīgu dzīves telpu un uzlabotu
pašvaldības kā kvalitatīvas dzīvesvietas konkurētspēju.
2) Pilnveidot kvalitatīvas izglītības iespējas kā pirmsskolā, tā arī skolās, interešu izglītībā, augstākajā,
profesionālajā un mūžizglītībā. Veicināt bezdarbnieku izglītošanu, kvalifikāciju, pārkvalifikāciju, u.c..
3) Uzņēmējdarbības veicināšana.
8) Nevēlos iedziļināties'
9) baseina celtniecība
10) Baseins
jauna bibliotēka
jāuzlabo vide, lai ienāk investori, šķiet, attīstības nodaļa strādā nepietiekami, darba rezultātus neredzam
11) Pelbaseina būvniecība
Sporta halles būvniecība

Sakārtot Mēmeles ielu
12) šis jautājums nav iedzīvotāja kompetencē.
Ieteikuma formā varu aicināt pašvaldību godprātīgi izskatīt iespēju iecerēto baseinu un sporta zāli būvēt zem
viena jumta,lai nākotnē netērētu neadekvātus uzturēšanas izdevumus un lai šodienas atbildīgās personas arī rīt
varētu šeit dzīvot, nejūtot negatīvu iedzīvotāju attieksmi par muļķu cienīgīem lēmumiem.
13) jautājums pārāk līdzīgs jau iepriekš atbildētajam.....
14) Ceļu kvalitāte,
Interešu izglītība lauku bērniem, to pieejamība
Dzīvokļu rindas
15) 1. Atpūtas vietas Bauskā un apkārtnē: kino, baseins, pludmale, muzeji u.c.
2. Atbalsts skolām: sporta zāles, apkārtne, rotaļlaukumi, interešu izglītība, remonti.
3. Attīstīt uzņēmējdarbību Bauskā, nevis tikai braukāt un priecāties, ko citi padarījuši.

16) Sk. iepriekšējās atbildes
17) Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana Jaunu darba vietu radīšana ( ne tikai administrācija jaunus amatus izgudrojot)
Jāpabeidz iesāktie projekti, kas ir "pakārušies"
Ceļi jāsakārto
18) 1) Aizmirst par baseina izbūvi
2) Vecsaulē sakārtot gājēju celiņu no centra līdz skolai
3) Iekārtot katrā pagastā vietu, kurā iedzīvotāji varētu tirgot savu produkciju un nebūtu jāsēž ceļa malās
19) Skatīt iepriekšs!
20) Veselības aprūpe, sabiedriskā kārtība
Un beidzot- jānoorganizē tādi pilsētas svētki, lai nav kauns no Cēsīm, Valmieras u,c. pilsētām atbraukušajiem
21) Bauskas Centrālās bibliotēkas celtniecība
Ceļu sakārtošana
Skolu saglabāšana
22) Īslīces pagasta kultūras centra labiekārtošana,
Bērnu atpūtas laukumu labiekārtošana,
Sociālie projekti
23) atkārtojas jautājums
24) Celu remonti. Bernu laukumi. Veselibas iestades specialistu uzlabosana un dzemdibu bloka atklasanu lai butu
atkal Bauskas slimnica.
25) Skat. 9. jautājumu. Nav svarīgāku jautājumu par ražošanu, darba vietām!
26) Darba vietu radīšana un naudas piesaiste novadam ( ne tikai pašvaldībai)
Domes aparāta optimizācija
Bauskas apvedceļš un to seku risinājums
27) Mūsas gājēju tilts
Uzņēmējdarbības un ražošanas paplašināšana
Bērzkalnu ielu apgaismojums
28) 29) 1. Lauku ceļu noasfaltēšana vai pretputekļu apstrāde
2. Mežotnes pilskalna atpazīšanas veicināšanas stratēģijas izstrāde( nu ļoti skaista vieta)
3. Lauku infrastruktūras uzlabošana
30) Mežotnes pamatskolas sporta zāles būvniecība;
Bauskas Kultūras centra renovācija!
Ielu un teritorijas apgaismojuma ierīkošana Mežotnes pagasta Strēlnieka ciemā.
31) Jāpabeidz baseins un sporta halle
Jāsāk būvēt bibliotēka (kas tā par pilsētu, kur pēc zināšanām jākāpj augstāk nekā pie domes priekšsēdētāja?)
Jāveido bizensa inkubators loģistikas centram paredzētajā vietā, kā pirmo būvi..
32) Baseins
Sporta halle
Ceļi
33) Ielu remonts, ēku energoefektivitāte
34) 1. Vēl joprojām nerealizēto, pamesto, nepabeigto projektu, cilvēku cienīgas un drošas dzīves apstākiem
piemērotu, savešana kārtībā!!!
2. Pievērst uzmanību, rast līdzekļus un nesvītrot no budžeta, un dot atbalstu, lai tiktu sakārtotas un renovētas
iestādes arī pagastos, ne tikai pilsētā!!!

3. Neiegrābties daudzmiljonu projektos! Ir tāds teiciens - ko nevar celt, to nevar nest!!!
35) Ceļu sakārtošana novadā, Bauskas bibliotēkas celtniecība,jo atlikts daudzas reizes!!!
36) Lauku ceļi. Baseinu Bauskā. Bibliotēku.
37) Uzņēmējdarbības attistibas veicināšana t.sk. mārketings
38) ...
39) ...
40) khku...nj.kl
41) Bauskas apvedceļa izbūve
Bauskas peldbaseina izbūve
42) ceļu sakārtošana
43) 1.Peldbaseins
2.Bauskas estrāde
3.Ceļu infrastuktūras sakārtošana
44) Kādi vien ir iespējami.
45) Baseins
Sporta pils
Tiltiņš pār Mūsu
46) Bauskas centrālās bibliotēkas projekts
estrādes pieejamība
Kultūras centra modernizācija
47) 1.Ģimnāzijas remonts.
2.Sporta kompleksa izbūve.
3.Baseina izbūve.
48) Peldbasina būvniecība
Lietus kanalizācijas izbūve jaunajā kvartālā
49) Grūti pateikt.
50) 1.Jāpabeidz remonti skolās pietiekošā kvalitātē.
2.Ielas jāpabeidz sakārtot.
3.Jāuzsāk peldbaseina celtniecība.
51) kaut ko no kultūras
52) 1. Mūsas gājēju tiltiņš no Bauskas uz Bēzkalnu ciemu
2. Gājēju celiņš uz Rītausmas ciemu
53) 1) Palīdzība ūdensapgādes jūtājumu risināšanā arī viensētu iedzīvotājiem;
2) Bērnu invalīdu vecāku transporta izdevumu segšana uz speciālām skolām;
3) Tomēr ceļmalu apļaušanai u.c. darbiem vairāk piesaistīt vietējos pagasta uzņēmējus.
54) 00
55) Pilskalna estrādes atjaunošana
Sporta halle
56) atkritumu apsaimniekošana, šķirošana
izglītības jomas sakārtošana
jauno uzņēmēju atbalstīšana
57) Sporta būves, bibliotēkas modernizēšana, māju iekšpagalmu labiekārtošana.
58) Izglītības iestāžu tīkla sakārtošana
Baseina būvniecība
Sporta halles būvniecība
59) Vairāk padomāt un izspriest reālos, vajadzīgos realizēt visu mūsu labā.
Mums vajadzīga jauna bibliotēka Bauskā, lai piekļuve ikvienam.
60) Nevaru uzreiz atbildēt

61)
62)
63)
64)

kādi ir pieejami
nezinu
ne
Baseinu

Bauskai jaunu bibliotēku
Sakopt vecpilsētu namus
65) bērnudārza rekonstrukcija Uzvarā, kā arī un kultūras centra fasādes atjaunošana un gājēju ietves sakārtošana
pie Vesko veikala, kas, manuprāt, ir jau bīstami cilvēkiem
66) - uzmanība jāvelta arī lauku viensētās dzīvojošajiem,
-izglītības iestāžu saglabāšana laukos,
-pakalpojumu pieejamība laukos.
67) Iedzīvotāju nodarbinātība
Sabiedriska kārtība
68) nav atbildes
69) BĒRNU ĒDINĀŠANA SKOLĀS
CEĻU UZLABOŠANA
70) Baseins pilsētā, b/d vietu skaits, jauniešu aktivitātēm
71) Labiekārtot ceļus
Sakārtot medicīnas pieejamību (labus speciālistus pie.ginekalogs, traumatalogs)
72) Atbalsts ģiemenēm ar bērniem
Transporta plūsma ārpus pilsētas
Ceļu stāvoklis laukos
73) Medicīna
74) 75) Vajadzīgi pēc iespējas vaiāk jauni medspeciālisti - endokrinologs, USE, ginekologi
76) 77) 78) 79) 80) 1. Administratīvā korpusa reorganizācija, nevis paplašināšana.
2. Sporta kompleksa būvniecība.
3. Policijas darba uzlabojums.
81) 1.Daudzdzīvokļu māju siltināšana
2.Pašvaldības ceļu un ielu asfaltēšana ciematu teritorijās
3.Domāšanas sakārtošana pašvaldības darbiniekiem, nosakot prioritāti - cilvēks
82) vismaz vienu no ieplānotajiem Ntajiem projektiem
83) Iedzīvotāju piesaiste Bauskas novadam
Iedzīvotāju skaita palielināšanai
Iedzīvotāju apmierinātības palielināšana ar dzīvi novadā
84) ATKĀŖTOJAS JAUTĀJUMS.
85) jāpabeidz iesāktie projekti līdz galam un kvalitatīvi
86) Ceļu stāvoklis pagastos, veloceliņi ārpus Bauskas, sabiedriskās kārtības nodrošināšana pagastos
87) Jauni tūrisma produkti
88) 89) 1) baseins
2) jauniešu nodarbinātība vasarā
90) nekomentēšu.
91) Tie paši
infrastruktūra - ceļi
Aktīva sadarbība ar uzņēmējiem, lobisms.

Atbalsts jaunajām ģimēnēm ar bērniem.
Par projektiem - "Iedzīvotāji veido savu vidi" - ļoti labs projekts ar tiešu atbalstu aktīvākajai iedzīvotāju
grupai!!!! (liels fuu, ka šogad neizdevās rast līdzekļus);
92) 1) Ielu infrastruktūra;
2) Drošība;
3) Vides pieejamība.
93) Sporta aktivitātes, izglītība, atbalst jaunām māmiņām.
94) Ceļu sakaŗtošana
95) Veselîbas jomà.
Kultūras jomà.
Sociàlàs palîdzîbas jomà, jo îpaši daudzbérnu gumeném!
96) izglītības nākotnes koncepcija, ņemot vērā visus esošos faktus - demogrāfija, bezdarbs!
Ceļu sakārtošana.
Kārtīga, pārdomāta sporta kompleksa būve, kura būtu pieejam ik vienam novada cilvēkam.
97) Bauskas apvedceļa izbūve, peldbaseina būve
98) 1. Jārealizē jaunās bibliotēkas ēkas celtniecība , jo izstrādāts tehniskais projekts (bibliotēka esošajās telpās
atrodās no 1945. gada!!!!!)
2. Gājēju tilts pār Mūsu , trotuārs codes pagasta Draudzības ielā
3. Lauku ceļi - piemēram Vecsaule - Jaunsaule , Grenctāle - Brunava , Bauska _Ādžūni
99) 100) Infrastruktūras projekti (ūdens un kanalizācija, lietus kanalizācija, ielas, ceļi, grāvji, upju malu
labiekārtošana, pilsētvides sakārtošana un uzlabošana)
Kultūras dzīves un tūrisma projekti
Uzņēmējdarbības veicināšanas projekti
101) ceļi
102) Aktīvās atpūtas zonas iekārtošana
Pedbaseins
Ielu labiekārtošanas turpināšana
103) Skolas,baseins,apvedceļš
104) skolu tīkls, ceļi, drošiba
105) Izglītības jautājumi.
Sakārtot Bauskas upes.
Novada ceļi.
106) Sekmēt jauniešu interešu un radošuma aktivitāšu paplašināšanu.
Lielāku atbalstu un palīdzību veciem cilvēkiem un daudzbērnu ģimenēm.
Siltināt namus, remontēt ielas.
107) 1. Potenciālā industriālā parka attīstība
2. Gājēju tiltiņa pār Mūsu rekonstrukcija.
3. Bauskas apvedceļa būvniecība
108) 1.Pilskalna iela;
2.Brīvības bulvāris;
3.Investīciju piesaistes veicināšana uzņēmējdarbības attīstībai
109) !!!
110) Skolu infrastruktūra
ceļi
Transports

111) Ceļu sakārtošana.
Darbavietu nodrošinājums - jaunu uzņēmumu izveidošana un attīstība.
112) Sporta un kultūras centra celtniecība
113) nav ieteikumu
114) Apvedceļš Bauskai
115) pašvaldības ceļu un ielu remontadrbi
116) 117) 118) 119) Labi apmaksātas darbavietas Bauskā.
Slimnīca, kurā arī ārstē.
Graustu likvidācija.
120) ģimnāzijas
ūdenssaimniecības apkārtne
veco projektu sekmīga pabeigšana
121) 1.Sporta atbalstīšana
2.Veloceliņi
3.tiltu salabošana (gājēju)
122) ?
123) Atjaunot pilsētas pārvaldi
Sākt bibliotēkas būvniecību
Sakārtot ielas pilsētā un ceļus pagastos
124) Jau iepriekš teicu
125) Peldbaseina izbūve - pieņemamu pakalpojumu un izmaksu ziņā iedzīvotājiem
Bibliotēkas būve
jaunas darba vietas
126) Infrastruktūras sakārtošana pilsētā un novadā.
Veselības aprūpes uzlabošana.
Jauniešu piesaistīšanas novadam plāna izstrāde un konsekventa pildīšana.
127) 128) 129) 1.Apvedcela izbuve
2.Uzņēmējdarbibas veicina''sana
3.Bauskas pozitivais tēls
130) 1) peldbaseina izbuve
2) izbuvet struklaku Rimi tuvumā
131) 132) Gājēju tilts Mūsu
Bibliotēkas celtniecības līdzfinansējums
JĀIESTĀJAS PAR MAZO LAUKU SKOLU NESLĒGŠANU
133) 1.Bauskas bibliotēkas celtniecība
2. Sabiedriskās ēdināšanas sakārtošana Bauskā
3.Slimnīcas darbības pilnveidošana
134) Veselība un sociālā aprūpe
135) 136) Sporta zale
tirgus

Televīzja
137) 138) Ģimnāzija
Slimnīcu atjaunot darbā
soci;ao aprūpi izvērst
139) 140) Pamestā kinonama apsaimniekošana
bibliotekas atrasanas cilvekiem pieejamās telpās

peldbaseins Bauskā
141) Jauna sbibliotekas celtniecība
baseina celtnieciba
turpinat infrastrukturas sakartosanu
142) 143) aogaismojums
144) 1.Ceļu un to infrastrukturas attistiba
2.jauniesu entru izveide
3.lielāks tabalsts lauku pašdarbības kolektiviem
145) 146) udens kvaliate
celu kvalitate
darbs ar jaunatni
147) Pbeigt kanalizacijas un udensbada projektu Strelniekā (lidzeklus izskerdeja, bet rezultata 0
148) VESELIBAS UN SOCIALA APRUPE
INFRASTRUKTURAS SAKARTOSANA
SPORTS
149) LAUKU CELU POSMU SAKARTOSANA - PASI APDZIVOTAS VIETĀS
UZNEMEJDARBIBAS VEICINASANA- ATBALSTS PASNODARBINATIEM
150) JAUNA BIBLIOTEKA
PELDBASEINS
151) TURISMA PIEDAVAJUMA DAZADOSANA
152) 153) 154) INFRASTRUKTURA, VIDE
155) CILVEKIM NAV GARANTIJAS PAR VESELIBAS NODROSINASANU
CELU REMONTS
JAUNIESU PIESAISTE NOVADAM
156) GAJEJU CELINS UZ RITAUSMAM
BIBLIOTEKAS JAUNAA EKA, LAI CILVEKI AR IPASAJAM VAJADZIBAM VARETU APMEKLET
157) 158) PELVIETAS SAKARTOSANA /IZVEIDOSANA MEMELES KRASTAA PIE PAKARAMAA TILTA.
GIMNAZIJAS REMONTA PABEIGSANA
159) 160) apvedceļš
161) 1) Mēmeles ielas rekonstrukcija, paredzotarī veloceliņu.
2) Jauncodes ielu asfaltēšana (patreiz lielāku daļu no gada kuļamies pa dolomīta dubļiem)
3) Bērnu rotaļu/ aktīvās atpūtas laukuma izveide Pilskalnā.

4) Baseina būvniecība
162) Sporta, aktīvās atpūtas un vdes pieejamības objekti
163) Pabeigt BVģ remontu! Tad varēs domāt par citiem.
164) Apvadceļš ap Bausku
Iepirkumu kompotenta izvērtēšana
165) baseins, bibliotēka, sporta halle
166) Slimnīcas atjaunošana
167) Baseins
168) -169) Ceļi un ielas,(arī apvedceļš)
Izglītības iestāžu sakārtošana
Uzņēmējdarbības veicināšana.
170) Ceļu un apgaismojumu sakārtošana pagastu ciemu teritorijās ārpus Bauskas pilsētas.
171) Jāveicina nodarbinātība.
Jāatīsta kultūras joma.Vajadzīgs kino teātris ( kaut vai neliels )
Vajadzīgas sabiedriskās ēdināšanas iestādes (Kaut vai tikai vasaras laikā )
172) apvedceļš
sporta bāzes, t.sk. baseins
173) Peldbaseins.
Gājēju tilts pār Mūsu
Pilskalna iela
174) Nav konkrētu.
175) ...............
176) 1. Peldbaseina būvniecība
2. Sporta halles būvniecība
3. Sporta darba organizācijas un pārvaldības sakārtošana novadā
177) 1. Halles būve.
2. Baseina būve.
3. Sporta skolas un sporta centra "Mēmele" apvienošana.
178) Sporta halles būvniecība
Baseina būvniecība
Atbalsts pieaugušo sportam
179) 1. Ielas un piebraucamie ceļi, lielāku atbalstu māju iedzīvotājiem, kuri cenšas sakārtot māju pagalmus.
2. Ieņēmumi no tranzīta plūsmas cauri Bauskas pilsētai.
3. Tūrisma vides uzlabošana un atbalsts kultūras projektiem, kuri veicinātu tūristu piesaisti pilsētai, ne tikai
Rundāles vai Mežotnes pilij. (paldies Mārim Skanim par viņa ieguldījumu pilsētas atpazīstamībā!!!!)
180) Jaunas darba vietas
basens
atbalsts gimenēm ar bērniem
181) Nezinu
182) kultūras nama tehniskais (skaņas un gaismas aparatūra) nodrošinājums,
savest kārtībā mazākas nozīmes ceļus pagasta teritorijās,
183) Bērzu ciema ūdenssaimniecības projekts
Ģimnāzijas energoefektivitates projekts
Sporta nama Mēmele rekonstrukcija
184) Jārisina bijuša lidlauka teritorijas izmantošana
185) 186) Neesmu iepazinies ar projektu iespējām

187)
188)
189)
190)

Ceļš Bauska-Jaunsaule, ūdens kvalitātes uzlabošana Jaunsaulē, baseins Bauskā
...
Nezinu
Ceļu uzlabošana

Kultūras iestādes, aprīkojums laukos
191) Radīt darba vietas uz vietas pagastā, lai cilvēkiem būtu darbs..Varētu būt biežāk ārsts, kā arī būtu labi, ja
būtu pieejami zobārsta, friziera pakalpojumi..
192) celtniecība sporta objektus
193) =
194) Sporta halle, peldbaseins vai cita aktīva nodarbošanās jauniešiem
195) Bauskas peldbaiseina, Bauskas bibliotēkas celtniecība un protams mūsu ceļi
196) nezinu
197) Cilvēku transporta iespējas no laukiem uz pilsētu.
198) ceļi un labiekārtošana
199) Blin, paši domājat
200) 201) uzņēmējdarbības veicināšana, daudzdzīvokļu māju siltināšana, sociālo pakalpojumu attīstība
202) Tūrisms - vienots koncpets sadarbība ar tūrisma objektiem, kultūra - jauna bibliotēka Bauskas pilsētā, sports
- halle - baseins, sauna, trenažieri u.c.
203) deputati
deputari
deputati
204) nav
205) Gailīšu pagasta problēmas ar notekūdeņiem
velētos lai nakts stundās būtu apgaismojums ne tikai Gailīšu pagastā. Uzvaras centrā izveidot stadionu lai varētu
skriet pa normālu segumu
206) Izveidot pašvaldības policiju, kura būtu rīcībspējīga. Izveidot atskurbtuvi, lai būtu kur likt piedzērušos
iedzīvotājus kuri guļ uz soliem un parkos
207) Jāizveido pārvaldības policija un atskurbtuve
Jāpabeidz ielu remonti
Jācel peldbaseins
208) peldbaseina būve
209) 210) 211) 212) 213) 214) 1. Pašvaldības iepirkumos un cenu aptaujās maksimāli atbalstīt vietējos Bauskas uzņēmējus, nevis Iepirkumu
nodaļai, kur vajag un kur nevajag, uzstāt, ka jāizmanto EIS(elektr. iepirk. sistēma) (lielo firmu lobēšana);
2. Risināt jautājumu par pastāvīgu nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu piešķiršanu tiem uzņēmumiem, kuri savu
uzņēmējdarbību veic Bauskas vecpilsētā (lai Bauskas vecpilsēta "neizmirstu" pavisam).
3. Pārtraukt jaunu štata vietu izveidi un samazināt, apvienojot nodaļas novada administrācijā.
Realizējamie projekti-skatīt iepriekš.

21. Domājot par dzīvi Bauskas novadā, cik lielā mērā Jūs piekrītat apgalvojumam: <u>Es ieteiktu šeit dzīvot
saviem bērniem un draugiem</u>:
pilnīgi piekrītu

29

13.6%

drīzāk piekrītu

105

49.1%

drīzāk nepiekrītu

42

19.6%

pilnīgi nepiekrītu

9

4.2%

grūti pateikt

29

13.6%

Iesniegto atbilžu summa

214

22. Lūdzu, pamatojiet savu atbilde iepriekšējā jautājumā.
Kāpēc Jūs ieteiktu vai neieteiktu šeit dzīvot saviem bērniem un draugiem?
1) Красивый город .
2) Labāk dzīvot pilsētā vai pagastā ar normālu kultūras dzīvi, nevis visu laiku braukt kaut kur uz pasākumiem,
meklēt labas pludmales, lai arī netālu no mājām ir upe. Bez tam - Bauska ir pilsēta bez attīstības vīzijas un
gaidīt, kad kārtējo miljonu dome izmetīs vējā - par ko man to novēlēt bērniem un draugiem?
3) Bauskā dzīve ir dārga
4) Ieteiktu, jo apmierina!
5) VV
6) Skaista, latviska vide, kurā katrs var attīstīt savas idejas.
7) Tāpēc, ka kvalitatīvas dzīves vides jomā citas pašvaldībās, manuprāt, ir tikušas tālāk, nevis tāpēc, ka šeit būtu
ļoti slikti vai tāpēc, ka pašvaldība slikti strādātu.
8) Konkrēts darba piedāvājums, varētu būt vienīgais iemesls šeit dzīvot, jo salīdzinājumā ar citiem Latvijas
novadiem nesaskatu nekādas priekšrocības.Pat priekšrocības, kuras varētu dot ģeogrāfiskais novada novietojums
(Rīgas un Lietuvas tuvums) šeit netiek izmantots.
9) nav darba vietu,izaugsmes.
10) daudzviet var atrast dzivesvietu neskartā vai ļoti maz skatā dabas apvidū. laba satiksme ar Rīgu..
11) Te ir skaisti
12) Ļoti bāla un nevarīga administrācija.Cilvēkiem,kas neciena un nenovērtē savu vēsturisko mantojumu,nav arī
nākotnes.
13) Nav darbavietu augsti kvalificētiem speciālistiem(mani bērni elekronikas doktors un potenciāls ārsts) draugi
apm. tas pats, nav ko darīt tādiem cilvēkiem Bauskā, ne ražotņu, ne zinātnes institūtu, ne pat normālas
slimnīcas.........
14) Atrast darbu un tikt uz darbu citās pilsētās neiespējami - ceļi un sabiedriskais transports
15) Bezdarbs, dīvains Bauskas pilsētas plānojums ar Rimi goda vietā.
16) Drīzāk neieteiktu, jo:
- nav reāla atbalsta jaunajām ģimenēm (nav mājokļu politikas);
- trūkst darba vietu;
- nav pilnīgi nekāda atbalsta cilvēkiem, kuri strādā Rīgā, bet ir deklarēti Bauskā.
17) Negatīvais - labi atalgotu darba vietu trūkums. Ne jau visi var būt uzņēmēji.
Pozitīvais - salīdzinoši mierīga un klusa vieta
18) Vecsaulē ir skaista un nepiesārņota vide. Katrs ir individuālās mājas kopējs un sargātājs. Kā pats iekārtosi, tā
arī dzīvosi.
19) Mierīga mazpilsēta(brīžiem liekas, ka par daudz mierīga!), nav tālu no Rīgas-un tas ir lielākais plus.
20) Tuvu Rīgai, sakopta pilsēta
21) Jāstrādā un jāpilnveidojas jebkurā vietā!
22) Nav pilsētas centrs,
Lauku teritorija.
23) it kā viss ir labi, bet pasaule ir plaša, jāizmanto arī citas iespējas
24) Apkārtējā vide, atrasanas vieta, skaista vieta.
25) Skaista vide, senču saknes, Rīgas tuvums.
26) Esmu Bauskas patriots, bet formālā attieksme un neveiksmīgais PR var panākt to, ka mana ģimene mainīs
deklarēśanās adresi.
27) trūkst labi atalgotu darba vietu. Vairs negribas izdzīvot par minimālo algu. Gribētos tomēr dzīvot lielākā
labklājībā.
28) Visas iestādes, pakalpojumi ērti pieejami
29) Jo vietā kurā Es dzīvoju Garozā-Lai aizbrauktu pirmkārt jābrauc par ļoti sliktas kvalitātes grants segumu kurš
vairāk līdzinās ceļam pēc otrās pasaules kara un kuru sola noasfaltet jau cik Es sevi atceros, otrkārt blakus manai
mājai iet ceļs pa kuru brauc laukus apstrādāt smagā lauksaimniecības tehnika un pec šādas migrācijas mēs
nevaram saprast vai ir diena vai vakars.
30) Neieteiktu dzīvot bērniem, jo nav studiju, darba un attīstības iespējas!
31) Te ir ļoti daudz ko darīt!
32) Skaista vieta
33) Ieteiktu tiem, kuri no pašvaldības neko negaida, bet savas vajadzības apmierina paši
34) Tā ir mana un manu bērnu dzimšanas un dzīves vieta daudzu gadu garumā. Zemgales līdzenumi, Latvijas
vidus, upes, pilis. Vēsturiski bagāta un skaista vieta. Salīdzinoši tuvu galvaspilsētai un kaimiņvalstij Lietuvai, kas
ir manu senču dzimtā vieta!
35) Pie mums var dzīvot, tikai vajag vēlēties.
36) Lauku svaigais gaiss,visi lauku labumi - mūsu veselībai!
37) Tuvu Rigai
38) ...
39) ...
40) .kjhku.gfiuy/po9/

41) Ieteiktu
42) Nav darba, laba vide
43) Bauska ir pārāk tuvu Rīgai, jaunas darba vietas šeit būs maz, jo nekādu rūpniecisko zonu mēs šeit
neuztaisīsim. Bērni strādā Rīgā.
44) Tā ir katra personīga izvēle
45) Darba iespējas
46) Lai arī vienmēr būs, ko turpināt darīt un attīstīt, pamatā pilsēta ir sakārtota un piemērota, lai tajā dzīvotu.
47) Es ieteiktu mēģināt braukt dzīvot uz Cēsu novadu. Manas iepriekšējās atbildes par uzlabojumiem novadā ir
saistītas ar Cēsu novada pieredzi.
48) Galvenais un noteicošais ir tas ,ka jauniem cilvēkiem nav piemērotas darba vietas .Bez pieredzes neņem
darbā .
49) Atvainojiet un šo jautājumu neatbildēšu.
50) Bauska ir ļoti skaista pilsēta,ar katru gadu tā kļūst sakoptāka. Jūtams pašreizējās novada vadības atbalsts,
ieinteresētība , lai Bauskas novada iedzīvotājiem būtu patīkami šeit dzīvot.
Patīk cilvēki, kultūras pasākumi.
51) nu nav ne vainas tai mūsu Bauskai
52) Ieteiktu dzīvot tāpēc, ka pilsēta paliek krāšņāka vasarā daudz ziedu un labi sakopta, pagastos arī uzstādīti
jauni bērnu rotaļu laukumi, skeitparki.
Notiek kultūras pasākumi.
53) Šeit ir dzimuši un dzīvojuši mani senči jau vairākās paaudzēs, tad kāpēc lai nedzīvotu mani bērni un
mazbērni!
54) skaisti
55) Grūti pateikt
56) Nekur nav tik labi, kā mājās!
57) Augsts izglītības līmenis skolās
58) Var iegūt labu izglītību
59) Mūsu zemi jāapstrādā latviešiem.
60) Dzīvojot ārpus Bauskas pilsētas ir problēmas ar nokļūšanu uz pasākumiem, ja nav personīgā transporta.
Bezdarba problēmas.
61) Pārāk maz iespēju sevi īstenot
62) Nav darba vietu un maz iespēju atpūsties. Pilsētā nav parku.
63) ne
64) Mazpilsētas šarms
65) vairāk gribētu ieteikt, lai šeit cilvēki nāk dzīvot un strādāt, jo mums arī vajag labi attīstītu pilsētu un novadu,
kā piemēram, Jelgava, Kuldīga, Ventspils, bet noteikti ir jārod šīs iespējas
66) - jābūt saknēm savā zemē
67) Kvalitatīva apkārtēja vide, galvaspilsētas tuvums
68) Nav atbildes
69) VISU VAR SAKĀRTOT UN DARBU VAR ATRAST
70) Skaista , sakopta pilsēta, upes, tuvu galvaspilsēta, laba izglītība(vidējā)
71) 72) Pilsēta skaista, bet kā tranzīt pilsēta - šausmīga
73) Neieteiktu, jo man nav darba vietas
74) 75) Ir izglītības iespējas, pieejami sporta, mūzikas u.c. pulciņi
76) Es ieteiktu šeit dzīvot, jo te ir daudz kas interesants
77) 78) 79) 80) Bauska nav jaunu cilvēku pilsēta. Nav lielu uzņēmumu, bagātīga firmu klāsta, kur kļūt par darba ņēmēju.
Valstī kopumā atbalsta tikai "lielos" uzņēmējus, tātad lielpilsētas. Darba iespējas ļoti mazas. Jauniem cilvēkiem
būtiska ir izklaide un atpūta, bet Bauskā tikai spēļu zāles un dzertuve.
Bauska tuvu atrodas Rīgai.
81) Droša vide
82) ērta satiksme ar Rīgu un citas mazpilsētas priekšrocības: viss sasniedzams ar kājām,
upju klātbūtne
83) Bauskā, bet vēl jo vairāk attālākos pagastos, ir diezgan garlaicīgi un vientuļi, īpaši ziemas mēnešos. Tālu
jābrauc, lai atrastu līdzvērtīgus domu biedrus.
84) Zemas algas.Jauniešiem pietrūkst darba vietas, zems attalgojums.
Es ieteiktu dzīvot, skaista vide. Man vairāk interesē šie veloceliņi. Meitas ir apmierinātas ar dzīvi Bauskā,
nesūdzas .Es arī esmu apmierināta. Dēlam patiktu dzīvot Bauskā, bet nepietiekams attalgojums. Māju nevar
uzcelt par Latvijas algām.Tāpēc,lai uzturētu ģimeni nākas strādāt ārzemēs.Tas nav ne viegli ne patīkami, bet ja
ir mērķis sasniegt, godīgā ceļā ko vairāk, nekas cits netliek kā strādāt āŗzemēs .Diemžēl.
85) -

86) Smuka pilsēta un novads kopumā, stratēģiski izdevīgā vietā priekš uzņēmējdarbības veicināšanas un darba
vietu meklēšanas citviet ja nepieceišams
87) Moris attīstiba
88) Nav darba, izglītības iespēju, veselības aprūpe ir zemā kvalitātē, maz darba vietu un pakalpojumu
89) 1) nodarbinātība
90) Ne ieteiktu, ne neieteiktu. Tā ir katra paša individuāla izvēle.
91) Kopumā sakārtota vide. Apmierinoši sadzīves apstākļi (komunālie pakalpojumi - pēc uzlabojumiem
ūdenssaimniecībās).
Ja izdotos uzlabot darba iespējas sadarbībā ar uzņēmējiem vai investoriem, būtu lieliski.
92) Bauskas novads attīstās un tam ir ilgtspējīgas attīstības tendences. Priecē, ka īstenotie projekti un veiktas
investīcijas darbos, kas uzlabo iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Novads ir liels un attīstības temps ir salīdzinoši lēns,
jo visu jomu attīstība lielā mērā balstās uz pieejamo finansējumu. Bet iepriekšējā periodā veiksmīgi piesaistītais
ES finansējums ir ļāvis Bauskas novadu sakārtot un atbalstīt Bauskas novada iedzīvotāju iniciatīvas, kas priecē.
93) Man patīk Bauska.
94) Tīrākā daba
95) Jo pašvaldîba vairàk domà par sevi, nevis iedzîvotàju, un jo îpaši gimeñu ar bérniem labklàjîbu un sociàlo
palîdzîbu.
96) Lielākā problēma ir attālumu pārvarēšana starp novada centru un perifēriju. pirms astoņiem gadiem
pārceļotie uz dzīvi no Rīgas uz Bauskas novada neiedomājos, ka transporta izmaksas man ik mēnesi būs vismaz
100eiro, lai nodrošinātu saviem bērniem interešu izglītību! Perifērijā dzīvo tikai trakie, bagātie vai nabagie!
97) Domāju, ka puslīdz labi dzīves apstākļi visās jomās, varbūt vienīgi darba vietu trūkums
98) 1. Tuvu Rīgai ar nu jau labu satiksmi
2. Tīra pilsēta ar daudz tidzniecības vietām
3. Sakārtotas pirmskolas un skolas iestādes , kā arī mūzikas un mākslas skolas
4.Laba bibliotēka ( tikai grūti piejama 3. stāvs), labi muzeji - Bauskas pils , Bauskas muzejs u.c.)
5. Salīdzinoši droša vide
99) 100) 1. Skaita vide
2. Sakārtota vide vai vide ar virzību uz sakārtotību
3. Nav tālu no Rīgas un pa ceļam uz Eiropu :-)
101) A-7 ir labā kvalitātē
102) Par maz kultūras pasākumu un maz aktīva brīvā laika pavadīšanas iespējas
103) Te nav ko darīt.
104) man patīk klusa, zaļa pilsēta
105) Ieteiktu- skaista daba, skaista pilsēta.
Neieteiktu- maz jauniešiem izklaides iespējas, darba vietas.
106) Droša un draudzīga pilsēta.
107) Rīgas tuvums, sakārtota vide, izglītības iespējas
108) Nevarēšu atbildēt...
109) !!!
110) Man darbs ir, bet nezinu kā būtu ar maniem bērniem
111) Vieta nav slikta, bet nav īsti kur atpūsties, izklaidēties, bērniem rotaļāties, vizuāli pilnveidot pievilcību.
112) Tuvu Rīgai
113) sakārtota vide
114) Svaigs gaiss,divas upes, tuvu Rīgai
115) Tas ir atkarīgs no viņiem pašiem, jo neviens tādas lietas nevar ieteikt. Ja ir darbs, kur Bauskas novadā
strādāt, tad lai dzīvo.
116) 117) 118) Mums te patīk un ir darbs
119) Nē, jo daudz graustu, nav "pilsētas-konfektes", nav slimnīcas, darbs Rīgā.
Jā, jo ir mazpilsētas priekšrocības, upes.
120) Darba un dzīves kvalitātes iespēju ierobežojamības dēļ drīzāk neiesaku
121) Nav daudz cilvēku, ir viss nepieciešamais labai dzīvei - veikal, parki, izglītība, sporta aktivitātes
122) ?
123) Es ieteiktu izvēlēties kā atpūtas, bērnu audzināšanas vietu. Sakārtota kultūras vide, daba, droša vide.
124) Arvien vairāk šī skaistā, mazā pilsētiņa cieš no lielajām fūrēm. Tas, ka Bauskai nav apvedceļa ir noziegums.
125) Darba vietu problēma
Dzīvokļu jautājums jaunām ģimenēm

126) Iteiktu tāpē, ka esmu savas pilsētas patriots un vēlos lai pēc laika šeit nepaliek puspamests vai pilnībā
pamests miests.
127) Jauniešiem nav iespējas pilnveidoties u arī nav izklaides iespēju
128) 129) Pilsētas parkos un laukumos nav domāts par atpūtu bērniem. Cilvēks kā vērtība valstī nav kopumā
130) Nav atbilstošu darba vietu
131) 132) 1.tUVU rIGAI
iZGLĪTĪBA SIESPĒJAS AP,IERINOŠAS, BET NE LABAS LAUKOS
Attīstībā esošs novads, latviski runājošs novads!
133) 1.vakaros pilsētā nav pilniga drosiba
2. kultūras pasākumi, kuros daudzkārt koncertē vieni un tie paši mākslinieki

3.samērā maza aktivitāte pasākumos, cilvēku inertuums
134) 135) 136) 137) Seit ir skaista labveliga daba ir daudz dazadu interesu pulcinu, kuros sevi nodarbinat
138) Forša pilsēta ar attīstības tendencēm
139) nav pozitivas vides
140) Mani draghi, radi darba meklējumos ir aizceļojuši uz Angliju, Vāciju, Īriju .. Brauc uz Rīgu un ķekavu..
Bauskas novadā ir jādomā par darba spējigo iedzivotāju nodarbinātibu
141) Bauska starp divam upem, kas var but vel skaistaks, tuvu Rigai, labs sela segums, sakopta vide
142) 143) 144) Tāpēc ka šeit nav darba vietu
145) 146) skaista sakopta vide, kulturas apskates objekti
147) laba ekologija
turpinat gimenes tradicijas
148) APMIERINA SKOLA , BERZNUDARZS
149) CITUR IR VEL SLIKTAK
150) SKAISTA PILSĒTA SKAISTĀ VIETĀ
151) STRATEGISKI LABA VIETA JA VIEN TO SAPRATIGI ATTISTITU
152) 153) NAV PERSPEKTIVE
154) NAV DARBA VIETU
155) BAUSKAS NOVADAA PASTAV PARAK LIELA SOCIALAA DISHARMONIJA
156) BAUSKA IR MAZA, ERTA PILSETA, KURAA IR LABA SKOLA, BIBLIOTEKA, PILSETA IR TIRA, KARTIGA, VISU
NEPIECIESAMO VAR IZSTAIGAT AR KAJAM UN TUVU RIGAI
157) PATIKAMA VIDE
158) NAV LIELPISETAS DRUZMAS, UN TAJAA PAT LAIKAA RIGA IR ERTI SASNIEDZAMA
159) 160) Bērniem ir pieejama laba izglītība un interešu pulciņi.
Skaista ainava.
161) Šeit ir manas mājas un manu senču mājas paaudžu paaudzēs
162) sakārtota vide, kultūras dzīve, ģeogrāfiskā atrašnās vieta
163) Laba satiksme ar Rīgu, bet dzīve lētāka kā Rīgā jo var iekopt savu dārzu
164) Tā ir mana dzimtā pilsēta
165) manuprāt,Bauska ir lieliska vieta,kur dzīvot jaunām ģimenēm, pirmkārt jau,jo šeit ir skolas
166) Kas būs , ja visi aizbrauks prom?
167) Man te patīk...
168) -169) Neliela, skaistā vietā, zaļa, diezgan sakārtota pilsēta.
170) Laba satiksme ar Rīgu;
171) Jauniešiem nav ko šeit īsti darīt.
172) upes, Rīgas tuvums, vecpilsēta un kultūras pieminekļi
173) Vienmēr var vēlēties ko labāku!
174) Es šeit ieteiktu dzīvot, jo te ir patīkama vide, draudzīgi cilvēki apkārt un salīdzinot ar lielpilsētām ir
patīkams miers.
175) ................
176) Laba infrastruktūra, pieejami pakalpojumi, pietiekams tuvums galvaspilsētai, sakārtota vide, labas atpūtas

iespējas
177) Ieteiktu, jo maza pilsēta, izglītības iestādes labas, sporta nodarbības pieejamas bez maksas un daudz citi
pulciņi.
178) Neliela pilsēta, kur omulīgi uzturēties un var pārvietoties arī bez transporta pa visu pilsētu
179) 1. Jauniešiem Bauskā nav darba (kā arī lielākajai daļai viņu vecākiem) un normālas izklaides iespējas,
izņemot protams spēļu ellītes un vienu kārtīgu nakts dzertuvi, ar kuru pašvaldība netiek galā. Privātās iniciatīvas,
kas varētu kaut mazliet mainīt Bauskas izklaides iespējas, ar laiku nonīkst, jo Novada dome birokrātiski pieiet to
atbalstam, vai arī nevar (vai negrib?) tās atbalstīt. Nav jau naudas, līdzekļi jāieliek neizdevušos vai ambiciozu
projektu glābšanai, par kuru izgāšanos neviens nekad neatbild. Skumji ka tā(: .
bet vispār pilsētiņa ir skaista, pietrūkst tikai mazliet - vairāk neformālas pieejas, mazāk birokrātijas.
180) Daudz kas ir labs ,bet galvenai nav kur stradat
181) Man te patīk
182) Drīzāk ieteiktu, tāpēc, ka esmu savas dzimtās vietas patriots, man rūt vieta kurā dzīvoju, kurā aug un
izglītojas mani bērni, tas ka esam stratēģiski veiksmīgākajā Latvijas teritorijā, tas, ka vairāk vai mazāk uzlabojas
dzīves kvalitāte, bet vēl ir lietas pie kā jāpiestrādā.
183) Ir daudz problēmu , taču vieta un dzīves apstākļi ir labāki kā vidēji valstī.
184) Labiekārtota vide, labi sakari, laba infrastruktūra Mūsas ciematā, lielo pilsētu tuvums
185) Mūsu ciemā varbūt skola nebūs.
186) Ērta Iespēja apmeklēt kaimiņvalstis
187) Samērā laba dzīve
188) Nav darba vietu
189) Nezinu
190) Tuvu Rīga, bet izmaksas mazākas
191) Jo šeit visā visumā ir labi.
192) nav darba vietas(nepietiek )
193) 194) Ieteiktu, jo ir divas skolas pilsētā kur mācīties bērniem
195) Esam latvieši, kur gan citur mums meklēt laimi! Strādāsim!!!
196) Tāpēc, ka pagasts atrodas pierobežā un deputāti šeit iegriežas ļoti reti. Vai viņus interesē nomales - nezinu.
197) Bauskas pilsētā ir labākais dzeramais ūdens visā Latvijā.
198) nomale
199) Jā
200) nav darba iespēju, dārgs nekustamais ipasums
201) Mierīga, droša mazpilsēta, labs ģeogrāfiskais izvietojums, sakopta vide
202) Bauskas pilsēta - ir bagāta ar tūrisma objektiem, skaista vieta. Diezgan sakārtota infrastrukūra tuvākajos
novados pie Bauskas pilsētas - arī izglītības iespēja, it sevišķi pirmsskolas iestādes. Piemēram, Vecumnieku
novadā šādas iespējas ir ļoti ierobežotas, prioritāri ir tie kas dzīvo Vecumnieku pagastā.
203) sk ieprieks
204) nav
205) 206) Tāpēc, ka lielā mērā mani apmierina dzīve Bauskas novadā
207) Nav pietiekošu iespēju iegūt labi apmaksātu darbu
208) Nav darba
209) 210) Maz izklaižu vietas
maz atpūtas vietas
211) 212) 213) 214) Esmu dzimis un audzis, tāpat kā mani vecāki, Bauskā, uzskatu sevi par Bauskas patriotu, tāpēc arī šī ir
vienīgā labākā vieta.

23. Jūsu dzimums:
Sieviete

161

75.2%

Vīrietis

53

24.8%

Iesniegto atbilžu summa

214

24. Jūsu vecums?
Līdz 18 gadiem

4

1.9%

18-24 gadi

9

4.2%

25-34 gadi

28

13.1%

35-49 gadi

86

40.2%

50-62 gadi

72

33.6%

63 gadi un vairāk

15

7%

Iesniegto atbilžu summa

214

25. Cik cilvēki, ieskaitot Jūs, dzīvo kopā ar Jums vienā mājsaimniecībā?
Dzīvoju viens/a

28

13.1%

2

63

29.4%

3

53

24.8%

4

39

18.2%

5

16

7.5%

6

12

5.6%

7

2

0.9%

8

0

0%

9

1

0.5%

10 un vairāk

0

0%

Iesniegto atbilžu summa

214

26. Cik Jūsu mājsaimniecībā dzīvo <u>bērni līdz 18 gadu vecumam</u>?
Neviens

121

56.5%

1

41

19.2%

2

34

15.9%

3

17

7.9%

4

1

0.5%

5

0

0%

6

0

0%

7

0

0%

8

0

0%

9

0

0%

10 un vairāk

0

0%

Iesniegto atbilžu summa

214

27. Cik Jūsu mājsaimniecībā dzīvo <u>cilvēki pensijas vecumā</u>?
Neviens

156

72.9%

1

42

19.6%

2

15

7%

3 un vairāk

1

Iesniegto atbilžu summa

0.5%

214

28. Vidējie ienākumi mēnesī Jūsu mājsaimniecībā (ģimenē)?
līdz 100 eiro

4

1.9%

101 - 200 eiro

9

4.2%

201 - 300 eiro

15

7%

301 - 450 eiro

40

18.7%

451 - 600 eiro

40

18.7%

601 - 750 eiro

37

17.3%

751 - 999 eiro

26

12.1%

vairāk kā 1000 eiro

43

20.1%

Iesniegto atbilžu summa

214

29. Kāda ir Jūsu izglītība?
pamatizglītība

7

3.3%

vispārējā vidējā

13

6.1%

vidējā profesionālā

28

13.1%

nepabeigta augstākā

23

10.7%

bakalaurs/ augstākā
profesionālā

91

42.5%

maģistrs

47

22%

doktors

2

0.9%

cita atbilde:

3

1.4%

Iesniegto atbilžu summa

214

Citas atbildes:
dažādas
ne
esmu lidmašīna

Skaidrojums: Izvēlēto atbilžu summa ir iegūta saskaitot respondentu visas atzīmētās atbildes uz šo jautājumu. Katras
atbildes procentuālā vērtība tiek iegūta konkrētās atbildes izvēlēto reižu skaitu dalot ar kopējo iesniegto atbilžu
summu.

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2015.gada 22.decembrī

prot.Nr.25, 4.p.

Par Bauskas novada attīstības programmas investīciju plāna
2015.-2018.gadam apstiprināšanu
Lai veicinātu Bauskas novada ilgtspējīgu attīstību un saskaņā ar Bauskas novada domes
2014.gada 19.decembra sēdes lēmumu „Par Bauskas novada attīstības programmas īstenošanas
uzraudzības pārskatu un attīstības programmas investīciju plāna aktualizāciju”, tika uzsākta
investīciju plāna aktualizācija un 2015.gada 2.martā pieņemts Bauskas novada domes lēmums
„Par Bauskas novada attīstības programmas investīciju plāna 2014.-2018.gadam apstiprināšanu”.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 16.punktu, Rīcības un investīciju plānu
aktualizē ne retāk kā reizi gadā, ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam.
Pamatojoties uz Ministra kabinetā 2014.gada 23.septembrī akceptēto informatīvo ziņojumu
„Par pilsētvides un policentriskās attīstības investīciju ieviešanas principiem ES fondos 2014.2020.gadam”, Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 16.punktu, Ministru kabineta 2014.gada
14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” 73.punktu un metodiskajiem ieteikumiem attīstības programmu izstrādei reģionālā
un vietējā līmenī ir aktualizēts investīciju plāns 2014.-2018.gadam.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas
5.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Bauskas novada domes attīstības programmas investīciju plānu 2015.2018.gadam.
2. Plānojot ikgadējo pašvaldību budžetu, ievērot aktualizēto Bauskas novada investīciju
plānu.
3. Bauskas novada attīstības programmas investīciju plāna aktualizēto versiju publiskot
Bauskas novada pašvaldības mājaslapā.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Pielikumā:
1. Investīciju plāns uz 31 lp.
2. Bauskas novada plānotie investīciju projekti uz 12 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

Investīciju plāns
Nr.
p.k.
Projekta nosaukums

Finanšu avoti
Atbilst.
Indikatīvās
Papild.
vid.
projekta
ar citiem
term.
izmaksas ES finans. Pašvald.
proj.
finans.
prior.
(EUR)

Privātais
Citi
finans.

Proj. ievieš.
līdz 2014.g.

VP1: Mobilitāte un satiksmes drošība
RV1.1: Novada sasniedzamība
0
0
2012.-2014.

1 Starptautisko transporta
koridoru attīstība (Rail
Baltica, Via Baltica),
satiksmes (novads,
reģiona, starpreģionu,
pārrobežu) pieejamības
nodrošināšana
2 2.1. U1.1.1.
Tranzītielu sakārtošana
Bauskā: Mūsas tilta
rekonstrukcija

VP1

2.2. Pārrobežu ceļu
sakārtošana

VP1

0

0

2.3. U1.1.2.
Ātrgaitas interneta
pieejamības sekmēšana
novadā

VP1

0

0

2.4.U1.2.2
Publisko interneta
pieejas punktu attīstība

VP1

90990

77341

15 000

0

207

2014.

2.5. U1.1.2. Bauskas
novada teritoriālā tīkla
uzlabošana

VP1

0

0

59924.04

0

0

2014.

2.6.U 1.1.2. IKT
tehnoloģiju ieviešana
biznesa bibliotēkās

VP1

24 182,58

85%

15%

0

0

2013.-2014.

VP1

105

3--10

21 343

10 671.50 10 671.50

4 820 690

3 436 343 1 445 868

0

0

2013.-2014.

0

0

0

N/A

0

0

SM

2014.

Proj. ievieš.
līdz 2020.g.

Projekta plānotie
rezultatīvie rādītāji

darbības

rezultāti

un

to

Partneri

Panākta vienošanās ar KAUTRA (EIROLINE),
LUXEXPRESS, ECOLINES par starptautiskā autobusa
pieturvietu Bauskā, Kalna ielā 6
ILP pieslēgums RailBaltica.
Piesaistīts eksperts jautājuma risināšana starptautisko
transporta koridoru attīstība, t.sk. Rīga-Bauska,.
2016.-2020. starptautiskie reisi), Bauska-novads, Bauska-Jelgava.
SM, ATD,
Uzvaras ielas posma rekonstrukcija; Mūsas tilta
rekonstrukcija.

2017.-2019. Bērzi – Lietuvas robeža (Žeime),
LAT-LIT programma, VAS "Latvijas Valsts ceļi".

SM,
VAS
"Latvijas
Valsts ceļi"

Optiskais kabelis Bauskā un novada nozīmes centros,
telpu nomas līgumi.
SM,
LVRTC,

1

2015.

Interneta pieejas punktu attīstību, Bauskas novadā.

Uzlaboti TIT caurlaidības rādītāji posmos Bauska Iecava; Bauska - Pilsrundāle; Bauska - Ceraukste;
2016.-2020. Bauska - Dāviņi;
Bauska - Rītausmas;
Bauska Garoza; Dāviņi - Stelpe; Dāviņi - Bārbele; Uzvara
- Grenctāle.
Turpināt modernizēt tīklu.
Projekta „Uzņēmējdarbības bibliotēka” (LLIV-253)
ietvaros ir iegādāti trīs stacionārie datori Bauskas
Centrālajā bibliotēkā (turpmāk- BCB), 13 portatīvie
datori, tai skaitā 6 BCB, 7 portatīvie datori un 7
kopētāji, kas nodrošina A4 dokumentu kopēšanuRītausmu, Codes, Jauncodes, Gailīšu, Grenctāles,
Ceraukstes un Brunavas bibliotēkās.

Nr.
p.k.
Projekta nosaukums

3 3.1.U1.2.1.
Bauskas pilsētas ielu un
laukumu rekonstrukcija,
1.kārta

Finanšu avoti
Atbilst.
Indikatīvās
Papild.
vid.
projekta
ar citiem
term.
izmaksas ES finans. Pašvald.
proj.
finans.
prior.
(EUR)

VP1

4, 5-10

0

Proj. ievieš.
līdz 2014.g.

Privātais
Citi
finans.

RV1.2: Ceļu infrastruktūras attīstība
Ielu un autoceļu rekonstrukcija
715 904
0
0
2012.-2014.

5 675 528

3.2. Rīgas ielas posma
rekonstrukcija
uzņēmējdarbības
attīstībai

VP1

800 309

432 323,49

3.3 Kraujas ielas posma
rekonstrukcija
uzņēmējdarbības
attīstībai

VP1

240 501

204 426

18 006,95 2014.

2014.

Proj. ievieš.
līdz 2020.g.

Projekta plānotie
rezultatīvie rādītāji

3, 5-10,
131

VP1

0

0

14 000

2013.

937 764

937 764

2

rezultāti

un

to

Veikta Bauskas pilsētas ielu vai to posmu
2015.-2020. rekonstrukcija,
t.sk.:
1. rekonstruētas brauktuves Parka, Baznīcas. Salātu,
Akāciju ielās.
2. sakārtoti trotuāri Slimnīcas, Parka, Salātu, Baznīcas
ielās.
3. veikti brauktuves rekonstrukcijas darbi Kraujas ielā,
1.Maija ielā, Sporta ielā, Akāciju ielā.
4. 2015.gadā Dārza ielā, Salātu ielā, Slimnīcas ielā un
Parka ielā sakārtoti trotuāru posmi. Posmiem
rekonstruēta brauktuve Zemgaļu ielā, Biržu ielā.
Ierīkotas nobrauktuves Zaļajā ielā.
Turpināt rekonstrukciju:
Biržu iela, Pilskalna iela, Zemgaļu iela, Ziedoņu iela,
Pionieru iela, Vītolu iela, Slimnīcas iela, Ceriņu iela.
2015.
Rīgas
ielas
rekonstrukcija,
apgaismojums,
labiekārtošana.

2015.
Kraujas ielas
nodrošināšana.

4 4.1. Bauskas pilsētas ielu
un laukumu
rekonstrukcija, 2.kārta

darbības

posma

rekonstrukcija,

pieejamības

Rekonstruēta publiskā tualete- 1 gab.
1. Rekonstruēta nepabeigtā Rātslaukuma daļa, kas
robežojas ar Plūdoņa, Kalna un Pasta ielu un
rekonstruēto Rātsnamu 2990 m² platībā. 2. Rekonstruēts
Brīvības bulvāris, rekonstruēts asfaltbetona segums
4490
m²
platībā,
3) Rekonstruēta Rūpniecības iela 428 m garumā
atbilstoši vecpilsētas reģenerācijas koncepcijai
4)Rekonstruēts Baznīcas ielas posms (Rīgas iela –
2015.-2018. Mēmeles piekraste). 5) Atjaunotas robežzīmes.

Partneri

Nr.
p.k.
Projekta nosaukums

Finanšu avoti
Atbilst.
Indikatīvās
Papild.
vid.
projekta
ar citiem
term.
izmaksas ES finans. Pašvald.
proj.
finans.
prior.
(EUR)

Proj. ievieš.
līdz 2014.g.

Privātais
Citi
finans.

Proj. ievieš.
līdz 2020.g.

Projekta plānotie
rezultatīvie rādītāji

darbības

rezultāti

un

to

Partneri

4.2. Bauskas vecpilsētas
daļas revitalizācija
tūrisma un
uzņēmējdarbības
attīstībai

VP1

3-4

150 000

127 000

23 000

0

0

2016.-2018. Plūdoņa ielas pārbūve no Kalna ielas līdz Pasta ielai,
ieklājot bruģi 650 m2 platībā. Rātslaukuma 2.kārtas
izbūve ieklājot bruģi; inženierinfrastruktūras izbūve,
nodrošinātas autostāvvietas tūristu autobusiem un
vieglajām
automašīnām,
izveidoti
apstādījumi,
nodrošināta vides pieejamība 2100 m2.

4.3. Brīvības bulvāra
revitalizācija
uzņēmējdarbības
attīstībai

VP1

3-4

450 000

382 500

67 500

0

0

2016.-2018. Brīvības bulvāra pārbūve. Inženierinfrastruktūras
izbūve, atrisinot virsūdeņu novadīšanu- ielas segums un
tehniskie
parametri,
izbūvēts
gājēju/veloceliņš,
rekonstruēti
pieslēgumi,
uzstādīti
satiksmes
organizācijas tehniskie līdzekļi, izbūvēta lietusūdens
kanalizācija, pārbūvēts ielas apgaismojums, izbūvētas
un pārceltas pazemes komunikācijas, izveidoti
apstādījumi, nodrošināta vides pieejamība.

4 4.4. Privāto investīciju
palielināšana Bauskas
pilsētas dienvidu
aglomerācijā
uzņēmējdarbības
veicināšanai

VP5

3-4, 152

760 380

504 636

255 744

0

0

5 5.1.Kalna Zaļās ielas
uzturēšanas darbi

VP1

1 020 242,63

0

522 243

0

498 000,00

2 800 000

2 280 000

520 000

0

0

2016-2018 Īslīces ielas un tai piekļaujošās teritorijas 810 m
pārbūve; zemes darbi, virsmas izlīdzināšana- frēzēšana,
pamatnes pastiprināšana, melnā seguma uzklāšana.
Teritorijas no Ziedoņu ielas līdz Īslīces ielai posma
pārbūve- ielai piekļaujošā teritorija 13 614 m2,: zemes
darbi, pamatnes izbūve, ielas pārbūve, laukumu izbūve.
Apgaismojuma izbūve Stacijas un Pārupes ielās - 976
m.
2015.
Kalna- Zaļās ielas periodiskā uzturēšana, asfalta seguma
rekonstrukcija 29 721 m2; lietus ūdens kanalizācijas
pievada izbūve 60m; kanalizācijas kolektora izbūve 45 Satiksmes
m; gājēju pārejas L tipa apgaismojums, LED lampām 8 ministrija,
gab.; luksofori 8 gab.; gājēju drošības barjeras 780 m, valsts
apzaļumošana 2000 m2.
budžets
2016.-2018. Krustojuma izbūve ar A7, nodrošinot piekļuvi
attīstāmajai teritorijai: paplašināta Zaļās ielas brauktuve
252,32m, izbūvēta kreisā pagrieziena josla Zaļajai ielai,•
Izbūvēta jauna autobusa pieturvieta,• Izbūvēta gājēju
ietve kreisajā pusē 3,00 m platumā, ielas
apgaismojums,• Izbūvēti luksofori,• Rekonstruēts
krustojums ar Pūriņu ielu, Pūriņu ielai izbūvēta melnā
seguma ietve abās pusēs;
Lidlauka ielas izbūve (melnais segums- grants).
Inženierinfrastruktūras izbūve, atrisinot virsūdeņu
novadīšanu- apgaismojums, sakaru kabeļi, elektrokabeļi,
ūdensvads, kanalizācija.

5.2.Bauskas industriālās
teritorijas attīstība,
reģenerējot degradētās
teritorijas

VP5

5, 152

3

Nr.
p.k.
Projekta nosaukums

Finanšu avoti
Atbilst.
Indikatīvās
Papild.
vid.
projekta
ar citiem
term.
izmaksas ES finans. Pašvald.
proj.
finans.
prior.
(EUR)

6 Autoceļa B20 Leriķi Lejkristi turpinājuma
izbūve

VP1

7 7.1. Pāces autoceļa
Dzeltenais krogs – Pāce
un tilta pār Īslīces upi
rekonstrukcija

VP1

7.2. Teritorijas
revitalizācija Gailīšu
pagastā, rekonstruējot
vietējā autoceļa posmu”

VP1

7.3.Teritorijas
revitalizācija Codes
pagastā, rekonstruējot
vietējā autoceļa posmu

VP1

8 Brunavas pagasta
autoceļu "Ērgļi - Saules"
(II posma) un "Grantiņi Gaisa tilts"
rekonstrukcija
9 9.1. Teritorijas
revitalizācija Bauskas
pilsētas Ziemeļu
aglomerācijā

VP1

9.2. Reģionālā autoceļa
P87 Bauska- Aizkraukle
un Mēmeles ielas,
Bauskā krustojuma
rekonstrukcija

VP1

VP1

Privātais
Citi
finans.

2-5, 6-11

0

0

Proj. ievieš.
līdz 2014.g.

Proj. ievieš.
līdz 2020.g.

Projekta plānotie
rezultatīvie rādītāji

darbības

rezultāti

un

to

2016.-2017. Skatīt 10.punktu

117 472

29 368

0

0

2-5, 7,

250 000

212 500

37 500

0

0

2016.-2018. Pašvaldības autoceļa A10 posma pārbūve 1 km garumā.

2-5, 7

150 000

127000

23 000

0

0

2016.-2018. Pašvaldības autoceļa A7- Rotkalni posma pārbūve 0.8
km garumā.

104 908

83 926

20 982

0

0

1 500 000

1 275 000

225 000

0

0

8 710,00

0

0

2-8, 10

8 710,00
569 149

4

2020.

Atjaunots asfalta segums autoceļa posmam A1 Pāce –
Dzeltenais krogs 1,111 km garumā, ko šobrīd klāj
vecais, pilnīgi nolietotais un jau daļēji sabrukušais
asfalta segums. Rekonstruēts tilts pār Īslīces upi 24 m
garumā, kas šobrīd jau ir kritiskā stāvoklī.
Tehniskā projekta aktualizācija veicama 2016.gadā
un rekonstruēt līdz 2020.gadam.

146 840

2020.

Rekonstruēti ar grants segumu divi apmierinoši ceļa
posmi: Ērgļi – Saules (II posmu) 1,675 km garumā, ceļu
Grantiņi – Gaisa tilts 340 m garumā.

2016-2018. Mēmeles
ielas
pārbūve
1
km
garumā.
Inženierinfrastruktūras izbūve, atrisinot virsūdeņu
novadīšanu- ielas segums un tehniskie parametri,
izbūvēts gājēju/veloceliņš, rekonstruēti pieslēgumi,
uzstādīti satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi,
izbūvēta lietusūdens kanalizācija, pārbūvēts ielas
apgaismojums, izbūvētas un pārceltas pazemes
komunikācijas, izveidoti apstādījumi, nodrošināta vides
pieejamība.
2020.

Apstrādāta brauktuves virsma ar emulsiju un šķembām
Veikta krustojuma rekonstrukcija 7784 m², izbūvēta
gājēju/velosipēdistu ietve 1361 m², izvietotas
aizsargbarjeras 186.00 t.m, izvietotas autotransporta
aizsargbarjeras apvienotas ar gājēju aizsargbarjerām
183.00 t.m, ierīkots apgaismojums 693 m, izbūvēta
lietus ūdens kanalizācija 356,00 t.m, uzstādītas
ceļazīmes 40 gab., uzstādīts soliņš autobusa pieturā 1

Partneri

Nr.
p.k.
Projekta nosaukums

Finanšu avoti
Atbilst.
Indikatīvās
Papild.
vid.
projekta
ar citiem
term.
izmaksas ES finans. Pašvald.
proj.
finans.
prior.
(EUR)

Privātais
Citi
finans.

Proj. ievieš.
līdz 2014.g.

Proj. ievieš.
līdz 2020.g.

Projekta plānotie
rezultatīvie rādītāji

darbības

rezultāti

un

to

Partneri

gab., ierīkotas dzelzsbetona kāpnes 9 m².

10 10.1. Bauskas novada
pašvaldības grants ceļu
pārbūve

VP1

6,7,8

7 000 000

3 570 000

3430000

0

5

0

0

2016.-2020 Bauskas novada pašvaldības grants ceļu rekonstrukcija
ZM, LAD
CODES PAGASTS
B8 A7 Šoseja – Greizsiļi 2,07 km
B10 A7 Šoseja – Viduči 3,04 km
B5 Vizbulītes – Klidziņi 2,68 km
GAILĪŠU PAGASTS
A1 Dzeltenais krogs – Pāce 4,10 km
A5 Pamūša- Augšgaļi 1,78 km
B2 - Īslīces Mazanniņas pagrieziens uz Pāci – 1,70 km
MEŽOTNES PAGASTS
A4 Salaka – Strēlnieki – Krūmiņu krustojums 1,1 km
C15 Līdumnieki – Mežstrautnieki 1,23 km
B5 Mežotne – Bajāri - A1 2,4 km
B7 Bērzu muiža – Ciņi – Internātvidusskola 2,5 km
B2 Jumpravas kapi – Tomi 0,50 km
DĀVIŅU PAGASTS
A3 Stīnuži – Lambārtes kalte posms 4,0 km
B1 Kampas – Žūžu kapi 3,6 km
A4 Dārzniecība – Bajāri 0,7 km
A1 Dāviņi – Duduri 5,78 km
VECSAULES PAGASTS
A2 Vecsaules skola – Kārkli - Vekmaņi 4,38 km
B7 Kaģeni – Villeni - Kārkli 2,33 km
B10 Zvejnieki – Baltā muiža 2,46 km
B2 Leriķi – Lejkristi 0,75 km
CERAUKSTES PAGASTS
A-5
A-7-Ziedoņi-Kociņi – Bērzaiņi, ceļa posma
garums 5,51 km
A-2 Griķu skola – Čugas – Dane, ceļa posma garums
3,96 km
BRUNASVAS PAGASTS
C-3; Saulītes-Lobgale, ceļa posma garums 2,7km
A-10; Ezeriņi - Zītari, ceļa garums 0,96 km
A3; Ērgļi – Saules, ceļa posms no Grantiņiem līdz
Saulēm 1,59 km
B-12; Ķirķeļu kapi-Silenieki, ceļa garums 1,17 km

Nr.
p.k.
Projekta nosaukums

Finanšu avoti
Atbilst.
Indikatīvās
Papild.
vid.
projekta
ar citiem
term.
izmaksas ES finans. Pašvald.
proj.
finans.
prior.
(EUR)

Privātais
Citi
finans.

Proj. ievieš.
līdz 2014.g.

Proj. ievieš.
līdz 2020.g.

Projekta plānotie
rezultatīvie rādītāji

darbības

rezultāti

un

to

C-8; Stūrmaņi – Ķirķeļu kapi, ceļa garums 2,78 km
ĪSLĪCES PAGASTS
A-4; Vējdzirnavas-Stērstiņi, grants ceļa posms 2,76 km
B13; Stiebriņi-Zeltiņi, ceļa garums 2,92 km
B-4; Īslīči - Pāce, ceļa garums Īslīces pagastā 0,8 km
B-17; Karaļi - Kakti, ceļa garums 1,68 km
Jauna ceļa posma izbūve 1,0 km garumā.
10.2. Bauskas novada
pašvaldības ceļu
infrastruktūras
uzlabošana

11 Krustojums ar ILP
Mūsas ciems (A7)
Lidlauka ielas posms
(Zaļās ielas 2.064 līdz
2.264 km)

VP1

2-9, 11,
17,18

16 000

16 000

1 134 308

1134308

0
VP1

0

0

0

0

0

0

2014.

Iztīrīti un atjaunoti notekgrāvji Ceraukstes, Dāviņu,
Mežotnes, Gailīšu pagastā, Atjaunotas un izbūvētas 18
caurtekas. Iztīrīti esošie novadgrāvji, atjaunoti bijušie
novadgrāvji, izbūvēti jauni novadgrāvji uz Dāviņu,
Līdz 2020. Vecsaules, Codes, Mežotnes, Īslīces, Gailīšu,
Ceraukstes, Brunavas pagastu autoceļiem; iztīrītas
caurtekas un to funkciju atjaunošana, rekonstruētas un
izbūvētas caurtekas 200 gab. uz Dāviņu, Vecsaules,
Codes, Mežotnes, Īslīces, Gailīšu, Ceraukstes, Brunavas
pagastu autoceļiem.
2018.

2-10, 152
Skatīt 5.2.punktu.
Nav izbūvēts, būtisks, lai uzsāktu ILP attīstību, papildus
joslas, regulējama krustojuma izbūve.
Drošība

12 Gājēju tilts Bauska Bērzkalni pār Mūsas upi

VP1

13-22

26 431,24

569 149

455 319

0

113 830

6

0

2014.

2020.

Izstrādāts tehniskais projekts gājēju tilta pārbūvei,
veikta tehniskās dokumentācijas ekspertīze:1. Izbūvēts
tilts pār Mūsas upi, t.sk.
1.1.Veikti sagatavošanās darbi (trases atjaunošana,
balstu asu nospraušana, būvlaukuma planēšana,
pievadceļu un mehānismu laukumu piebēršana,
uzbēruma blīvēšana);
1.2. Izbūvēts gājēju celiņš;
1.3.Izbūvēts labā krasta balsts;
1.4.Izbūvēts labā un kreisā krasta pilonu balsti;
1.5.Izbūvēti labā un kreisā krasta enkurbalsti;
1.6.Izbūvēti piloni;
1.7.Uzstādītas stingrības sijas;
1.8.Uzstādītas vantis un atsaites;
1.9.Izbūvēta tilta ietves un tās apdare;
1.10.Veikti rekultivācijas darbi.

Partneri

Nr.
p.k.
Projekta nosaukums
13 Satiksmes drošības
uzlabošana: gājēju/
veloceliņu izbūve
Bauskas novadā, 1.kārta
- Bauska – Rītausmas,
Bauska – Bērzkalni,
Bauska Elejas iela
14 Satiksmes drošības
uzlabošana: gājēju/
veloceliņu izbūve
Bauskas novadā,
2.kārta- Biržu iela,
Bauska – Janeikas
15 Satiksmes drošības
uzlabošana:
gājēju/veloceliņu izbūve
Bauskas novadā, 3.kārtaBauska- Jauncode,
Bauska - Likverteni,
Bauska-Elektriķi
16 Bērzkalnu ciema ielu
apgaismojuma
būvniecība

Finanšu avoti
Atbilst.
Indikatīvās
Papild.
vid.
projekta
ar citiem
term.
izmaksas ES finans. Pašvald.
proj.
finans.
prior.
(EUR)
VP1

12, 14-22

14809

0

Proj. ievieš.
līdz 2014.g.

Projekta plānotie
rezultatīvie rādītāji

darbības

rezultāti

un

to

Izstrādāti būvprojekti Bauska-Bērzkalni, BauskaRītausmas.
Izbūvēti gājēju - velosipēdistu celiņi 6 km garumā.

0

1223670
1 223 670

2018.
2014.

VP1

13, 14-22

VP1

13-14,
16-22

VP1

10, 1215, -1722

825 266

825266

0

0

2019.

Izbūvēti gājēju - velosipēdistu celiņi 4 km garumā.

2 418 882

2418882

0

0

2019.

Izbūvēti gājēju – velosipēdistu celiņi 12 km garumā.

0

0

0

0

35 572

17 Satiksmes drošības
uzlabošana novada
nozīmes centros, 1.kārta
Īslīces pagasta Bērzkalnu
un Rītausmu ciemu ielu
rekonstrukcija

Privātais
Citi
finans.

Proj. ievieš.
līdz 2020.g.

VP1

10,13-16,
18-22

28 457

7 115

29105

1 707 446

1707446

2014.

7

2015.-2017. Izstrādāts tehniskais projekts Celtnieku ielai,
Līdumnieku ielas posmam, Pārupes ielai, tai skaitā ELT
sadaļa.
1. Rekonstruēts ielu apgaismojums Celtnieku ielā,
projektēšana un būvdarbi (1110 m)
2. Rekonstruēts ielu apgaismojums Pārupes ielā,
projektēšana un būvdarbi (640 m)
3. Rekonstruēts ielu apgaismojums Rožu ielā,
projektēšana un būvdarbi (425m)
4. Rekonstruēts ielu apgaismojums ceļam uz trošu tiltu
pār Mūsas upi, projektēšana un būvdarbi (200 m).
Realizēta Liepu ielas 1.kārta
1. Rekonstruētas Bērzkalnu ciema ielas (būvniecība,
projektēšana):
1.1. Pārupes- Birznieku iela -1070 m,
1.2. Celtnieku iela – 935 m,
2018.
1.3. Līdumnieku iela – 200 m.
2. Rekonstruētas Rītausmu ciema ielas:
2.1. Liepu iela – 1020 m;
2.2. Lauku iela – 590 m.
3. Izbūvēts Rītausmu ciema ielu apgaismojums:
3.1. Izbūvēts Liepu ielas apgaismojums – 1020 m.

Partneri

Nr.
p.k.
Projekta nosaukums
18 Satiksmes drošības
uzlabošana novada
nozīmes attīstības
centros, 2.kārta Codes
pagasta Jauncodes ciemā
un Ceraukstes pagasta
Mūsas ciemā

Finanšu avoti
Atbilst.
Indikatīvās
Papild.
vid.
projekta
ar citiem
term.
izmaksas ES finans. Pašvald.
proj.
finans.
prior.
(EUR)
VP1

10, 1317,

Privātais
Citi
finans.

40 031

0

0

241 888

0

0

22 542

0

0

Proj. ievieš.
līdz 2014.g.

Proj. ievieš.
līdz 2020.g.

Projekta plānotie
rezultatīvie rādītāji

darbības

rezultāti

un

to

Uzklāts melnais segums uz Jauncodes bibliotēku Codes
pagasta Jauncodes ciemā. Veikta Ceraukstes pagasta
Mūsas ciema ielu un Codes pagasta ielas rekonstrukcija
līdz Jauncodes bibliotēkai, t.sk.. rekonstruētas
brauktuves Ceraukstes pagasta Mūsas ciema Līvānu, un
Upes
ielās,
Centra
ielas
posmā;
2. uzklāts melnais segums Ceraukstes pagasta Mūsas
2015.-2018. ciema Robežu, Bungu un Pūriņu ielās un uz Jauncodes
bibliotēku
Codes
pagasta
Jauncodes
ciemā,
3. izbūvēts apgaismojums Centra ielas posmā un Bungu
ielā Ceraukstes pagastā Mūsas ciemā,
Turpināt Dreņģerkalna un Torņa ielas pārbūvi Codes
pagasta Jauncodes ciemā.

1382841
1 422 872

2014.
19 Satiksmes drošības
uzlabošana novada
nozīmes centros, 3.kārta:
Gailīšu pagasta Uzvaras
ciemā, Vecsaules
pagasta Jaunsaules
ciemā, Mežotnes pagasta
Mežotnes, Garozas,
Strēlnieka, Ceplis,
Brunavas pagasta
Grenctāle, Ērgļu ciemā.
Dāviņu pagasta Dāviņu
ciemā
20 Gājēju celiņu, laukumu
un autobusu pieturu
rekonstrukcija pagastu
teritorijās

VP1

VP1

13-18,
20-22

13-19,
21-22

1 209 441

967 553

90032

112 714

90 172

21 Satiksmes drošības
pasākumi uz A7

VP1

13-20, 22

142 287

113 830

28 457

0

0

22 Ielu un ceļu
inventarizācija,
transporta plūsmu audits

VP1

13-21

142 287

113 830

28 457

0

0

Atjaunots asfalta segums ielām, ko šobrīd klāj vecais,
pilnīgi nolietotais un jau daļēji sabrukušais asfalta
segums. Uzklāts jauns asfalta segums ciemu
galvenajiem ceļiem un ielām, kas līdz šim bijušas ar
līdz 2020. grants segumu. Nomainīti vecie un neizmantojamie
apgaismes stabi, izmantojot jau esošās apgaismes
sistēmas elementus. Nomainīta elektroinstalācija,
uzstādītas ekonomiskās spuldzes un gaismas releji.
Izbūvēt ielu apgaismojumu Bauskas novadā.

2013.

Skatīt.23.aili

8

2020.

Ieklāts laukums pie Grenctāles kluba
1) Nomainīts Gailīšu pagasta Uzvaras ciema
sabrukušais gājēju celiņu segums (sadrupušās betona
plāksnes pret bruģakmeni) 863 m garumā,
2) Ieklāts jauns bruģis Brunavas pagasta Grenctāles
ciemā laukumam pie Grenctāles kluba un Ērgļu ciemā
pie
veikala
(kopā
aptuveni
1000
m²),
3) Rekonstruētas pieturvietas - skolēnu autobusu
apgriešanās laukumi - 8 gabali Gailīšu pagastā un
Brunavas pagastā.
Satiksmes regulēšana uzstādīšana un pieslēgšana
„Brīdinošie dzeltenie mirgojošie luksofori” uz gājēju
pārejām Bauskā un Ceraukste.

Līdz 2020. Audits/inventarizācija

Partneri

Nr.
p.k.
Projekta nosaukums

Finanšu avoti
Atbilst.
Indikatīvās
Papild.
vid.
projekta
ar citiem
term.
izmaksas ES finans. Pašvald.
proj.
finans.
prior.
(EUR)

Privātais
Citi
finans.

23 Tranzītielas Kalna un
Zaļās ielas periodiskā
uzturēšana un
rekonstrukcija
24
A7 šoseja-Rotkalni -A7
šoseja posma
rekonstrukcija
25 A7 Tranzītielas Zaļās
ielas rekonstrukcija no
Lāčplēša ielas līdz Salātu
ielai (A7) 500 m
26 V 1025 Bauska Gailīši
Lietuvas robeža 13,474
km no 0,300 līdz 13,774

VP1

24-27

1 020 242,63

VP1

23, 25-57

96405

VP1

23-25, 27

0

0

0

27 P87 Bauska - Aizkraukle

VP1

23-26

0

0

0

355 718
VP1

23-24,
26-27

0

522243

284 574

71 144

0

0

0

498 000,00 2014.

0

0

Projekta plānotie
rezultatīvie rādītāji

darbības

rezultāti

un

to

• Rekonstruēts ielas segums un tehniskie parametri AS "Latvijas
• uzstādīti satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi, Valsts ceļi"
• izbūvētas un pārceltas pazemes komunikācijas.

Seguma rekonstrukcija 2.kārta.

0

Skatīt 23.aili.
Asfalta seguma rekonstrukcija.
AS "Latvijas
Valsts ceļi"

Skatīt 23. aili

2014.

VP2

29-33

VP2

28

0

0

0

0

0

142 287
28 457

2014.
VP2

28

Realizēts, AS "Latvijas Valsts ceļi”
Asfalta seguma rekonstrukcija; izlīdzinošā kārta,
AS "Latvijas
virsmas apstrāde, autobusa pieturvietu rekonstrukcija
Valsts ceļi"
Asfalta seguma izlīdzinošās kārtas uzklāšana un virsmas AS "Latvijas
apstrāde, P87 Bauska-Aizkraukles šosejas Mēmeles Valsts ceļi"
ielas posmam 4160 m2.
7,75 km rekonstrukcija no 9,655 līdz 17,405km un
5,1km no 17,405 līdz 22,461km asfalta seguma izbūve.

2014.
VP2: Kvalitatīva, droša vide
RV2.1: Sociālās aizsardzības un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un attīstība
14 229
0
14 229
0
0
2016.
Izstrādāta „Sociālo pakalpojumu attīstības programma
2015-2020.gadam”.
83 377,85

400 000

400 000

9

Partneri

2014.-2020. 1.kārta.

2015.

113 830

29.2. Vispārēja tipa
pansionāta „Derpele”
struktūrvienība
Slimnīcas iela 4, Bauskā
atjaunošana

2015.

2012.

0

28 Sociālo pakalpojumu
attīstības koncepcijas
izstrāde
29 29.1. Vispārēja tipa
pansionāta „Derpele”
atjaunošana

Proj. ievieš.
līdz 2014.g.

Proj. ievieš.
līdz 2020.g.

Izremontēta pārtikas noliktavas siena; pagrabā atjaunota
grīda un izbūvēti jauni plaukti, trepēm izbūvētas
margas, izbūvēts lifts, visā ēkā ierīkota centrālā apkure,
Līdz 2020. nomainīti logi un durvis, izremontēta virtuve, un 2.stāva
zāle, rekonstruēta 1.stāva dušas telpas, veikts remonts
katlu mājā, izbūvētas uzbrauktuves,
Īslīces SAC veikts kosmētiskais remonts istabās,
ēdamzālē, veikts ēkas fasādes remonts, klientu dušas
telpas kapitālais remonts un celiņu izbūve.
2016.-2020. Veikta
pansionāta
„Derpele”
struktūrvienības
atjaunošna, iegādāta mobilā iekārta Jolly Standard, kas
ļauj pārvarēt kāpņu laidus cilvēkiem invalīdu ratiņos.

Nr.
p.k.
Projekta nosaukums

Finanšu avoti
Atbilst.
Indikatīvās
Papild.
vid.
projekta
ar citiem
term.
izmaksas ES finans. Pašvald.
proj.
finans.
prior.
(EUR)

30 30.1.Profesionāla sociālā VP2 28
darba attīstība pašvaldībā SAM
9.2.1.

Privātais
Citi
finans.

Proj. ievieš.
līdz 2014.g.

Proj. ievieš.
līdz 2020.g.

Projekta plānotie
rezultatīvie rādītāji

darbības

rezultāti

un

to

2015.-2020. Pilnveidota Bauskas novada Sociālā dienesta
profesionālā kompetence darbā ar riska situācijā esošām
personām.
Nodrošinātas supervīzijas darbam ar riska situācijā
esošām personām.

12 300

10455

1845

30

161 000

161 000

0

0

0

2016.-2018. Mērķa grupas jauniešu sasniegšanas un uzrunāšanas
aktivitātes, kā arī informēšanas pasākumi, iesaistot
pašvaldības stratēģiskos partnerus; mērķa grupas
jauniešu profilēšana un individuālo pasākumu
programmu izstrāde; mērķa grupas jauniešu motivēšana,
aktivizēšana un atbalsta sniegšana saskaņā ar mērķa
grupas jaunieša individuālo pasākumu programmu, kas
izstrādāta, balstoties uz profilēšanas rezultātiem, lai
sekmētu šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda
apguvē pie amata meistara, NVA īstenotajos pasākumos
Jauniešu garantijas ietvaros, nevalstisko organizāciju vai
jauniešu centru darbībā.

31 Ģimeniskai videi
pietuvinātu pakalpojumu
pieejamību personām ar
invaliditāti un bērniem

VP2 29
SAM
9.2.2.

284 574

227 659

56 915

0

0

2015.-2020. Izveidoti grupu dzīvokļi personām ar invaliditāti un
bērniem un atelpas brīža pakalpojumi personu ar
invaliditāti un bērnu piederīgajiem.
Sociālie dzīvokļi novadu nozīmes attīstības centros.

32 32.1. Pakalpojumi un
infrastruktūras attīstība
personām ar invaliditāti

VP2 28
SAM
9.3.1.

200 000

170 000

30 000

32.2. Pakalpojumu
infrastruktūras attīstība
personām ar invaliditāti

VP2 28
SAM
9.3.1.

200 000

170 000

30 000

711

30.2. Projekts „Proti un
Dari” Bauskas novadā

32.3. „Pasākumi
multiplās sklerozes
slimnieku integrācija
sabiedrībā un dzīves
kvalitātes uzturēšana
2015.gadā”
33 Institūcijām alternatīvie
aprūpes mājās
pakalpojumi Bauskas
novadā

VP2

VP2

32

711

0

VP2

28

141 840

0

Izveidoti/pielāgoti sociālie 15 dzīvokļi sabiedrībā
balstītu pakalpojumu sniegšanai personām ar
2015.-2020. invaliditāti.

0

0

0

0

Izveidoti/pielāgoti sociālie 15 dzīvokļi sabiedrībā
2015.-2020. balstītu pakalpojumu sniegšanai personām ar
invaliditāti.
2015

Īstenoti pasākumi mērķa grupai.
Līdz 2020. Pilnveidot aprūpi mājās, izveidot mobilās aprūpes
vienības pakalpojumu nodrošinot sociālos pakalpojumus
155 mērķa grupas personām.
2014.

10

Partneri

Nr.
p.k.
Projekta nosaukums
34 Stacionārās veselības
aprūpes infrastruktūras
uzlabošana SIA
„Bauskas slimnīca”,
uzlabojot veselības
aprūpes pakalpojumu
kvalitāti un paaugstinot
pakalpojumu izmaksu
efektivitāti

Finanšu avoti
Atbilst.
Indikatīvās
Papild.
vid.
projekta
ar citiem
term.
izmaksas ES finans. Pašvald.
proj.
finans.
prior.
(EUR)
VP2

35-38

842 092

364 255

Privātais
Citi
finans.

477837

0

Proj. ievieš.
līdz 2014.g.

0
2010.-2014.

35 Steidzamās neatliekamās VP2
palīdzības punkta
remonts un aprīkojuma
iegāde

34, 36,
37

29 211,747

0

29211,747

0

36 Ambulatoro veselības
aprūpes pakalpojumu
uzlabošana

VP2

34, 35,
37, 38

553 020

0

553 020

0

37 Dienas stacionāra
remonts

VP2

34- 36,
38

66 917

0

0

0

66917

38 Aprūpes nodaļas
aprīkošana

VP2

34-37

45968

0

0

0

2011.-2013.
45967,54 2011.-2014.

0

2011.-2014.

11

Proj. ievieš.
līdz 2020.g.

Projekta plānotie
rezultatīvie rādītāji

darbības

rezultāti

un

to

Partneri

2010-2014.gadā kopā SIA „Bauskas slimnīca” ieguldīts
Līdz 2020. 842 092 euro.
no.2010. līdz 2011.poliklīnikas ēkas rekonstrukcija
2011.gads koridora logu nomaiņa Dārza ielā 12A
2012.gads cokola remonts terapijas ēkai
2012.gads jumta remonts ēkai Dārza ielā 12A
2013. gads stacionāra ēkas remonts- griestu, logu aiļu
un piebūves siltināšana, sienu remonts un krāsošana.
2014. gads Slimnīcas ielā 4 (pansionāta) jumta remonts
Līdz 2020.gadam turpināt pārbūves un atjaunošanas
darbus.
2015.-2020. 2012. gadā SMPP veikts operāciju un pārsiešanas telpas
remonts, pacientu reģistrācijas telpas remonts
2012. gadā koridora telpu remonts stacionāra ēkā pie
RTG kabineta (sienas griesti).
Operāciju un pārsiešanas telpas remonts, procedūru
telpas remonts, pacientu reģistrācijas un darbinieku
darba telpas remonts; Operāciju galds, medicīniskās
mēbeles izremontētajās telpās, EKG iekārts, pacientu
pārvietojamie
sēdrati
un
transporta
rati
(daudzfunkcionāli), mazais narkozes aparāts.
NMC
2014.-2020. Jaunu iekārtu iegāde - fibrogastraskops, vidējās klases
USG, operāciju lampa, rehabilitācijas aprīkojums,
rentgena
iekārta,
Osteodensitometrijas
iekārta,
triecienviļņu
iekārta,
datortomogrāfijas
iekārta,
funkcionālās diagnostikas kabinets aprīkots ar jaunu
vakumsistēmu DT 100 plus,
datoru un
datorprogrammām, Jumta remonts Ēkai Saules ielā 5,
telpu remonts.
NMC
Telpu kosmētiskais remonts; Sterilizējamie operāciju
instrumentu komplekti (trīs ginekoloģiskie un trīs
ķirurģiskie), laporaskopijas un artroskopijas komplekts
ar videoiekārtu, Operāciju zālei iegādāts stacionārais un
pārvietojamais vakuumsūknis, universālais cistoskops
un cisto – uretro- fibroskops.
NMC
2011.gads- medikamentu skapis (2.gab)
NMC
2012.gads- pacientu gultas ar matraci (5.gab).
2013.gads -ratiņkrēsls, tualetes krēsls, padubju
mazgājamā iekārta.
2014.gads-. pacientu gultas ar matraci (12.gab.),
pacientu pacelšanas ierīce, pacientu skapīši (10.gab)
30 gab. slimnieku gultas un 60 matrači, pacientu
2015.-2020. pārvietošanās palīgierīces (pieci staiguļi mazie un divi
staiguļi lielie).

Nr.
p.k.
Projekta nosaukums
39 Energoefektivitātes
pasākumi Brunavas
pagasta Ērgļu sociālā
centrā

Finanšu avoti
Atbilst.
Indikatīvās
Papild.
vid.
projekta
ar citiem
term.
izmaksas ES finans. Pašvald.
proj.
finans.
prior.
(EUR)

Privātais
Citi
finans.

Proj. ievieš.
līdz 2014.g.

Proj. ievieš.
līdz 2020.g.

Projekta plānotie
rezultatīvie rādītāji

darbības

rezultāti

un

to

Partneri

2016.
VP2

28

113 830

91 064

22 766

40 Ūdenssaimniecības
attīstība Bauskas novada
Ceraukstes pagasta
Mūsas ciemā
41 Ūdensapgādes tīklu
rekonstrukcija Codes
pagasta Codes ciemā

VP2

41-59

474345

403193

71152

VP2

40, 42-59

0

0

0

42 Kanalizācijas sistēmu
izbūvēšana un attīrīšanas
iekārtu modernizēšana
Dāviņu ciemā
43 Ūdenssaimniecības
attīstība Bauskas novada
Gailīšu pagasta Mūsas
ciemā

VP2

40-41,
43-59

344 654

VP2

40-42,
44-59

44 Ūdensapgādes,
notekūdeņu un
kanalizācijas sistēmas
rekonstrukcija Mežotnes
pagasta Jumpravās
45 Ūdensapgādes,
notekūdeņu un
kanalizācijas sistēmas
rekonstrukcija sekojošās
Mežotnes pagasta
Mežotnes ciemā
46 Ūdenssaimniecības
attīstība Bauskas novada
Vecsaules pagasta
Ozolaines ciemā, 2.kārta

VP2

VP2

VP2

0

Fasādes siltināšana.

0

RV2.2: Vides kvalitāte
Ūdensapgāde/ Kanalizācija
0
0
2014.

0

0

271 296,97 73 357,12

0

0

2014.

393 257

275 794,48 117 462,37

0

0

2013.

40-43,
45-59

287783

241943,84 45 839,25

0

0

2014.

40-44,
46-59

430 833

358 732,36 72 100,40

0

0

2014.

263333

184 986,42 78 347,19

0

0

40-45,
47-59

12

Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (L=354 m) un
paplašināšana (L=1402 m); kanalizācijas tīklu
paplašināšana (L=4207 m); kanalizācijas sūkņa stacijas
izbūve – 2 gab.
2015.-2020. Rekonstruēti ūdensapgādes tīkli Codes pagasta Codes
ciemā un ūdens apgādes tīkli ārpus ciema robežām
(ūdensapgādes sistēma Saulstari un Spiģi).

2015.

Kanalizācijas tīklu paplašināšana (L=1121 m);
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas rekonstrukcija – 1 gab.;
kanalizācijas sūkņa stacijas izbūve – 1 gab.;
kanalizācijas sūkņa stacijas rekonstrukcija – 1 gab.
Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (L=1400 m) un
paplašināšana (L=250 m); dzeramā ūdens sagatavošanas
stacijas izbūve – 1 gab.; artēziskā urbuma rekonstrukcija
– 1 gab.; kanalizācijas tīklu rekonstrukcija (L=200 m)
un paplašināšana (L=1010 m); notekūdeņu attīrīšanas
iekārtas izbūve – 1 gab.
Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (L=929 m) un
paplašināšana (L=96 m); dzeramā ūdens sagatavošanas
stacijas izbūve – 1 gab.; artēziskā urbuma rekonstrukcija
– 1 gab..; kanalizācijas tīklu paplašināšana (L=1425 m);
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas rekonstrukcija – 2 gab.
Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (L=1430 m) un
paplašināšana (L=240 m); dzeramā ūdens sagatavošanas
stacijas izbūve – 1 gab.; artēziskā urbuma rekonstrukcija
– 1 gab..; kanalizācijas tīklu rekonstrukcija (L=1028 m)
un paplašināšana (L=90 m); notekūdeņu attīrīšanas
iekārtas rekonstrukcija – 1 gab.
Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (L=1647 m);
kanalizācijas sūkņa stacijas izbūve – 1 gab.;
kanalizācijas tīklu rekonstrukcija (L=813 m) un
paplašināšana (L=1075 m); notekūdeņu attīrīšanas
iekārtas izbūve – 1 gab.

"

Nr.
p.k.
Projekta nosaukums

Finanšu avoti
Atbilst.
Indikatīvās
Papild.
vid.
projekta
ar citiem
term.
izmaksas ES finans. Pašvald.
proj.
finans.
prior.
(EUR)

Privātais
Citi
finans.

Proj. ievieš.
līdz 2014.g.

47 Ūdenssaimniecības
attīstība Bauskas novada
Vecsaules pagasta
Vecsaules ciemā

VP2

40-46,
48-59

691024

417 012,85 274 011,16

0

0

48 Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība
Bauskas novada
Brunavas pagasta
Grenctāles ciemā

VP2

40-47,
49-59

566 120

397684,27 168435,66

0

0

49 Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība
Rītausmu un Bērzkalnu
ciemā (2.kārta)
50 „Bauskas novada
Gailīšu pagasta Pāces
ciema ūdenssaimniecības
attīstība”

VP2

40-48,
50-59

1 707 446

1 195 212

512 234

0

0

VP2

40-49,
51-59

622 278

409 897

175 670

0

0

01.04.2011.31.12.2012.

51 Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība
Īslīcē, KF

VP2

3 321 680

2 325 176

996 504

0

0

10.2010.12. 2014.

Proj. ievieš.
līdz 2020.g.

Projekta plānotie
rezultatīvie rādītāji

darbības

rezultāti

un

to

Partneri

Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (L=1606 m) un
paplašināšana (L=425 m); dzeramā ūdens sagatavošanas
stacijas izbūve – 1 gab.; artēziskā urbuma rekonstrukcija
– 1 gab..; kanalizācijas tīklu paplašināšana (L=1942 m);
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas izbūve – 1 gab.
2014.

2014.

40-50,
52-59

13

(artēziskā urbuma „Budžas” rekonstrukcija) - jaunas
ŪAS izbūve 6,0 m3/h) -esošo ūdensapgādes tīklu
rekonstrukcija 1068 m, , zemtekas izbūve 100 m
DN1100). - NAI BIO-35 izbūve, NAI demontāža) Kanalizācija (tīklu rekonstrukcija, pašteces cauruļvadi –
1 440 m DN200, DN160, spiedvadi – 180 m DN110,
zemtekas izbūve – 180m DN110, KSS rekonstrukcija
10,0 m3/h, 15,0 m3/h).
2017.-2020. Īstenota ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības SIA "Īslīces
projekta Rītausmu un Bērzkalnu ciemā projekta 2.kārta. ūdens"

2015.

Artēziskā urbuma rekonstrukcija, dzeramā ūdens
sagatavošanas
stacijas,
ūdensapgādes
tīklu
rekonstrukcija (L=1910 m), kanalizācijas sūkņu stacijas
rekonstrukcija, kanalizācijas spiedvada izbūve (L=190
m), kanalizācijas tīklu rekonstrukcija (L=780 m),
kanalizācijas tīklu paplašināšana (L=1111 m),
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve.
Sakārtota un ierīkota ūdens ņemšanas vieta Bērzkalnu SIA "Īslīces
un Rītausmu ciemā - attīrīšanas iekārtu izbūve, tīrā ūdens",
ūdens pazemes rezervuāru izbūve, artēzisko urbumu
SIA
izbūve - 4 gab., esošo četru artēzisko urbumu "Bauskas
tamponēšana; Jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (1 ūdenskompl.) būvniecība Rītausmu ciemā, kanalizācijas tīklu saimniecība"
rekonstrukcija un izbūve Bērzkalnu ciemā (L=2448 m),
3 kanalizācijas sūkņu staciju izbūve, spiedvadu izbūve
(L=2489 m) Bērzkalnu ciemā, kanalizācijas tīklu izbūve
Rītausmu ciemā (L=1027 m), kanalizācijas sūkņu
staciju izbūve (2 gab.), spiedvadu izbūve Rītausmu
ciemā (L=238 m).

Nr.
p.k.
Projekta nosaukums

Finanšu avoti
Atbilst.
Indikatīvās
Papild.
vid.
projekta
ar citiem
term.
izmaksas ES finans. Pašvald.
proj.
finans.
prior.
(EUR)

52 52.1.Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība
Bauskas novada Īslīces
pagasta Ādžūnu ciemā

VP2

40-51,
53-59

52.2. Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība
Bauskas novada Īslīces
pagasta Bērzu ciemā

VP2

40-51,
53-59

53 „Bauskas novada
Vecsaules pagasta
Ozolaines ciema
ūdenssaimniecības
attīstība”

VP2

40-52,
54-59

354 697

54 Projekts Nr.LLIII-157
„Kopīgi ūdens
apsaimniekošanas
pasākumi pārrobežu
Lielupes baseināGRANDERIO”

VP2

40-53,
55-59

55 Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība
Bauskā, KF

VP2

56 Ūdenssaimniecības
attīstība Bauskas novada
Mežotnes pagasta
Strēlnieku ciemā

VP2

428 383

215 280

Privātais
Citi
finans.

Proj. ievieš.
līdz 2014.g.

0

0

213103

08.2011.09.2012.

0

0

270137

10.05.2012
09.05.2014

224 236

96 101

0

0

10.09.2010.
09.2012.

152 925

107 047

45 878

0

0

2011.-2012.

40-54,
56-59

5 890 000

4 208
999.95

0

0

2011.-2014.

40-55,
57-59

79 511

0

0

0

09.2011.
2013.

695,134.90 424,997.58

79511

14

Proj. ievieš.
līdz 2020.g.

Projekta plānotie
rezultatīvie rādītāji

darbības

rezultāti

un

to

Partneri

Īstenota ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība, SIA "Īslīces
paplašināta
ūdens
saimniecības
pakalpojumu ūdens"
pieejamība, nodrošināta kvalitatīva dzīves vide;
Rekonstruēts artēziskais urbums, uzbūvēta dzeramā
ūdens sagatavošanas stacija, ūdensapgādes tīklu
rekonstrukcija (L=1480 m) un paplašināšana (L=130
m), bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
būvniecība, kanalizācijas sūkņu stacijas un spiedvada
(L=350
m)
būvniecība,
kanalizācijas
tīklu
rekonstrukcija (L=285 m) un paplašināšana (L=880 m).
- 2015.-2018. Ūdensapgāde: ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, 1970 SIA "Īslīces
m Kanalizācija: Bērzu sistēmas NAI rekonstrukcija, 40 ūdens"
m3/dnn; Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, 720m; KSS
rekonstrukcija, 6 m3/h; * Jaunu kanalizācijas tīklu
izbūve pakalpojuma paplašināšanai, 1670 m; jauni
kanalizācijas tīkli sistēmu savienošanai, 50m.
–
Ūdens sagatavošanas stacijas ēkas izbūve un USI
uzstādīšana - 1 gab., ūdensvada rekonstrukcija (L = 899
m), 17 dzīvojamo māju pieslēgšana centralizētai
notekūdeņu savākšanas sistēmai, kanalizācijas kolektora
jaunbūve (L=936 m), NAI rekonstrukcija - 1 gab.,
kanalizācijas spiedvada izbūve (L=84 m), KSS
rekonstrukcija - 1 gab., ūdensvada jaunbūve (L=1291
m), kanalizācijas kolektora rekonstrukcija (L=709 m).
Uzlabota Lielupes baseina vides kvalitāte, īstenoti ūdens
apsaimniekošanas pasākumi pierobežas reģionā:
tehniskie projekti un tehniski ekonomiskie pamatojumi
dzeramā
ūdens,
notekūdeņu
un
lietusūdens
apsaimniekošanas uzlabošanai, kā arī veikta dabas
infrastruktūras izbūve dažādās projekta vietās un upju
posmu tīrīšana.
Uzlabota ūdens ieguves un sagatavošanas stacijas SIA
darbība, centrālās notekūdeņu pārsūknēšanas stacijas "Bauskas
darbība; atdalīta lietus kanalizācijas sistēma no kopējās ūdenskanalizācijas sistēmas; izbūvēti jauni ūdensapgādes un saimniecība"
kanalizāciju tīkli, nodrošināti asenizācijas pakalpojumi.
-

Realizēts daļēji.

Nr.
p.k.
Projekta nosaukums

Finanšu avoti
Atbilst.
Indikatīvās
Papild.
vid.
projekta
ar citiem
term.
izmaksas ES finans. Pašvald.
proj.
finans.
prior.
(EUR)

57 Ūdenssaimniecības
attīstība Bauskas novada
Mežotnes pagasta
Garozas ciemā
58 Projekts Nr. LLII„Ilgtspējīga lietusūdens
kanalizācijas
apsaimniekošana
Lielupes baseina vides
kvalitātes uzlabošanai”
59 ŪK sakārtošana
apdzīvotās vietās līdz
200 iedzīvotājiem

VP2

40-56,
58-59

VP2

40-57, 59

VP2

40-58

60 60.1. Dalība atkritumu
sistēmas attīstības
projektā
60.2 Atkritumu
reģenerācijas
infrastruktūras attīstība.

VP2

Privātais
Citi
finans.

Proj. ievieš.
līdz 2014.g.

318760

0

318760

0

0

09.2011.
2013.

1 008547

152 656

855891

0

0

2014.

163 096

0

0

2012.-2014.

0
512 234
61

512 234
Atkritumu saimniecība
0

0

0

0

0

VP2

2 700 000,00

0

0

0

0

60.3 Poligona „Grantiņi”
infrastruktūras attīstība

VP2

2 600 000,00

0

0

0

0

61 Pilsētas dalītās vākšanas
punktu izveide,
šķirošanas laukumu
izveide, presēšanas un
dedzināšanas
infrastruktūras izveide

VP2

60

142 287

99 601

42 686

0

0

62 Centrālo katlu māju,
siltumtrašu
rekonstrukcija
pašvaldības sabiedrisko
ēku siltināšana
63 Īslīces pagasta pārvaldes
ēkas fasādes siltināšana,
apdare
64 Daudzfunkcionālā centra
Strēlnieki
energoefektivitātes
paaugstināšana

VP2

63,15

142 287

99 601

42 686

0

Siltumapgāde
0

VP2

147

49869

0

0

VP2

65-66

682 570

0

0

2014.

15

Proj. ievieš.
līdz 2020.g.

–

Projekta plānotie
rezultatīvie rādītāji

darbības

rezultāti

to

Partneri

Realizēts ar pašvaldības finansējumu.
Īstenota ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība,
paplašināta
ūdens
saimniecības
pakalpojumu
pieejamība.
Lietusūdens kanalizācijas sistēmas izbūve Bauskas
pilsētā.

Atdzelžošanas stacijas un attīrīšanas iekārtas Bauskas
novada pagastos.
Līdz 2020. Īstenota ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība.
Pilnveidota atkritumu savākšanas sistēma ,
SIA "Vides
Izstrādāts
Zemgales
reģionālais
atkritumu serviss"
apsaimniekošanas plāns 2014.-2020.gadam.
2016.-2020. Pilnveidota atkritumu savākšanas sistēma:
SIA "Vides
pilsētas dalītās vākšanas punktu izveide, šķirošanas serviss"
laukumu izveide, presēšanas un dedzināšanas
infrastruktūras izveide.
2016.-2020. Jaunas atkritumu apglabāšanas šūnas būvniecība, SIA "Vides
apglabājamo atkritumu priekšapstrādes centra izveide. serviss"
2016.-2020. Pilnveidota atkritumu savākšanas sistēma
pilsētā.

Bauskas SIA "Vides
serviss"

2014.-2020. Rekonstruētas centrālās katlu mājas un siltumtrases
SIA
Mežotnes un Garozas ciematos. Uzstādīts jauna apkures "Bauskas
iekārta, nomainīts siltumtrases posms.
siltums"

2015.
2014 .
2012.

un

Īstenoti energoefektivitātes pasākumi.
Ēkas jumta, sienu, pamatu siltināšana, logu, durvju
nomaiņa.

Nr.
p.k.
Projekta nosaukums
65 65.1 „Siltuma ražošanas
efektivitātes
paaugstināšana Bauskā”
KF 50%
65.2 Efektīvas siltuma
izmantošanas sistēmas
attīstība
65.3. Efektīvas siltuma
izmantošanas sistēmas
attīstība pagastu
pašvaldības iestādēs
66 66.1. Energoefektivitātes
pasākumi

Finanšu avoti
Atbilst.
Indikatīvās
Papild.
vid.
projekta
ar citiem
term.
izmaksas ES finans. Pašvald.
proj.
finans.
prior.
(EUR)
VP2

VP2

64,66

VP2

Privātais
Citi
finans.

3 139 038,87

1 297
123,50

0

0

1 958 884

200 000

140 000

60 000

0

0

50 000

0

50 000

0

0

350 000

270 000

0

0

VP2

65, 86

142 287

VP2

65, 66

620 000

Proj. ievieš.
līdz 2014.g.

2015.

VP2

67 Labiekārtošanas
koncepcijas izstrāde
katrai apdzīvotai vietai
68 „Vides aktivitātes
kultūrvides attīstībai un
dabas resursu
aizsardzībai”
69 Kultūras centra „Dāvis”
teritorijas labiekārtošana

VP2

51 814

14 814,00

37 000

Projekta plānotie
rezultatīvie rādītāji

darbības

rezultāti

un

to

Attiecināmās izmaksas 2 594 247 EUR
KF 50 % no attiecināmām izmaksām.

2016.-2018. Digitālie skaitītāji SCADA.

2014

66.2.Administratīvā ēkas
Uzvaras ielā 1
energoefektivitātes
pasākumu ieviešana
66.3. CO2 emisiju
samazināšanas pasākumi
(ielu apgaismojuma
izbūve, elektromobiļu
iegāde, uzlādes staciju
uzstādīšana u.c.), KPFI

Proj. ievieš.
līdz 2020.g.

2014.

Vecsaules pagasta pārvaldes ēkā elektrības apkure
aizstāta ar apkuri ar kokskaidu granulām.
Veikta gāzes apkures katlu piegāde un uzstādīšana
Īslīces vidusskolā.
2015.-2019. Skatīt 86.punktu.
Bauskas novada iestāžu energoefektivitātes pasākumi
(Bauskas Valsts ģimnāzija, Bauskas sākumskola,
Bauskas 2.vidusskola, Bauskas Mūzikas skola, Uzvaras
vidusskolas struktūrvienība „Lācītis”, Bauskas pilsētas
pamatskola,
Mežotnes
pamatskola,
Vecsaules
pamatskola, PII „Pasaulīte”, Bauskas novada
pašvaldības administratīvajās ēkas.
2016-2018 Ķieģeļu sienu, cokola siltināšana, pagraba ārsienu
siltināšana, durvju nomaiņa pagrabā un kāpņu telpā uz
energoefektīvākām durvīm, ēkas logu nomaiņa uz
jauniem trīs stikla pakešu logiem PVC rāmjos, logu ailu
siltināšana, jumta siltināšana, visas ēkas iekštelpu
apgaismojuma nomaiņa uz gaismu emitējošo diožu
(LED) apgaismojumus.
Iegādāti divi elektromobiļi.
2015

2015.-2019.

69-77

0
28 457

19 920

8 537

Labiekārtošana
0
2014.

VP2

123

470 585

329 410

141 175

0

0

VP2

67

42 686

29 880

12 806

0

0

16

2014.

Izstrādāta labiekārtošanas koncepcija Īslīces ciemā
Izstrādāta labiekārtošanas koncepcija katrai apdzīvotai
2016.-2020. vietai, pieaicinot ainavu arhitektus un citus speciālistus.
2014.gadā izstrādāts Bauskas dabas parka (Natura
2000) apsaimniekošanas plāns.
2016.-2020. Zaļais parks, estrādes projektēšana pilskalnā (Natura
2000 teritorijā).
2016.-2020. Apkārt kultūras centram esošajā teritorijā ~1 ha platībā
ierīkoti apstādījumi, bruģēti celiņi, soliņi, puķu dobes.

Partneri

SIA
„Bauskas
siltums”
SIA
"Bauskas
siltums

Nr.
p.k.
Projekta nosaukums

Finanšu avoti
Atbilst.
Indikatīvās
Papild.
vid.
projekta
ar citiem
term.
izmaksas ES finans. Pašvald.
proj.
finans.
prior.
(EUR)

70 Dāviņu ciema centra
laukuma labiekārtošana

VP2

67

7779

71 Bērnu rotaļu laukumu
izveide Mežotnes
pagastā

VP2

67

5695
28 457

72 Dīķu un baseinu tīrīšanas
un rekonstrukcijas darbi
novadā
73 Rotaļu un atpūtas
laukuma izveide Bērzu
ciemā
74 Bruģa ieklāšana
laukumiem un celiņiem
1300 m² pie Īslīces
vidusskolas
75 Bruģa ieklāšana pie
Īslīces kultūras nama
1500 m², strūklakas
rekonstrukcija
76 Parku sakārtošana un
rekonstrukcija

VP2

77 Atpūtas vietu
sakārtošana un
rekonstrukcija

67

19 920

Privātais
Citi
finans.

Projekta plānotie
rezultatīvie rādītāji

darbības

rezultāti

un

to

0

0

2014.

2016.-2018. Ierīkoti bērnu rotaļu laukumi un āra trenažieri,
veļas žāvētavas, stāvlaukums automašīnām, soliņi.

0

0

2014.

0

0

2012.

Ielu vingrošanas elementi un āra trenažieri Strēlnieku
2015.-2020. ciemā.
Ielu vingrošanas elementi un āra trenažieri Mežotnes
ciemā.
Daļēji īstenots Granderio projektā.
2016.-2020. Rekonstruēti un iztīrīti vai aizbērti
nelietojamie baseini, dīķi.
2016.-2020. Veikta rotaļu laukuma izveide Bērzu ciemā.

8 537

0
49 801

Proj. ievieš.
līdz 2014.g.

Proj. ievieš.
līdz 2020.g.

49 801

VP2

67

35 572

24 900

10 672

0

0

VP2

67, 92

42 686

29 880

12 806

0

0

2016.-2020. Veikta bruģa ieklāšana laukumiem un celiņiem 1300 m²
pie Īslīces vidusskolas.

VP2

67

56 915

39 840

17 075

0

0

2016.-2020. Veikta bruģa ieklāšana pie Īslīces kultūras nama 1500
m², rekonstruēta strūklaka.

VP2

67

44 477

0

44 477

0

0

2014.

Veikta Saules dārza labiekārtošana Bauskā.
2016.-2020. Sakārtoti parki atbilstoši labiekārtošanas koncepcijai.

VP2

67

142 287
24031

0

0

0

2014.

Āra trenažieri Vecsaulē, Ozolainē, Kūdrā un Bauskā
Atpūtas vietu sakārtošana atbilstoši labiekārtošanas
koncepcijai (Vecsaules pagastā Zvaigznes ciemā,
2016.-2020. Likvertenos, labiekārtotas un aprīkotas atpūtas zonas
(piemēram, Līgo dārzs, Garozas parks u.c.), Ceplī,
Jumpravās, Mūsas upes krastā-Gailīšu pagastā, Uzvarā.
2016.-2020. Bērnu rotaļu laukums Vecsaules ciema parkā - uzlabot
un papildināt esošo, t. sk. āra trenažieri.

Partneri

142 287

284 574

284 574

78 Rotaļu laukuma, vides
sakārtošana Vecsaules
ciemā
79 Taku maršrutu attīstība
un 1.kārtas izveide

VP2

67

35 572

0

0

0

0

VP2

161

142 287

99 601

42 686

0

0

2016.-2020. Taku attīstības koncepcijas izstrāde un 1.kārtas taku Tūrisma
maršrutu izveidošana (t.sk. gājējiem, nūjotājiem informācijas
velosipēdistiem gar Mēmeles krastu, takas izpēte un
centrs
izveide maršrutā Mežotne-Bauska, taka gar Mūsas
kreiso krastu un Kamardes pilskalna sakopšana).

80 80.1 Kapu
labiekārtošana
80.2. Programmas
„Eiropa pilsoņiem”
aktivitātes „Eiropas
piemiņas pasākumi”

VP2

67

142 287

0

142 287

0

0

VP2

81

100 000

100000

0

0

2014.-2020. Ūdens, stāvlaukumi, piebraucamie ceļi, atkritumu
savākšanas laukumi, kapličas u.c.
2016.-2017. „Eiropas piemiņas pasākumi” ietvaros ebreju piemiņas
vietas izveide un Bauskas Jauno ebreju kapu
labiekārtošana. Kapsētu uzturēšanas un labiekārtošanas Bauskas
darbi.
muzejs, NVO

17

Nr.
p.k.
Projekta nosaukums

Finanšu avoti
Atbilst.
Indikatīvās
Papild.
vid.
projekta
ar citiem
term.
izmaksas ES finans. Pašvald.
proj.
finans.
prior.
(EUR)

81 Valsts pilsētbūvniecības
pieminekļa - Bauskas
vecpilsētas attīstības
stratēģijas izstrāde un
īstenošana
82 Medicīniskās
atskurbtuves izveide

VP2

VP2

83

83 Videonovērošanas
sistēmas attīstība

VP2

82, 84

84 Sabiedriskā kārtības
dienesta attīstība

VP2

124-132

0
42 686

83

85 Bauskas novada
izglītības iestāžu
energoaudits

VP3

86, 87

86 86.1.Bauskas novada
izglītības iestāžu
energoefektivitātes
paaugstināšanas projektu
izstrāde un realizācija,
1.kārta

VP3

85

86.2. Bauskas valsts
ģimnāzijas
infrastruktūras
sakārtošana

VP3

86

Privātais
Citi
finans.
0

0

Proj. ievieš.
līdz 2014.g.
2014.

42 686

28 457

0

28 457

0

0
0

19 920

2535
8 537

0

28 457
71 144

0

71 144

0

Projekta plānotie
rezultatīvie rādītāji

darbības

rezultāti

un

to

Konferences rezolūcija. Reģenerācijas projekta izstrāde
un ieviešana. Saistošie noteikumi par pašvaldības
2015.-2020. atbalstu Bauskas vecpilsētas saglabāšanai.
Vecpilsētas pakāpeniska atjaunošana.
2014.-2020. Medicīniskās atskurbtuves izveide Bauskas pilsētā.
Videonovērošanas kameru uzstādīšana Bauskas pilsētā.

2014.
0

Proj. ievieš.
līdz 2020.g.

2016.-2020.
2014.-2020. Sabiedriskās kārtības nodaļas kapacitātes stiprināšana.
Auto, sakaru līdzekļi u.c. aprīkojuma iegāde.

VP3: Kvalitatīva izglītība
RV3.1: Izglītības kvalitātes un pieejamības nodrošināšana
Bauskas novada izglītības iestāžu energoefektivitātes projektu izstrāde un realizācija
0
3 000
0
0
2012.-2013. 2015.-2020. Projekts realizācijas gaitā. Bauskas BJC ēku Rīga ielā 8
14 229
14 229
tehniskās ekspertīzes veikšana un energoefektivitātes
audits, Bauskas Mūzikas skolas energoaudits,
Bauskas novada izglītības iestāžu energoauditu izstrāde,
nepieciešamo energoefektivitātes pasākumu apzināšana.
2 134 308 1 707 446 426 862
0
0
2012.-2014. 2014.-2020. Energoefektivitātes uzlabošanas būvprojektu izstrāde un
īstenošana Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas
sākumskolas ēkai, Bauskas 2.vidusskolas vecajai ēkai
un piebūvei, Uzvaras vidusskolas struktūrvienībai
"Lācītis",
Griķu
pamatskolas
struktūrvienībai
"Dzirnaviņas".
2 208 700

1877395

33130,00

0

18

0

2016.-2018. 1. Modernas un ergonomiskas mācību vides izveide, tai
skaitā būvdarbi. Mācību infrastruktūras modernizēšana,
t. sk. ēkas rekonstrukcijas pabeigšana - mācību
kabinetu, darbnīcu, gaiteņu, sanmezglu un kāpņu telpu
remontdarbi. Ekonomiskā LED apgaismojuma nomaiņa
atlikušajās mācību telpās. Nepieciešams turpināt mācību
aprīkojuma modernizāciju metālapstrādes kompetencē.
2. Dabaszinātņu kabinetu aprīkošana vai jaunu kabinetu
izveidošana 7.-9.klasē. Jaunu dabaszinātņu kabinetu
izveide (7.-9.klašu grupā) un aprīkošana vecā korpusa
2.stāvā, pašreizējās bibliotēkas vietā. Telpu pārbūve,
remonts un aprīkojums. Skolā ir nepieciešams pabeigt
uzsākto infrastruktūras uzlabošanu un mācību
materiāltehniskās bāzes modernizāciju.
3. IKT risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde.
Bezvadu interneta pieslēguma izveide mācību procesa

Partneri

Nr.
p.k.
Projekta nosaukums

86.3. Bauskas
2.vidusskolas
infrastruktūras
sakārtošana

Finanšu avoti
Atbilst.
Indikatīvās
Papild.
vid.
projekta
ar citiem
term.
izmaksas ES finans. Pašvald.
proj.
finans.
prior.
(EUR)

VP3

86

1 850 000

1572 500

Privātais
Citi
finans.

500 000

0

19

0

Proj. ievieš.
līdz 2014.g.

Proj. ievieš.
līdz 2020.g.

Projekta plānotie
rezultatīvie rādītāji

darbības

rezultāti

un

to

īstenošanai izglītības iestādes vecā korpusa 1.- 4.stāvā,
aktu zālē, IKT aprīkojuma savstarpējās savietošanas
iespēju nodrošināšana visā izglītības iestādē.
Stacionārās un mobilās datorklases izveidošana STEM
u.c. mācību priekšmetu apmācībai. 4 multivides
svešvalodu apmācību laboratorijas izveide. Visu klašu
aprīkošana (26 gab.) ar interaktīvajiem displejiem un to
programmatūru. Viena 3D printera, dokumentu kameru
iegāde. Videonovērošanas sistēmas ierīkošana visā
skolas ēkā. Aktu zāles aprīkošana ar videokonferences
sistēmām. Displeji (6 gab.), interaktīvie kioski ar
programmatūru (2 gab.) un interneta kioski ar
programmatūru (4 gab.). Interaktīvais displejs ar statīvu
un programmatūru (5gab.).
4. Reģionālā metodiskā centra funkciju attīstība (valsts
ģimnāzijās). Vecā korpusa sporta zāles pārbūve un
pielāgošana reģionālā metodiskā centra funkciju
īstenošanai (būvprojekta izstrāde, remontdarbi un
aprīkojums, metodiskā centra aprīkošana ar
videokonferences sistēmām).
5. Izglītības iestādes sporta infrastruktūras
modernizācija. Sporta halles rekonstrukcija.
2016.-2018. 1. Modernas un ergonomiskas mācību vides izveide, tai
skaitā
būvdarbi.
Izglītības
iestādes
iekšējo
inženiertīklu
atjaunošana.
Mācību
kabinetu
kosmētiskais remonts, ergonomisks apgaismojums u.c.
2.IKT risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde.
Bezvadu interneta pieslēguma izveide mācību procesa
īstenošanai izglītības iestādes ēkā. Multivides
svešvalodu
apmācību
laboratorijas
izveide.
Interaktīvais displejs ar statīvu un programmatūru,
interaktīvie kioski ar programmatūru. 3D printeris.
Displeji ar programmatūru. 2 datorklašu aprīkošana un
modernizēšana.
3.Izglītības
iestādes
sporta
infrastruktūras
modernizācija. Sporta laukuma atjaunošana atbilstoši
mūsdienu prasībām: laukuma un skrejceļu seguma
nomaiņa,
tāllēkšanas,
augstlēkšanas
sektoru
rekonstrukcija, zviedru siena, līdzsvara baļķis, u.c.
sporta laukuma aprīkošana ar sporta inventāru trīs
izglītības iestādēm: Bauskas 2.vidusskolai, Bauskas
pilsētas pamatskolai un PII "Zīlīte".
4. Energoefektivitātes pasākumu ieviešana.

Partneri

Nr.
p.k.
Projekta nosaukums

Finanšu avoti
Atbilst.
Indikatīvās
Papild.
vid.
projekta
ar citiem
term.
izmaksas ES finans. Pašvald.
proj.
finans.
prior.
(EUR)

87 87.1. Bauskas novada
izglītības iestāžu
energoefektivitātes
projektu izstrāde un
realizācija, 2.kārta

VP3

85

1 093 516

87.2. Bauskas pilsētas
pamatskolas
energoefektivitātes
pasākumu ieviešana

VP3

85, 86

600 000

87.3. Bauskas mūzikas
skolas
energoefektivitātes
pasākumu ieviešana

VP3

85, 86

680 000

Privātais
Citi
finans.

1 093 516

0

0

300000

0

0

7 114 359

300 000

Proj. ievieš.
līdz 2014.g.

Proj. ievieš.
līdz 2020.g.

Projekta plānotie
rezultatīvie rādītāji

darbības

rezultāti

un

to

2014.-2020. Energoefektivitātes uzlabošanas būvprojektu izstrāde un
īstenošana Bauskas pilsētas pamatskolai (Indikatīvais
siltumenerģijas patēriņa ietaupījums pēc projekta
īstenošanas (MWh gadā)-205)
Mūzikas skolai
Uzvaras vidusskolai,
Griķu pamatskolai,
Mežotnes pamatskolai,
Ozolaines pamatskolai,
Vecsaules pamatskolai un struktūrvienībai Jaunsaules
pamatskola,
Codes pamatskolai,
Pamūšas SIPS,
PII Pasaulīte jaunajam korpusam.
2016.-2018. Savietotā jumta papildus siltināšana skolas jaunajam
korpusam, ieejas mezgla uzlabošana un rezerves ieejas
durvju nomaiņa skolas jaunajam korpusam (vējtvera
izbūve), ārsienu papildus siltināšana skolas jaunajam
korpusam, jumta logu nomaiņa pret jauniem stikla
pakešu logiem ar automātisku atvēršanas/aizvēršanas
mehānismu, starp logu papildus siltināšana no ēkas
iekšpuses ar 150mm biezu minerālvates slāni, cokola
siltināšana un hidroizolācijas slāņa uzlabošanas
pasākumi visai skolas ēkai, pagraba pārseguma papildus
siltināšana skolas jaunajam korpusam, pagrabstāva logu
nomaiņa pret stikla pakešu logiem.

2016.-2018. Ārsienu siltināšana (virszemes līdz cokolam), logu ailu
siltināšana, PVC logu blīvuma atjaunošana (starp loga
rāmi un sienu), ārsienu siltināšana (pagrabstāvā), logu
ailu, PVC logu blīvuma atjaunošana (starp loga rāmi un
sienu), drenāžas izveidošanas pa ēkas perimetru.
Nepieciešams noizolēt pagrabstāva ārsienas un pamatus
no kapilārā mitruma piekļūšanas ar ģeomembrānu.
Augšējā pārseguma siltināšana, virs augšējā pārseguma
nepieciešams izveidot slīpā jumta konstrukciju, kas
ļautu samazināt apkures patēriņu, jo jaunajos bēniņos
paaugstinātos temperatūra.
Esošo veco koka durvju bloku nomaiņa pret jaunām
blīvām durvīm.
Bauskas novada izglītības iestāžu ugunsdrošības un drošības projektu izstrāde un realizācija
250000

430000

0
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0

Partneri

Nr.
p.k.
Projekta nosaukums

Finanšu avoti
Atbilst.
Indikatīvās
Papild.
vid.
projekta
ar citiem
term.
izmaksas ES finans. Pašvald.
proj.
finans.
prior.
(EUR)

Privātais
Citi
finans.

Proj. ievieš.
līdz 2014.g.

Proj. ievieš.
līdz 2020.g.

Projekta plānotie
rezultatīvie rādītāji

darbības

rezultāti

un

to

88 Projekts „Atbalsts
ugunsdrošības
pasākumiem pašvaldību
vispārējās izglītības
iestādēs” Latvijas Šveices sadarbības
programmas projekta
ietvaros
89 Automātiskās
ugunsgrēka atklāšanas
un apsardzes
signalizācijas sistēmu
ierīkošana Bauskas
novada izglītības
iestādēs
90 Bauskas novada
izglītības iestāžu ēku
zibensaizsardzības
ierīkošana un ēku jumta
konstrukciju
ugunsdrošības
aizsardzība
91 Bērnu rotaļu laukumu
nožogojuma ierīkošana

VP3

89, 90

59611

VP3

88

324926

VP3

88

VP3

92

92 Bauskas novada
izglītības iestāžu
vienkāršotā renovācija

VP3

74,97

93 Bauskas Valsts
ģimnāzijas ēkas jumta
rekonstrukcija un
energoefektivitātes
uzlabošana
94 Mežotnes
internātvidusskola PVC
logu un durvju nomaiņa
Bauskas novada
95 PII „Pasaulīte” bērnu
rotaļu un sporta zonas
rekonstrukcija”

VP3

85, 92,
94

215 438

0

215 438

0

0

2012.

2014-2016 Bauskas Valsts ģimnāzijas ēkas jumta rekonstrukcija
un energoefektivitātes uzlabošana.

VP3

85, 92

84 637

0

84637

0

0

2012.

Mežotnes internātvidusskola: PVC logu un durvju
nomaiņa.

VP3

91,96

0

2014.

22 766

1400
5 691

0

28 457

Sakārtoti celiņi un laukumi, ierīkota bērniem sporta
zona, uzstādītas jaunas nojumes un rotaļu iekārtas.

0

5961

0

0

2012.-2013.

Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes
signalizācijas
sistēmu
ierīkošana
Mežotnes
internātvidusskolā
un
Pamūšas
speciālajā
internātpamatskolā.

324926

0

0

2013.-2014.

Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un apsardzes
signalizācijas sistēmu ierīkošana Bauskas novada
izglītības iestādēs.

0

0

2012.-2014.

0

0

2012.

Skatīt 89. punktu.
Zibensnovedēju uzstādīšana Ozolaines pamatskolas
ēkas katlu mājas skursteņiem, Mežgaļu pamatskolas
pirmskolas ēkas zemējuma un zibens aizsardzības
ierīkošana, jumta konstrukciju apstrāde ar antipirēnu,
zemējuma un zibens aizsardzības sistēmu ierīkošana
Pamūšas SIPS, Uzvaras vidusskolā, PII "Pasaulīte".
Bērnu rotaļu laukuma nožogojumu ierīkošana Īslīces
vidusskolas pirmskolas grupai, Mežotnes pamatskolā.

3951

2 290 628
4 268615

Bauskas novada izglītības iestāžu infrastruktūras rekonstrukcija un attīstība
0
0
2012.-2014.
Ieguldīts izglītības iestāžu renovācijā.
Atbilstoši izstrādātajam izglītības iestāžu optimizācijas
2015.-2020. plānam līdz 2020.gadam turpināt izglītības iestāžu
renovāciju.

2014.-2020.
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Partneri

Nr.
p.k.
Projekta nosaukums

Finanšu avoti
Atbilst.
Indikatīvās
Papild.
vid.
projekta
ar citiem
term.
izmaksas ES finans. Pašvald.
proj.
finans.
prior.
(EUR)

96 PII "Zīlīte" rotaļu
laukuma vispusīgai
bērnu attīstībai izveide

VP3

91,95

97 Sporta laukumu
rekonstrukcija izglītības
iestādēs

VP3

141,143

120 000

98 Mūsdienīga IT
aprīkojuma iegāde
izglītības iestādēm

VP3

99-104

71530

VP3

99-104

2675

0

99 Materiāli tehniskās bāzes
pilnveidošana Bauskas
Mūzikas skolai un
Bauskas Mākslas skolai

VP3

98, 100104

42 686

VP3

98, 100104

28 457

100 Inventāra un aprīkojuma
iegāde Bauskas novada
izglītības iestādēm

VP3

98,99,
101-104

1 204 602

28 457

22 766

Privātais
Citi
finans.

5 691

0

Proj. ievieš.
līdz 2014.g.

Proj. ievieš.
līdz 2020.g.

Projekta plānotie
rezultatīvie rādītāji

darbības

rezultāti

un

to

2014.-2020. Uzstādīts jauns aprīkojums 7 spēļu laukumiem, ierīkots
bērnu rotaļu laukums bērnu vispusīgai attīstībai, 2 - 7
gadus veciem bērniem drošu, gaumīgu, iztēli rosinošu,
modernu, kurā pilnveidotu fizisko spēju un kustību
apguvi, attīstītu droša un veselīga dzīvesveida iemaņas.

0

2015.-2018. Rekonstruēti sporta laukumi izglītības iestādēs, Bauskas
2.vidusskola, Bauskas pilsētas pamatskola, PII Zīlīte
Īslīces vidusskolā, Uzvaras vidusskolā.
Bauskas novada izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana mācību procesa kvalitātes nodrošināšanai
0

120 000

0

0

0

0

0

2012.

2675

0

0

2013.

34 149

8 537

0

0

22 766

5 691

0

0

1204602

0

0

Īslīces vidusskola:
komplekti.

iegādāti

jaunas

datortehnikas

Uzvaras vidusskola: Iegādāti jaunas datortehnikas
komplekti.
2014.-2020. Pilnveidota Bauskas Mūzikas skolas materiāli tehniskās
bāze.
2014.-2020. Pilnveidota Bauskas Mākslas skolas materiāli tehniskās
bāze.
Iegādāts inventārs un aprīkojums Bauskas novada
izglītības iestādēs.

2012.-2014.

2014.-2020.
101 Aprīkojuma iegāde un
remontdarbi Bauskas
novada izglītības iestāžu
pakalpojumu
uzlabošanai (ELFLA)
102 Materiāli tehniskās bāzes
pilnveidošana
profesionālas ievirzes un
interešu izglītības
kvalitātes uzlabošanai
103 Aprīkojuma un iekārtu
iegāde Uzvaras
vidusskolai

VP3

98-100,
102-104

34534

VP3

98-101,
103, 104,
136

42 686

VP3

99-102,
104

104 Izglītības iestāžu
informatizācija Bauskas
novadā

VP3

99-103

34 149

8 537

0

0

2012.

Iegādāts virtuves aprīkojums Mežotnes pamatskolai,
Griķu pamatskolai, Vecsaules pamatskolai, Uzvaras
vidusskolas struktūrvienībai "Lācītis".

0

0

2012.-2014.

Skatīt 100.punktu.
Tērpi, instrumenti utt.
2014.-2020.

Skatīt
100.punktu

220 128

220 128

0

22

0

2010-2013

2014.-2020. Uzvaras vidusskola: virtuves aprīkojuma un iekārtu
iegāde, uzstādīšana; Ēdnīcas mēbeļu iegāde; Skolas
mēbeļu un inventāra, sporta inventāra iegāde; digitālo
klavieru iegāde mūzikas kabinetam.
Izglītības iestāžu aprīkošana ar informācijas un
komunikāciju tehnoloģijām.
2014-2020

Partneri

Nr.
p.k.
Projekta nosaukums
105 Autobusu pārvadājumu
sistēmas pilnveidošana

Finanšu avoti
Atbilst.
Indikatīvās
Papild.
vid.
projekta
ar citiem
term.
izmaksas ES finans. Pašvald.
proj.
finans.
prior.
(EUR)
VP3

1

Privātais
Citi
finans.

31 0572

0

0

Proj. ievieš.
līdz 2014.g.
2013.

426 862

Proj. ievieš.
līdz 2020.g.

Projekta plānotie
rezultatīvie rādītāji

darbības

rezultāti

un

to

Partneri

Autobusu iegāde.
Autobusu parka uzturēšana, jaunu autobusu iegāde
201.4-2020. maršrutu optimizācija, iepirkumu organizācija.

Pedagogu profesionālā pilnveide
106 Pedagogu
konkurētspējas
veicināšana izglītības
sistēmas optimizācijas
apstākļos

107 Visu (PII un VSK)
pedagogu tālākizglītības
kursi, lai nodrošinātu
darbu ar bērniem, kuriem
ir speciālās vajadzības
108 Sadarbības sistēmas
pilnveidošana un
pieredzes apmaiņa
kreativitātes attīstībai
izglītībā

107,1

286 295

229 036

57 259

0

0

106

85 372

68 298

17 074

0

0

0

0

37 000

29 600

7 400

2012.

Uzlabota pedagogu konkurētspēja.

VP3

VP3

106

2012.-2020. ESF
projekts
"Izglītojamo
ar
funkcionāliem
traucējumiem atbalsta sistēmas izveide", semināri un
pilnveides kursi pirmajā aktivitātē piedalījās 2 pedagogi,
otrajā aktivitātē- 84 pedagogi, trešajā aktivitātē
(PPDKN)- 310 pedagogi.
Pedagogi, kas apmācīti darbam ar bērniem ar īpašām
vajadzībām.
Līdz 2020. Erasmus +, ESF, kā arī novada atbalstīti pieredzes
apmaiņas braucieni.
PII pedagogu pieredzes apmaiņa.

VP3
Profesionālās izglītības attīstība

109 Sadarbība ar Rundāles
novada pašvaldību
Saulaines Profesionālās
vidusskolas attīstībā

VP3

110

0

0

0

0

0

2014.-2020. Kopīgi izstrādātas programmas, atrisināts kopmītņu Rundāles,
jautājums, prakses vietu koncepcijas izstrāde un prakses Vecumnieku,
vietu nodrošināšana, kopīgu investīciju projektu Iecavas
realizācija.
pašvaldības
un uzņēmēji

110 Prakses vietu
programmas izstrāde

VP3

109

42 686

34 149

8 537

0

0

2014.-2020. Kopīgi izstrādāts projekts uz prakses vietu attīstību.

111 Mūžizglītības un
tālākizglītības attīstības
plāna izstrāde un
speciālistu piesaiste

VP3

115

42 686

34 149

Mūžizglītības un interešu izglītības attīstība
8 537
0
0
2014.-2020. Izstrādāts mūžizglītības plāns.

112 IT Kompetences centra
materiāli tehniskā bāze

-

-

-

-

-

0
23

0

IT Kompetences centrs likvidēts.

Rundāles,
Vecumnieku,
Iecavas
pašvaldības
un uzņēmēji

Nr.
p.k.
Projekta nosaukums
113 Pašvaldības ēkas Katoļu
ielā 3 energoefektivitātes
uzlabošana
114 Bērnu un jauniešu
centra /Amatniecības
centra materiāli tehniskā
bāze
115 Mūžizglītības un interešu
izglītības iestāžu
infrastruktūras izveide
un attīstība pagastos
116 Brīvā laika centra
izveide Codes pagasta
Jauncodes ciemā

Finanšu avoti
Atbilst.
Indikatīvās
Papild.
vid.
projekta
ar citiem
term.
izmaksas ES finans. Pašvald.
proj.
finans.
prior.
(EUR)

Privātais
Citi
finans.

Proj. ievieš.
līdz 2014.g.

Proj. ievieš.
līdz 2020.g.

Projekta plānotie
rezultatīvie rādītāji

darbības

rezultāti

un

to

VP3

112

284 574

227 659

56 915

0

0

2014.-2020. Siltināta fasāde, jumts u.c.

VP3

112

42 686

34 149

8 537

0

0

2014.-2020. Amatniecības centra attīstība, biroja
instrumenti, restaurācijas darbnīcas izveide.

VP3

111

341 489

273 191

68 298

0

0

VP3

111, 115

35 572

28 458

7 114

0

0

2014.-2020. Atbalsta punktu izveide novada nozīmes centros, t.sk.
zāles pielāgošana un aprīkošana iedzīvotāju brīvām
aktivitātēm, tematiskiem pasākumiem, iegādājot
aprīkojumu.
2014.-2020. Ēkas Dreņģerkalnā 43 aprīkošana ar amatniecības un
sporta inventāru, sporta laukuma labiekārtošana
(uzstādīti skatītāju soliņi, nožogojums atjaunots 3m
augstumā).

117 Esošās bibliotēku
infrastruktūras
sakārtošana

VP4

118 Materiāli tehniskās bāzes
pilnveidošana
bibliotēkās

VP4

118

113 249
569 149

117,1

811 037

tehnika,

VP4: Pievilcīga kultūras un sporta vide
RV4.1: Kultūra pakalpojumu daudzveidības un kvalitātes nodrošināšana
Bibliotēka
Esošā infrastruktūra
0
0
2012.-2014. Līdz 2020. Bauskas novada bibliotēku telpu rekonstrukcija un
aprīkošana. Esošo bibliotēku infrastruktūras sakārtošana
455 319
113 830
(2012-2014): Rītausmu, Strēlnieku, Ceraukstes,
Rītausmu, Mežotnes, Bauskas Centrālās bibliotēkas,
Bauskas bērnu bibliotēkas, Ozolaines bibliotēkas un
Pāces bibliotēkas remontdarbi un aprīkošana.
648 830
162 207
0
0
2012.-2014. 2015-2020 Skatīt 117.punktu.
Kvalitatīva, sakārtota, moderna vide informacionālo un
citu pakalpojumu klāsta nodrošināšanai visām
iedzīvotāju grupām; bibliotēkas aprīkojuma, drošības
sistēmas un interjera iegāde, uzstādīšana; bibliotēku
kapacitātes paaugstināšana uzziņu un informacionālajā
darbā
ar
iedzīvotājiem
(datortehnikas
parka
atjaunināšana (Bauskas CB un 19 struktūrvienībās).
Lietotāju skaita pieaugums. Apmeklējumu skaita
pieaugums.
Jauna infrastruktūra

24

Partneri

Nr.
p.k.
Projekta nosaukums
119 Biznesa bibliotēkas
būvniecība un
aprīkošana

Finanšu avoti
Atbilst.
Indikatīvās
Papild.
vid.
projekta
ar citiem
term.
izmaksas ES finans. Pašvald.
proj.
finans.
prior.
(EUR)
VP4

118

Privātais
Citi
finans.

53999

3 841 754

0

3 073 403

Proj. ievieš.
līdz 2014.g.

Proj. ievieš.
līdz 2020.g.

Projekta plānotie
rezultatīvie rādītāji

darbības

rezultāti

un

to

2016.-2019. Projekta realizācija veicinās Bauskas kā reģionālās
nozīmes attīstības centra ātrāku un veiksmīgāku
iekļaušanos nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības
centru funkcionālajos tīklos, veicinās ekonomisko
potenciālu un konkurētspēju valsts un starptautiskā
mērogā, paaugstinot cilvēkresursu un infrastruktūras
kapacitāti, kvalitatīvu dzīves vidi un nodrošinot
daudzveidīgu informacionālo un citu pakalpojumu
klāsta pieejamību.

0

768 351

2014.
Kultūras namu, tautas namu, saieta namu rekonstrukcija
120 Bauskas Kultūras centra
rekonstrukcija un
aprīkošana

VP4

121 Novada pagastu
kultūras/tautas/saieta
namu rekonstrukcija un
aprīkošana

VP4

122 Grenctāles kultūras nama
pieejamības uzlabošana

VP4

123 Kultūras iestāžu
pieejamības uzlabošana,
brīvdabas estrādes
būvniecība

VP4

124 Bauskas Muzeja, Kalna
ielā 6, infrastruktūras
rekonstrukcija un izbūve

VP4

121-123,
135

27511
1 138 297

120, 122,
123

910 638

853 723

682 978

170 745

120-121,
123

34 718

27 774

6 944

120-122,
135

28450
352 872

0

2014.

0

0

2012.-2014.

0

0

2012.-2014.

0

0

0

0

227 659

227 305

441 090

0

ELFLA projekta ietvaros - gaismas un audiotehnikas
iegāde Bauskas novada pašvaldības iestādei “Bauskas
2014.-2019. Kultūras centrs” un Ceraukstes Tautas namam.
Bauskas Kultūras centra kapitālais remonts, pievadinfrastruktūras rekonstrukcija, āra pasākumu aprīkojums
(t.sk. mobilā skatuve), audio apskaņošanas un gaismas
aprīkojums.
2020.
ELFLA projekta ietvaros veikti remontdarbi Ceraukstes
Tautas namā un daudzfunkcionālajā centrā “Strēlnieki”,
skatuves aizskaru iegāde un uzstādīšana kultūras centrā
“Kamarde” un spoguļu sienas izveide Īslīces kultūras
namā. ELFLA un ERAF (LATLIT)Vecsaules saieta
nama rekonstrukcija.
Veikti
vispārēji
kultūras/tautas/saieta
namu
rekonstrukcija un aprīkošana (t.sk. labiekārtošana:
rekonstruēti laukumi, gājēju celiņi; rekonstruēta apkures
sistēma, sanitārie mezgli, fasādes; uzstādīts mūsdienīgs
aprīkojums: gaismas prožektori, tehniskais aprīkojums.
Uzlabota Grenctāles kultūras nama pieejamība, t.sk,.
laukuma bruģēšana.
2014.-2020. Brīvdabas estrāžu rekonstrukcija –Ērgļu estrāde
Code, Ērgļi, Pīrāgu estrāde. Kultūras iestāžu
pieejamības uzlabošana - Īslīce, 2 mobilās skatuves.

88 218
Muzeji

81, 125132

24372
284 574

24372
227 659

56 915

25

2012.-2014.

2015.-2020. Kanalizācijas sistēmas izbūve 2013.g.
Dzejnieka takas „Lejeniekos” labiekārtošana
Laivu piestātnei un kempingam „Lejeniekos” 2008.g.
izstrādāts tehniskais elektropieslēguma izbūves projekts.
Kultūrvēsturiskā mantojuma digitalizācija 257 vienības.
Viļa Plūdoņa muzeja “LEJENIEKI” ēku arhitektoniski
mākslinieciskās izpētes, ratnīcas, dzīvojamās mājas,

Partneri

Nr.
p.k.
Projekta nosaukums

Finanšu avoti
Atbilst.
Indikatīvās
Papild.
vid.
projekta
ar citiem
term.
izmaksas ES finans. Pašvald.
proj.
finans.
prior.
(EUR)

Privātais
Citi
finans.

Proj. ievieš.
līdz 2014.g.

Proj. ievieš.
līdz 2020.g.

Projekta plānotie
rezultatīvie rādītāji

darbības

rezultāti

un

to

klēts restaurācijas būvprojektu izstrāde, ēku kompleksa
restaurācija, vides labiekārtošaa
Telpu rekonstrukcija; kanalizācijas sistēmas izbūve;
Pacēlāja izbūve muzeja pieejamība. Plūdoņa muzeja
(filiāle) - rekonstrukcija un attīstība (dzejnieku taka,
laivu piestātne, kempingi) – „Lejeniekos” Plūdoņa
kultūrvēsturiskā mantojuma digitalizācija.
125 Bauskas pilsdrupu
austrumu torņu
konservācija, t.sk.
centrālā torņa apjumšana

VP4

81, 124,
126-132

690 000

600000

126 Koka tilta izbūve pār
austrumu aizsardzības
grāvi (pie pils)

VP4

124-125,
127-132

170 745

136 596

127 Bauskas pilskalna
ziemeļu nogāzes
nostiprināšana

VP4

125-126,
128-132

426 735

341 388

Kultūrvēsturisko objektu saglabāšana un atjaunošana
90 000
0
0
2015.-2018. Projekta
darbības
rezultāti:
1.
Nodrošināta
kultūrvēsturisko vērtību saglabāšana; 2. Celta pilsdrupu
informatīvā vērtība; 3. Likvidēts apmeklētāju
apdraudējums no krītošiem akmeņiem; 4. Likvidēta
avārijas situācija pilsdrupās; 5. Pilsdrupas padarītas
pieejamas kultūras pasākumu organizēšanai; 6.
Atjaunots Bauskas pils siluets; 7. Uzlabota apmeklētāju
apkalpošanas kvalitāte ainavu apskates skatu laukumā.
Projekta
rezultatīvie
rādītāji:
1.
Atjaunoti
kultūrvēsturiskā mantojuma objekti - 1 gab.
34 149
0
0
2016.-2018. Projekta darbības rezultāti: 1. Uzlabota satiksmes
drošība pilskalna parkā; 2. Palielinājušās Pilskalna parka
un Bauskas pils apmeklētāju ērtības; 3. Atjaunots
Bauskas pils kompleksa vēsturiskais tēls; Projekta
rezultatīvie rādītāji: 1. Atjaunots Pilskalna parka un
Bauskas pils infrastruktūras objekts - 1 gab.
85 347
0
0
2015.-2018. Projekta darbības rezultāti: 1. Nodrošināta droša lietus
ūdens aizvadīšana no Bauskas pils jumtiem un
teritorijas; 2. Likvidēta avārijas situācija Bauskas
pilskalna ziemeļu nogāzē; 3. Garantēta Bauskas pils
pamatu stabilitāte; 4. Rehabilitēta Mēmeles ielejas
ainava pie Bauskas pils; 5. Izveidota Mēmeles ainavas
apskates taka ap Bauskas pili; Projekta rezultatīvie
rādītāji: 1. Izbūvēta atbalsta sieniņa 1gab.; 2. Atjaunots
nogāzes sākotnējais reljefs 1gab. 3. Izveidota nogāzes
virsmas drenāžas sistēma 2060 m²; 4. Atjaunots nogāzes
velēnu segums 2060 m², 4. izveidota lietus ūdeņu
uztveršanas un aizvadīšanas sistēma; 5. Izveidota
kājnieku taka 1 gab.
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Partneri

Nr.
p.k.
Projekta nosaukums

Finanšu avoti
Atbilst.
Indikatīvās
Papild.
vid.
projekta
ar citiem
term.
izmaksas ES finans. Pašvald.
proj.
finans.
prior.
(EUR)

Privātais
Citi
finans.

Proj. ievieš.
līdz 2014.g.

Projekta plānotie
rezultatīvie rādītāji

darbības

rezultāti

un

to

398 294

0

0

2011.-2014.

2015.-2018. Projekta
darbības
rezultāti:
1.
Nodrošināta
kultūrvēsturisko vērtību saglabāšana; 2. Celta pilsdrupu
informatīvā vērtība; 3. Likvidēts apmeklētāju
apdraudējums no krītošiem akmeņiem; 4. Likvidēta
avārijas situācija pilsdrupās; 5. Pilsdrupas padarītas
pieejamas kultūras pasākumu organizēšanai. Projekta
rezultatīvie rādītāji: 1. Nostiprinātas Bauskas pilsdrupas
650 m² platībā.
2016.-2018. Veikta Kurzemes hercogu gleznu kolekcijas kopiju
izgatavošana un muzeja krājumu veidošana par kopējo
summu 39986.00euro.
Kurzemes
hercogu
gleznu
kolekcijas
kopiju
izgatavošana un muzeja krājumu veidošana.
Pils rekonstrukcija, realizēts .

363915

0

0

2012.-2014.

2015.-2016. Iekštelpu interjers, turpinās telpu atjaunošana.

1000000

500 000

0

49 801

0

49 801

0

28 457

0

28 457

0

0

142 287

113 830

28 457

0

0

128 Bauskas pilsdrupu
konservācijas 2. kārta ziemeļu siena

VP4

124 -127,
129-132

106 715

85 372

21 343

0

0

129 Bauskas pils muzeja
ekspozīcijas atjaunošana

VP4

124-128,
130-132

39 986

0

39 986

0

0

142 287

2014.
142 287

130 Bauskas pilssociālekonomiski
nozīmīga kultūras
mantojuma objektaatjaunošanas 2.kārta
131 Rātsnama izbūve 3.kārta
Rātsnams kā tūrisma
veicinātājs

VP4

124-129,
131-132

1 991 466

VP4

4, 124130, 132

363 915

132 Nozīmīga kultūras un
dabas mantojuma
integrēta attīstība
Bauskas novadā

VP4

124-131

1 500 000

133 Renesanses deju un
mūzikas koncerti,
novada svētki

VP4

134-136

134 Mākslas plenēru, izstāžu,
festivālu organizēšana
135 Bauskas Kultūras centra
infrastruktūras
modernizācija

VP4

133, 135,
136
120

VP4

Proj. ievieš.
līdz 2020.g.

1 593 172
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2016.-2018. 4.1. Bauskas pilskalna parka attīstība –
Bauskas pilsdrupām ar parku piešķirts valsts
aizsargājamā kultūras pieminekļa statuss (Nr.6166).
4.2. Estrādes infrastruktūras attīstība nepieciešama
kvalitatīvu kultūras aktivitāšu veikšanai.
4.3. Skatu laukuma Dambja ielā izveide.
4.6. Bauskas Luterāņu baznīcas rekonstrukcija –
kultūras pieminekļa statuss Nr.6167.
4.7. muzeja „Lejenieki” restaurācija –
Valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa statuss (Nr.8).
4.8. skatu laukuma Dambja ielā izveide.
Pasākumu aktivitātes
0

2012.-2014.

2014.-2020. Novadam nozīmīgu pasākumu organizēšana, atbilstoši
kultūras stratēģijai.
2014.-2020. Novadam nozīmīgu pasākumu organizēšana, atbilstoši
kultūras stratēģijai.
Skatīt 120.punktu: tehnika, gaisma, skatuve, zāle.

Partneri

Nr.
p.k.
Projekta nosaukums
136 Tautastērpu iegāde
pašdarbības kolektīviem
un skolu deju
kolektīviem novada
skolām

Finanšu avoti
Atbilst.
Indikatīvās
Papild.
vid.
projekta
ar citiem
term.
izmaksas ES finans. Pašvald.
proj.
finans.
prior.
(EUR)
VP4

102, 133134

Privātais
Citi
finans.

44057
85 372

68 298

0

0

Proj. ievieš.
līdz 2014.g.
2012.-2014.

Proj. ievieš.
līdz 2020.g.

Projekta plānotie
rezultatīvie rādītāji

darbības

rezultāti

un

to

2014.-2020. Inventāra iegāde, sadarbībā ar biedrībām.

17 074

RV4.2: Sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumu attīstība
137 Sporta bāzu
rekonstrukcija Bauskā

VP4

138, 139

Esošās sporta infrastruktūras sakārtošana
0
0
2012.-2014.

163 516

3 984 041

3 187 233

796 808

138 Bauskas novada
pašvaldības sporta bāzes
darbības pilnveidošana

VP4

137, 139

110 544

139 Bauskas novada sporta
būvju, laukumu un
stadionu rekonstrukcija

VP4

137, 138

38104

38104

140 Bērnu un pieaugušo
ūdens sporta, veselības
un atpūtas centra izveide
Bauskā (peldbaseins)

VP4

141, 142,
143

3 470 000

3 470 000

141 Sporta stadiona
būvniecība Īslīces
vidusskolā

VP4

140, 142,
143

170 745

142 Sporta halles izbūve
profesionālās ievirzes
izglītības iestādē
„Bauskas novada Bērnu
un jaunatnes sporta

VP4

140, 141,
143

5 400 000

136 596

Bauskas 2.vidusskolas sporta zāles remonts (2014.g.)
Izmaiņu veikšana tehniskajā projektā „Bauskas rajona
pašvaldības sporta bāzes administrācijas ēkas – sporta
spēļu
halles
rekonstrukcija”
un
būvdarbu
2015.-2020. autoruzraudzība” (2013.g.).
Sporta zāles Uzvaras ielā 10a apkures sistēmas radiatoru
nomaiņa (2012.g)Bauskas 2.vidusskolas sporta zāles
remonts, mūsdienīga aprīkojuma iegāde.
2014.-2020. Basketbola un volejbola laukuma rekonstrukcija
Bauskas stadionā.

0

0

0

0

2012.-2014.
2012.-2014.

Jaunu sporta objektu izveide
0
0

34 149

0

0

5 400 000

0

0
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Bauskas novada nozīmes un pagastu, ciemu sporta
laukumu izveide un aprīkošana/rekonstrukcija, t.sk.
skeirtparku un slidotavu izveide, aprīkojums sacensību
2014.-2020. organizācijai; Īslīces, Mežgaļu, Griķu, Codes u.c. sporta
laukumu rekonstrukcija, t.sk. slidotavu izveide +/- 7
vietās, aprīkojums sacensību organizācijai.
2015.-2020. Izbūvēts zema enerģijas patēriņa peldbaseins; Galvenie
tehniski ekonomiskie rādītāji: zemes gabala platība 4919.28 (m²) apbūves laukums - 1582.19 (m²) ēkas
kopējā telpu platība - 4001,05 (m²) ēkas apjoms 14838.46 (9739.31 + 5099.15pagrabs) (m³)
ēkas
klasifikācija pēc CC klasifikatora - 1265- sporta ēkas,
ēkas augstums - 10 m, energosertifikāts: 35 kWh/m2.
2014.-2020. Uzbūvēts sporta stadions pie Īslīces vidusskolas.

2015.-2020. Nodrošināta sporta skolas materiāli tehniskā bāze
Galvenie tehniski ekonomiskie rādītāji: zemes gabala
platība - 30 892,00 (m²),
apbūves laukums - 1715,53 (m²),
ēkas kopējā telpu platība - 5896,00 (m²),

Partneri

Nr.
p.k.
Projekta nosaukums

Finanšu avoti
Atbilst.
Indikatīvās
Papild.
vid.
projekta
ar citiem
term.
izmaksas ES finans. Pašvald.
proj.
finans.
prior.
(EUR)

Privātais
Citi
finans.

Proj. ievieš.
līdz 2014.g.

skola”

Proj. ievieš.
līdz 2020.g.

Projekta plānotie
rezultatīvie rādītāji

darbības

rezultāti

un

to

ēkas apjoms - 20 848,80 (m³),
ēkas klasifikācija pēc CC klasifikatora- 1265 sporta ēkas
ēkas augstums - 16,60m. Energosertifikāts - 32,9
kWh/m2.

143 Uzvaras vidusskolas
sporta laukuma izbūve

VP4

140-142

128 058

102 446

25 612

144 Transporta iegāde sporta
pasākumu vajadzībām
sporta centram

VP4

140-143

142 287

0

142 287

145 Kvalitātes vadības
sistēmas izstrāde un
ieviešana

VP5

146-150

146 Pieejamības uzlabošana
pakalpojumu centros

VP5

145, 147150

147 Administrācijas ēku
atjaunošana/
energoefektivitātes un
pieejamības
paaugstināšana

VP5

63, 66,
145, 146,
149, 150

148 Tehniskais aprīkojums

VP5

145-147,
149-150

149 Apmācību semināri un
mācību pieredzes
braucieni

VP5

145-148,
150

150 Sabiedrības informēšana:
TV, bukleti, avīze utt.

VP5

145-149

0

0

Sporta pasākumu organizācija
0
0

2014.-2020. Uzbūvēts sporta stadions pie Uzvaras vidusskolas.

2014.-2020. Iegādāts viens autobuss ar 8-9 sēdvietām, un viens
autobuss ar 16-19 sēdvietām.

VP5: Efektīva pārvalde
RV5.1: Pašvaldības un tās iestāžu, uzņēmumu darbības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana
14 229
0
14 229
0
0
2014.-2020. 2014.gadā noslēgts iepirkuma līgums par iekšējā audita
veikšanu pašvaldības iestādēs un kapitālsabiedrībās,
finansējums 2015.-2016.gadam EUR 40976,00.
Izveidota un ieviesta KVS.
45781
45781
0
0
2014.-2020. Remontdarbi EUR 36625,85
Aprīkojums -biroja tehnika un programmatūra (projekta
LLIV -253 “Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku
pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana”). EUR 1812,09
Visās pagasta pārvaldēs, administrācijas ēkās uzlabota
pieejamība.
0
0
2014.-2020. Paaugstināta energoefektivitāte un uzlabota pieejamība
ēkās Uzvaras ielā 1 (Indikatīvais
siltumenerģijas
patēriņa ietaupījums pēc projekta īstenošanas (MWh
gadā)- 101.
Uzvaras ielā 6, Katoļu iela 3, Mūsas c. doktorāta
pieejamība. Skatīt 66.punktu.
165194
0
0
0
2014.
Pašvaldības iestādēm iegādāta jauna biroja tehnika un
284 574
284 574
2015.-2020. programmatūra; Biroja tehnika, programmatūra. Arhīva
iekārtas.
28 457
0
28 457
0
0
2012.-2013. 2015.-2020. Personāla attīstības pilnveide un ārzemju pieredzes
aprobēšana piemērojot un integrējot novada bibliotēkās.
Apmācīti
20
novada
bibliotekāri.
Paaugstināta sniegto pakalpojumu kvalitāte.
28 457
0
28 457
0
0
2014.-2020. Sižeti TV, izstrādāti bukleti, regulāras preses relīzes,
radio ziņas.
RV5.2: Uzņēmējdarbības veicināšana
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Partneri

Nr.
p.k.
Projekta nosaukums

Finanšu avoti
Atbilst.
Indikatīvās
Papild.
vid.
projekta
ar citiem
term.
izmaksas ES finans. Pašvald.
proj.
finans.
prior.
(EUR)

151 Uzņēmējdarbības
atbalsta bibliotēku
pārrobežu sadarbības
tīkla izveidošana

VP5

152 Bauskas industriālā un
loģistikas parka attīstība

VP5

153 Uzņēmējdarbības
veicināšana, t.sk.
jauniešiem
154 Gailīšu biznesa dārzs

VP5

VP5

151-153,
155-160

155 Potenciālo PPP projektu
identificēšana
156 Meliorācijas sistēmas
uzturēšanas koncepcijas
izstrāde
157 Uzņēmumu sadarbības
sekmēšana un
popularizēšana

VP5

158 Uzņēmēju dienas,
uzņēmēju iesaiste
novada svētkos, vietējo
ražotāju (amatnieku,
lauksaimnieku)
mārketings un gadatirgi
159 Pieredzes apmaiņas
braucieni LV, LT u.c.,
labās prakses piemēri,
t.sk. ar sadraudzības
pilsētām
160 Bauskas novada
reģionālais biznesa
inkubators un radošo
industriju inkubators

Privātais
Citi
finans.

152-160

0
465 295

5,11,
9 960 103
151, 153160
151-152,
14 229
154-160

372 236

Proj. ievieš.
līdz 2014.g.

0

93 059

2012.-2014.

4 980 051 2 988 031 1 992 021 0

Proj. ievieš.
līdz 2020.g.

Projekta plānotie
rezultatīvie rādītāji

darbības

rezultāti

un

to

Partneri

Publiskajās bibliotēkās izveidoti jauni uzņēmējdarbības
sadarbības tīklus un uzņēmējdarbības atbalsta
struktūras, kā arī modernizēts pašvaldības teritoriālais
interneta tīkls, pilnveidota pašvaldības interneta mājas
lapu un izstrādāti e-pakalpojumi.
2015.-2020. Izstrādāts
detālplānojums,
nodrošinātas
inženierkomunikācijas, piesaistīti nomnieki 2-3.
2014.-2020. Bauskas Valsts ģimnāzija Biznesa bibliotēkas projekta
ietvaros Biznesa skola un Biznesa konkurss.
Junior Achievement Latvija, Altum u.c. popularizēšana.
2014.-2020. Uzņēmējdarbības infrastruktūra, konferenču zāle,
konsultatīvie pakalpojumi (jurists, grāmatvedis,
administrators, Lietuvas pierobežas attīstība, min4-6
uzņēmēji.
2014.-2020. Bibliotēka, baseins, Bauskas pils - viesnīca restorāns,
ģeotermālā enerģija u.c. TIT koncesijas līgums.
2014.-2020. Izstrādāta meliorācijas sistēmu attīstības stratēģija.

0

14 229

0

0

12 948

0

12 948

0

0

151-154,
156-160
151-155,
157-160

28 457

0

28 457

0

0

14 229

0

14 229

0

0

VP5

151-156,
158-160

42 686

0

42 686

0

0

VP5

151-157,
159, 160

85 372

0

85 372

0

0

VP5

151-158,
160

21 343

0

21 343

0

0

2016.-2020. Pārrobežu projektu un sadraudzības līgumu ietvaros.
Bauskas
Katru gadu vismaz viens pieredzes apmaiņas brauciens. novada
uzņēmēji

VP5

151-159

100 000

85 000

15 000

0

0

2016.-2020. Uzņēmējdarbība, konsultatīvie pakalpojumi (jurists, Bauskas
grāmatvedis, administrators). Telpu noma, semināri.
novada
uzņēmēji

2012.-2014.

VP5

2014.-2020. No 2012.gada darbojas Uzņēmējdarbības konsultatīvā Bauskas
padome, atbalsts uzņēmējiem un NVO. Dalība Rīga novada
Food un Balttur sadarbībā ar ZPR;
uzņēmēji
Dalība VRAA projektā;
Uzņēmēju konsultatīvā padome, konkurss Uzņēmēju
dienas u.c. uzņēmēju datu bāze (sasaiste ar domes mājas
lapu).
2016.-2020. Izstrādāta uzņēmēju datu bāze, tās mājas lapa, katru Bauskas
gadu noorganizētas uzņēmēju dienas, regulāra novada
uzņēmēju iesaiste novada svētkos, katru gadu uzņēmēji
noorganizēti
vietējo
ražotāju
(amatnieku,
lauksaimnieku) gadatirgi.

RV5.3: Novada teritorijas un tūrisma mārketinga īstenošana un attīstība
30

Nr.
p.k.
Projekta nosaukums

Finanšu avoti
Atbilst.
Indikatīvās
Papild.
vid.
projekta
ar citiem
term.
izmaksas ES finans. Pašvald.
proj.
finans.
prior.
(EUR)

Privātais
Citi
finans.

Proj. ievieš.
līdz 2014.g.

161 Tūrisma stratēģijas
aktualizācija, īstenošana,
tūrisma pakalpojumu
sniedzēju kvalitātes
uzraudzība
162 Novada mārketinga
plāna izstrāde

VP5

79

14 229

0

14 229

0

0

2012.-201.

VP5

163

14 229

0

14 229

0

0

2012.

163 Mārketinga īstenošana,
t.sk. dalība izstādēs,
materiālu izstrāde

VP5

162

85 372

0

85 372

0

0

2012.-2014.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Proj. ievieš.
līdz 2020.g.

Projekta plānotie
rezultatīvie rādītāji

darbības

rezultāti

un

to

Partneri

2014.g. stratēģijas izstrāde.
Tūrisma
TIC 2013.gadā saņēma kvalitātes sertifikātu informācijas
“Q-Latvia”,
izstrādāta stratēģija, nodrošināta tās centrs
ieviešana, regulāras tūristu aptaujas par pakalpojumu
kvalitāti.
2016.-2018. Izstrādāts mārketinga plāns.
Tūrisma
informācijas
centrs
2016.-2020. Izdota tūrisma karte latviešu/krievu/angļu;
Tūrisma
lietuviešu/poļu/vācu, somu/igauņu/franču valodā, u.c. informācijas
brošūras.
centrs
Izveidota www.tourism.bauska.lv
latviešu, krievu,
angļu, vācu un lietuviešu valodā. Izveidots maršrutu
plānotājs un virtuālā tūre.
Dalība 12 izstādēs, sagatavoti 100000 informatīvie
materiāli.
2015.

Bauskas novada plānotie investīciju projekti
Nr.
investīciju
plānā

Nr.p.
k.

Projekta plānotie darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji

Projekta nosaukums

Finansējuma
avoti

Indikatīvā
summa,
EUR

Projekta
Projekta
uzsākšanas pabeigšanas
gads
gads

Atbildīgais
par
projekta
īstenošanu

Sadarbības
partneri

Bauskas
novada
dome

SIA „Latraps”
SIA„Baltic Dairy
Board”,
SIA REB pluss
autoserviss

SAM 3.3.1. Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai

1.

Saistītais
projekts
LAT
LIT
programmas
transporta
nozares projekts
Bērzi-Lietuvas
robeža,
pārbūveautoceļa 7km.

Privāto investīciju palielināšana Bauskas
pilsētas dienvidu aglomerācijā
uzņēmējdarbības veicināšanai

Piesaistītas privātās investīcijas 510 000 EUR
Izveidotas 10 darbavietas

ES fondi
760 380 euro,
(ERAF), valsts no tām ERAF
pašvaldība
504 636 euro

2016.

2018.

Projekta idejas pamatojums: Īslīces ielas posma attīstības projekta koncepts paredz uzņēmējdarbības vides uzlabošanu diviem lielākajiem investoriem Bauskas pilsētas aglomerācijas dienvidu
daļā. Bauskas pilsētas un Īslīces pagasta teritorijā Iedzīvotāju blīvums un uzņēmējdarbības aktivitāte teritorijā, kā arī tiešo ārvalsta investīciju apjoms Bauskas novadā šajā teritorijā ir vislielākais.
Teritorijā atrodas un veidojas vairāki rūpniecības uzņēmumi, tai skaitā SIA „Baltic Dairy Board” (savu darbību uzsāk 2016.gada sākumā), plānotās investīcijas 0.51 MEUR, radītas darbavietas 10,
no teritorijas attīstības ieguvumu gūs SIA„Latraps” filiāle, SIA “REB plus” auto serviss, veikals Elvi, kā arī pilsētas robežai piekļaujošais Bērzkalnu ciems un Lauktehnika Īslīces pagastā.
Projektā paredzēta transporta infrastruktūras sakārtošana: Īslīces ielas posma (no Mūsas tilta) pārbūve - 0.810 km (4541 m2), ielas posma (no Ziedoņu ielas līdz Īslīces ielai) pārbūve 0.140km,
apgaismojuma izbūve Stacijas un Pārupes ielā 976 m.
Pa Īslīces ielu ikdienā pārvietojas 3000- 5000 automašīnu/dn. Degradētās teritorijas pārbūve uzlabos situāciju lielākajiem Bauskas novada uzņēmējiem - jaunatvērtājam SIA „Baltic Dairy Board”,
AS Latraps, SIA REB pluss, veikals ELVI.
Projekta aktivitāšu pamatojums:
1.1. Īslīces ielas un tai piekļaujošās teritorijas 810 m pārbūve; zemes darbi, virsmas izlīdzināšana- frēzēšana, pamatnes pastiprināšana, melnā seguma uzklāšana.
1.2. Teritorijas no Ziedoņu ielas līdz Īslīces ielai posma pārbūve- ielai piekļaujošā teritorija 13 614 m2,: zemes darbi, pamatnes izbūve, ielas pārbūve, laukumu izbūve.
1.3. Apgaismojuma izbūve Stacijas un Pārupes ielās - 976 m.
Iela ir neapmierinošā stāvoklī, bet bez kvalitatīvas ielas infrastruktūras nav iespējama uzņēmējdarbības attīstība šajā Bauskas pilsētas aglomerācijas teritorijā, līdz ar to ir ierobežota novada un
pilsētas līdzsvarota attīstība.
SAM 4.2.2. Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās

2.

Administratīvā ēkas Uzvaras ielā 1
energoefektivitātes pasākumu ieviešana

Enerģijas patēriņš ēkas apsildīšanai vidēji 55,4
kWh/m2

ES fondi,
valsts
pašvaldība

620 000

2016.

2018.

Bauskas
novada
dome

Nav

Projekta idejas pamatojums:
Bauskas novada domes administratīvā ēka Uzvaras ielā 1, Bauskā, uzbūvēta 1972.gadā, tās kopējā platība ir 2702 m2, ēkas kadastra Nr. 40010010056001.
Ēkas apsaimniekošana ir pietiekoši laba, ēkā ir veikti kosmētiskie telpu remonti, logi nomainīti pret plastmasas pakešu logiem, taču ēkas nesiltināšana var paātrināt norobežojošo konstrukciju
bojāšanos, samazināsies ēkas un inženiersistēmu kalpošanas laiks. Ēka ir energoneefektīva, siltumenerģijas patēriņš un izmaksas augstas.
Nepieciešamie energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi:
1. Ķieģeļu sienu 510mm siltināšana ar siltumizolāciju 150mm biezumā;
2. Ķieģeļu sienu 510mm (kas siltināta ar 50mm siltumizolāciju) siltināšana ar siltumizolāciju 150mm biezumā, kas paredzēta fasādēm ar plāno apmetumu;
3. Cokola siltināšana ar ekstrudētio putupolistirolu 50mm;
4. Pagraba ārsienu siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu 50mm;
5. Durvju nomaiņa pagrabā un kāpņu telpā uz energoefektīvākām durvīm;
6. Ēkas logu nomaiņa uz jauniem trīs stikla pakešu logiem PVC rāmjos U=1,2W/m2. Logu ailu siltināšana ar 30mm biezām siltumizolācijas strēmelēm.
7. Jumta siltināšana ar lēzeniem jumtiem paredzētu siltumizolāciju 150mm, jumta seguma nomaiņa;
8. Jumta (kas siltināts no iekšpuses) siltināšana ar lēzeniem jumtiem paredzētu siltumizolāciju 150mm, jumta seguma nomaiņa;
9. Visas ēkas iekštelpu apgaismojuma nomaiņa uz gaismu emitējošo diožu (LED) apgaismojumus.
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Nr.
investīciju
plānā

Nr.p.
k.

3.

Projekta nosaukums

Bauskas pilsētas pamatskolas
energoefektivitātes pasākumu ieviešana

Projekta plānotie darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji
Enerģijas patēriņš ēkas apsildīšanai vidēji 84
kWh/m2

Finansējuma
avoti

Indikatīvā
summa,
EUR

ES fondi,
valsts
pašvaldība

600 000

Projekta
Projekta
uzsākšanas pabeigšanas
gads
gads
2016.

2018.

Atbildīgais
par
projekta
īstenošanu

Sadarbības
partneri

Bauskas
novada
dome

Bauskas pilsētas
pamatskola

Projekta idejas pamatojums:
Bauskas pilsētas pamatskola Rīgas ielā 32, Bauskā, ēkas viena daļa uzbūvēta 1890.gadā, ēkas otrā daļa uzbūvēta 1995.gadā, kopējā platība ir 4026,1 m2, ēkas kadastra Nr. 40010040146001 un
400100401460012.
Skolā mācās 294 skolēni. Ēkas apsaimniekošana ir pietiekoši laba, ēkā ir veikti kosmētiskie telpu remonti, logi nomainīti pret plastmasas pakešu logiem un nomainītas ārdurvis, taču ēkas
nesiltināšana var paātrināt norobežojošo konstrukciju bojāšanos, samazināsies ēkas un inženiersistēmu kalpošanas laiks. Ēku ķieģeļu mūris raksturojas ar zemu siltuma pretestību, kā rezultātā
aizplūst liels siltumenerģijas daudzums. Īpaši paaugstināta siltumenerģijas plūsma tika konstatēta caur ēkas cokola daļu. Ārsienu konstrukcijas ir ar zemu siltuma pretestību, tās neatbilst
būvnormatīvu noteiktajām prasībām LBN 002-01 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”.
Ēkai ir liels siltumenerģijas ietaupījuma potenciāls. Veicot nepieciešamos energoefektivitātes pasākumus, būs iespējams ietaupīt 44% enerģijas.
Nepieciešamie energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi:
1. Savietotā jumta papildus siltināšana skolas jaunajam korpusam ar 300mm biezu minerālvates slāni;
2. Ieejas mezgla uzlabošana un rezerves ieejas durvju nomaiņa skolas jaunajam korpusam (vējtvera izbūve);
3. Ārsienu papildus siltināšana skolas jaunajam korpusam ar 150mm biezu minerālvates slāni;
4. Jumta logu nomaiņa pret jauniem stikla pakešu logiem ar automātisku atvēršanas/aizvēršanas mehānismu;
5. Starp logu papildus siltināšana no ēkas iekšpuses ar 150mm biezu minerālvates slāni;
6. Cokola siltināšana un hidroizolācijas slāņa uzlabošanas pasākumi visai skolas ēkai ar 100mm biezām ekstrudētā putupolistirola plāksnēm;
7. Pagraba pārseguma papildus siltināšana skolas jaunajam korpusam ar 100mm biezu putupolistirola plāksnēm);
8. Pagrabstāva logu nomaiņa pret stikla pakešu logiem.

4.

Bauskas 2.vidusskolas energoefektivitātes
pasākumu ieviešana

Enerģijas patēriņš ēkas apsildīšanai vidēji 55
kWh/m2

ES fondi,
valsts
pašvaldība

1 878 200

2017.

2019.

Bauskas
novada
dome

Nav

Projekta idejas pamatojums:
Ēkas viena daļa nodota ekspluatācijā1952. gadā, savukārt otra daļa 1995. gadā. Ēkas kopējā un lietderīgā platība ir 8739,3m2. Skolas ēkas ārsienas ir būvētas no māla un silikātķieģeļiem, kā arī no
gāzbetona paneļiem. Ēkas iekšējās sienas ir apmestas un krāsotas. Lentveida pamati būvēti no betona un māla ķieģeļu mūra. Starpstāvu pārsegums veidots no dobtiem dzelzsbetona paneļiem. Jumts
– vienai daļai ir divslīps, jumta segums izbūvēts no metāla loksnēm, savukārt otra ēkas daļai ir savietotais jumts ar ruberoīda klājumu. Ēkā ir izbūvēta viencauruļu apkures sistēma ar čuguna
radiatoriem un konvektoriem katrā telpā.
Bauskas 2.vidusskolas energoefektivitātes pasākumu kopums nepieciešams sekojošu problēmu dēļ: cokola stāvā nokrišņu laikā iekļūst mitrums caur pamatbloku šuvēm; ievērojami siltuma zudumi
caur logu ailēm vecajā un vidējā korpusā; samazināta siltumapgādes sistēmas cirkulācija stāvvados; ziemas laikā skolas vidējā korpusā sākumskolas telpās gaisa temperatūra ir nepietekoša; bojāta
jumta hidroizolācija un lietusūdens notekas; netiek nodrošināta patstāvīga svaiga gaisa pieplūde; karstā un aukstā ūdens caurules ir nolietojušās un izdilušas. Ārsienu konstrukcijas ir ar zemu
siltuma pretestību, tās neatbilst būvnormatīvu noteiktajām prasībām LBN 002-01 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”. Ēkai ir liels siltumenerģijas ietaupījuma potenciāls.
Nepieciešamie energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi:
1. Bēniņu papildus siltināšana skolas ēkā ar 300 mm biezu minerālvates slāni (ieteicams izmantot beramos materiālus).
2. Savietotā jumta papildus siltināšana ar 300mm biezu minerālvates slāni.
3. Ārdurvju blīvēšana. Ārdurvju blīvējuma uzlabošana.
4. Ārsienu papildus siltināšana ar 120 mm biezu minerālvates slāni.
5. Cokola daļas siltināšana un hidroizolācijas slāņa uzlabošanas pasākumi. Cokola papildus siltināšana ar 70 mm biezām ekstrudētā putupolistirola plāksnēm.
6. Grīdu papildus siltināšana (veikt grīdu papildus siltināšanu ar 50 mm biezu putupolistiorla plāksnēm).
7. Siltumapgādes cauruļvadu papildus siltināšana. Cauruļvadu izolēšana un pārizolēšana sadales mezglā (pagrabstāvā).
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Nr.
investīciju
plānā

Nr.p.
k.

Projekta nosaukums

Projekta plānotie darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji

Finansējuma
avoti

Indikatīvā
summa,
EUR

Projekta
Projekta
uzsākšanas pabeigšanas
gads
gads

Atbildīgais
par
projekta
īstenošanu

Sadarbības
partneri

Bauskas
novada
dome

Bauskas mūzikas
skola

8. Balansēšanas vārstu uzstādīšana uz apkures stāvvadiem.
9. Siltumapgādes sadales sistēmas rekonstrukcija. Sadales cauruļvadu un vārstu nomaiņa. Uzstādīt divcauruļu apkures sistēmu.
10. Apkures sistēmu rekonstrukcija. Sildķermeņu nomaiņa, termostatisko vārstu un automātikas uzstādīšana.
11. Ventilācijas sistēmas rekonstrukcija – izbūvēt mehāniskās ventilācijas sistēmas ar rekuperāciju.
5.

Bauskas mūzikas skolas
energoefektivitātes pasākumu ieviešana

Enerģijas patēriņš ēkas apsildīšanai vidēji 89,70
kWh/m2

ES fondi,
valsts
pašvaldība

680 000

2016.

2018.

Projekta idejas pamatojums:
Bauskas mūzikas skolas Upmalas ielā 5, Bauskā ēka uzbūvēta 1985.gadā, kopējā platība ir 1047,1 m2, ēkas kadastra Nr. 40010020198001. Skolā mācās 168 audzēkņi.
Ēkas apsaimniekošana ir pietiekoši laba, ēkā ir veikti kosmētiskie telpu remonti, logi nomainīti pret plastmasas pakešu logiem, uzstādīts jauns gāzes apkures katls un nomainītas apkures radiatori uz
jauniem metāla plākšņu konvektoriem ar uzstādītām termostatiskām galvām. Ēkas kopīgais fiziskais nolietojums sastāda 30%. Ēkai ir neapmierinoša energoefektivitāte. Ēkas galveno norobežojošo
konstrukciju - ārsienu, jumta plaknes, nenomainīto durvju bloku un jumta logu pretestība neatbilst būvnormatīvu noteiktajām prasībām LBN 002-01 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”.
Ēkai ir liels siltumenerģijas ietaupījuma potenciāls.
Nepieciešamie energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi:
1. Ārsienu siltināšana (virszemes līdz cokolam) ar siltumizolācijas materiālu 100mm biezumā, logu ailu siltināšana ar siltumizolācijas materiālu ne mazāk kā 30mm biezumā, PVC logu
blīvuma atjaunošana (starp loga rāmi un sienu) ar siltumizolācijas materiālu.
2. Ārsienu siltināšana (pagrabstāvā) ar siltumizolācijas materiālu 100mm biezumā, logu ailu siltināšana ar siltumizolācijas materiālu ne mazāk kā 30mm biezumā, PVC logu blīvuma
atjaunošana (starp loga rāmi un sienu) ar siltumizolācijas materiālu, drenāžas izveidošanas pa ēkas perimetru. Nepieciešams noizolēt pagrabstāva ārsienas un pamatus no kapilārā mitruma
piekļūšanas ar ģeomembrānu.
3. Augšējā pārseguma siltināšana ar siltumizolācijas materiālu 300mm biezumā. Virs augšējā pārseguma nepieciešams izveidot slīpā jumta konstrukciju, kas ļautu samazināt apkures
patēriņu, jo jaunajos bēniņos paaugstinātos temperatūra.
4. Esošo veco koka durvju bloku nomaiņa pret jaunām blīvām durvīm.

SAM 5.5.1. Veicināt reģionālo attīstību, sekmējot nozīmīga kultūras un dabas mantojuma saglabāšanu un ar to saistīto pakalpojumu ilgtspējīgu attīstību

6.

Nozīmīga kultūras mantojuma attīstība
Zemgalē

Nostiprināta Bauskas pilskalna ziemeļu nogāze,
lai nodrošinātu Bauskas pils pamatu stabilitāti.
Bauskas pilsdrupu austrumu torņu konservācija.
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ES fondi,
valsts
pašvaldība

1 035 000

2016.

2019.

Bauskas
novada
dome

Bauskas kultūras
centrs,
Bauskas pils,
Bauskas muzejs,
Luterāņu baznīca

Nr.
investīciju
plānā

Nr.p.
k.

Atbildīgais
par
Sadarbības
Projekta nosaukums
projekta
partneri
īstenošanu
Projekta idejas pamatojums: Zemgales plānošanas reģiona teritorijas plānojumā viena no lielākajām Zemgales reģiona vērtībām tiek minēta kultūras tūrisma attīstība, kas ietver piļu, muižu,
baznīcu, muzeju, pilskalnu, kultūras pasākumu apmeklējumu. Bauskas novadā atrodas 11% no Zemgales reģionam raksturīgiem, Latvijas mērogā izciliem arheoloģijas, arhitektūras, mākslas un
vēstures pieminekļiem. Kultūras mantojums ir katras tautas un katra novada garīgā un intelektuālā bagātība, pamats ekonomikas aktivitātes veicināšanai. Nozīmīgākie kultūrvēstures pieminekļi un
objekti ir: Bauskas pils, pilsdrupas ar parku un, Bauskas vecpilsēta, Mežotnes pils (Mežotnes pagasts), Bruknas muiža (Dāviņu pagasts), Bauskas Svētā Gara baznīca (Bauskas Luterāņu baznīca),
Bauskas Rātsnams, muzejs „Lejenieki”.
Projekts paredz veicināt kultūrā un radošumā balstītu reģionālo izaugsmi, nodrošinot kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras pakalpojumu pieejamību ikvienam iedzīvotājam.
Bauskas pilsdrupu austrumu torņu konservācijas, t.sk. centrālā torņa apjumšanas un Bauskas pilskalna ziemeļu nogāzes nostiprināšana nepieciešamību nosaka nepieciešamība saglabāt vides, dabas
resursu, dabas un kultūrvēsturiskā mantojumu, kā arī nodrošināt tā ilgtspējīgu apsaimniekošanu. Bauskas novada Attīstības programmā 2012.-2018.gadam kā ģeoloģiskā riska teritorijas minēta
noslīdeņu un nogruvumu teritorija - Mēmeles krasta posms pie Bauskas pilskalna ziemeļu nogāzes. Lai novērstu šos riskus, nepieciešams veikt Bauskas pils ziemeļu nogāzes nostiprināšanu.
Projekta plānotie darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji

Finansējuma
avoti

Indikatīvā
summa,
EUR

Projekta
Projekta
uzsākšanas pabeigšanas
gads
gads

Projekta aktivitāšu pamatojums:
1. Bauskas pilsdrupu austrumu torņu konservācija, t.sk. centrālā torņa apjumšana –
Nodrošinās kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu, celts pilsdrupu informatīvo vērtību, likvidēs apmeklētāju apdraudējumu no krītošiem akmeņiem, likvidēs avārijas situāciju pilsdrupās, pilsdrupas
padarītas pieejamas kultūras pasākumu organizēšanai, atjaunots Bauskas pils siluets, uzlabota apmeklētāju apkalpošanas kvalitāte ainavu apskates skatu laukumā.
2. Bauskas pils ziemeļu nogāzes nostiprināšana Bauskas pils ziemeļu nogāzes nostiprināšana nepieciešama, jo netiek nodrošināta droša lietus ūdens aizvadīšana no Bauskas pils jumtiem un teritorijas, joprojām nav atrisināts jautājums par avārijas
situācijā esošo Bauskas pilskalna ziemeļu nogāzi, kas negarantē atjaunotās Bauskas pils pamatu stabilitāti, nav rehabilitēta Mēmeles ielejas ainava pie Bauskas pils.
SAM 5.6.2. Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas

7.

Saistītais
projekts
Grants ceļu
atjaunošana
Ceraukstes
pagastā.

SIA „Lielzeltiņi”
SIA „Uldis
Bauskas industriālās teritorijas attīstība,
2016.
2018.
Biķernieks”, SIA
reģenerējot degradētās teritorijas
“” UB Food Tech”,
privātie investori
Projekta idejas pamatojums: Bauskas pilsētas industriālās zonas atrodas pilsētas dienvidrietumu daļā, piekļaujas tranzīta maģistrālei A7, tās attīstība tiek plānota kopš 2005.gada. 2008.gadā tika
veikta krustojuma projektēšana, lai būtu iespējams nodrošināt piekļuvi attīstāmajai teritorijai. Sākoties ekonomiskajai recesijai, darbi pie teritorijas attīstības apstājās un interese par teritorijas
attīstīšanu atjaunojās tikai 2014.gada sākumā.
Sākoties jaunajam plānošanas periodam, Bauskas novada pašvaldība ir saņēmusi trīs pretendentu pieprasījumus teritorijas izmantošanai, ko skatījusi Bauskas novada dome/ uzņēmējdarbības
padome (iekārtu ražošanai (Ukraina), autostāvvietas izbūve tranzīta transportam (Latvija) un ražotnes izveide pārtikas ķīmijas jomā (Šveice)), pretendentiem sniegta informācija par iespējām attīstīt
ražošanu, taču projekta virzību traucē transporta infrastruktūras trūkums vai vienā gadījumā paredzamās lielās energo patēriņa jaudas).
Teritorijai piekļaujas novada lielākā uzņēmēja SIA “Lielzeltiņi” teritorija (Linas Agro group), taču arī šī uzņēmēja attīstību kavē nepietiekamie pievedceļi. Optimizējot ražošanu un pārceļot daļu no
tehnoloģiskajiem procesiem uz Ķekavu, Bauskas novads 2015.gadā ir zaudējis vairāk kā 100 darbavietu. Nodrošinot piekļuvi A7 tranzīta ceļam (~ 1,7 km, kas atbilst Lidlauka ielas izbūvei),
nākošajos četros gados SIA “Lielzeltiņi” plāno investēt vairāk nekā 3 miljoni eiro kombinētās putnu barības ražošanā.
Projektā paredzēta 10 ha degradētās teritorijas revitalizācija, jauna krustojuma izbūve uz TEN-T maģistrāles Bauskas pilsētā un Lidlauka ielas izbūve (tai skaitā melnais segums un grants posma
izbūve). Plānotais posms savienos Mūsas ciemu un Janeiku ciemu, nodrošinās SIA “Lielzeltiņi” attīstību, ka arī jaunu investoru ienākšanu Bauskas pilsētā.
Piesaistītas privātās investīcijas 2 000 000
EUR, izveidotas līdz 37 darbavietas

ERAF,
Valsts,
pašvaldība

2 800 000
eur,
ERAF
2 280 000 eur

Bauskas
novada
dome

Projekta aktivitāšu pamatojums:
1.1.
Krustojuma izbūve ar A7, nodrošinot piekļuvi attīstāmajai teritorijai: paplašināta Zaļās ielas brauktuve 252,32m, izbūvēta kreisā pagrieziena josla Zaļajai ielai,• Izbūvēta jauna autobusa
pieturvieta,• Izbūvēta gājēju ietve kreisajā pusē 3,00 m platumā, ielas apgaismojums,• Izbūvēti luksofori,• Rekonstruēts krustojums ar Pūriņu ielu, Pūriņu ielai izbūvēta melnā seguma ietve abās
pusēs;
1.2.
Lidlauka ielas izbūve (melnais segums- grants).
1.3.
Inženierinfrastruktūras izbūve, atrisinot virsūdeņu novadīšanu- apgaismojums, sakaru kabeļi, elektrokabeļi, ūdensvads, kanalizācija.
Šobrīd teritorijas attīstībai vislielākais šķērslis ir transporta infrastruktūras neesamība. Projekts paredz industriālās teritorijas attīstību un izveidi uzņēmējdarbības veicināšanai Bauskas novadā.
Projekta īstenošanas rezultātā uzlabotā infrastruktūra veicinātu uzņēmēju ekonomisko aktivitāti, nodrošinās uzņēmumu attīstību un pieejamību, loģistiku, vides ilgtspēju veicinošo teritoriālo
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Nr.
investīciju
plānā

Nr.p.
k.

Projekta nosaukums

Projekta plānotie darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji

Finansējuma
avoti

Indikatīvā
summa,
EUR

Projekta
Projekta
uzsākšanas pabeigšanas
gads
gads

Atbildīgais
par
projekta
īstenošanu

Sadarbības
partneri

izaugsmi un jaunu darbavietu radīšanu.

8.
Saistītais
projekts
Autoceļa A10
posma ar
grants segumu
pārbūve
Gailīšu
pagastā.
(nepārklājas).

Teritorijas revitalizācija Gailīšu pagastā,
rekonstruējot vietējā autoceļa posmu”

Piesaistītas privātās investīcijas 500 000 EUR,
izveidotas līdz 3 darbavietas

ERAF,
Valsts,
pašvaldība

250 000 eur
ERAF
212 500 eur

2016.

2018.

Bauskas
novada
dome

SIA „Uzvara
lauks”

Projekta idejas pamatojums: Atpūtas komplekss „Miķelis” atrodas 15 km no Bauskas, Galīšu pagastā Uzvaras ciema teritorijā. Tā īpašnieks ir SIA “Uzvara lauks”. Atpūtas kompleksā „Miķelis”
apskatāms Lauksaimniecības muzejs „Uzvara” - dzīvojamā māja, divas klētis, kūts, rija, pirts, dzirnavas, kokamatnieka darbnīca, smēde. Muzeja lauksaimniecības mašīnu kolekcija ir lielākā Baltijā.
Kompleksa teritorijā atrodas kafejnīca, banketu zāle, pirts.
Lai veicinātu teritorijas attīstību un nodrošinātu piekļuvi vienam no 10 novada nozīmīgākajiem tūrisma objektiem Bauskas novadā, pašā Latvijas pierobežā, plānots veikt vietējā autoceļa A10
posma (no autoceļa V1025 līdz atpūtas kompleksam/muzejam), rekonstrukcija plānota 1 km garumā, uzklājot melno segumu.
Projekts veicinās 1 ha teritorijas revitalizāciju, tiks izveidota viena jauna darbavieta, teritorijā tiek ieguldītas 0.5 miljoni euro privātās investīcijas.
Projekta aktivitāšu pamatojums:
Pašvaldības autoceļa A10 posma pārbūve 1 km garumā.
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Nr.
investīciju
plānā

Nr.p.
k.

9.
Saistītais
projekts
autoceļa A1
posma ar
grants segumu
pārbūve Codes
pagastā.
(nepārklājas).

Projekta nosaukums

Teritorijas revitalizācija Codes pagastā,
rekonstruējot vietējā autoceļa posmu.

Projekta plānotie darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji

Piesaistītas privātās investīcijas 70 000 EUR,
izveidotas 2 darbavietas

Finansējuma
avoti

ERAF,
Valsts,
pašvaldība

Indikatīvā
summa,
EUR

150 000 eur
ERAF
127500 eur

Projekta
Projekta
uzsākšanas pabeigšanas
gads
gads

2016.

2018.

Atbildīgais
par
projekta
īstenošanu

Sadarbības
partneri

Bauskas
novada
dome

LPKS „Saimnieks
V”, ZS “Dzenīši”

Projekta idejas pamatojums: Lai revitalizētu degradētās teritorijas Codes pagastā un nodrošinātu attīstību Codes pagasta uzņēmējiem ir nepieciešams veikt pašvaldības autoceļa A1 posma
rekonstrukciju (A7 –Rotkalni). Teritorijā atrodas novada attīstībai nozīmīgi uzņēmēji, tai skaitā Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvai sabiedrībai "SAIMNIEKS-V" (plānotās investīcijas 20
000 euro, ZS “Dzenīši” (53 000 EUR. Projekta realizācija veicinātu degradētās teritorijas -Ciņu fermas attīstību.
Projekts veicinās 1 ha teritorijas revitalizāciju, tiks izveidotas 2 jaunas darbavietas, teritorijā tiek ieguldītas 70 tūkstoši euro privātās investīcijas.
Projekta aktivitāšu pamatojums:
Pašvaldības autoceļa A7- Rotkalni posma pārbūve 0.8 km garumā.

6

Nr.
investīciju
plānā

Nr.p.
k.

10.

Projekta nosaukums

Teritorijas revitalizācija Bauskas pilsētas
Ziemeļu aglomerācijā

Projekta plānotie darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji

Finansējuma
avoti

Indikatīvā
summa,
EUR

Piesaistītas privātās investīcijas 1 235 000EUR,
izveidotas līdz 21 darbavietas

ERAF,
Valsts,
pašvaldība

1 500 000eur,
ERAF
1 275 000 eur

Projekta
Projekta
uzsākšanas pabeigšanas
gads
gads

2016.

2018.

Atbildīgais
par
projekta
īstenošanu

Sadarbības
partneri

Bauskas
novada
dome

SIA Kronis,
SIA AIPS,
SIA Grāfs

Projekta idejas pamatojums: Lai revitalizētu degradēto teritoriju Bauskas pilsētā un nodrošinātu attīstību uzņēmējiem Codes un Vecsaules pagastos, tai skaitā SIA “Kronis”, SIA AIPS,
VAS LAU Bauskas iecirknim, SIA VIunKA, SIA Grāfs autoserviss, SIA ARGO kafejnīca, SIA Gastex, u.c. ir nepieciešams veikt sabrukušās Mēmeles ielas rekonstrukciju.
Projekts veicinās 3 ha teritoriju revitalizāciju, tiks izveidotas 4 jaunas darbavietas, teritorijā tiek ieguldītas 1 235 000 tūkstoši euro privātās investīcijas.

Ielas
projektēšana
plānota Interreg,
Baltijas
jūras
programmas
projekta
ietvaros,
sadarbībā
ar
ZPR.

Projekta aktivitāšu pamatojums:
1. Mēmeles ielas pārbūve 1 km garumā.
2. Inženierinfrastruktūras izbūve, atrisinot virsūdeņu novadīšanu- ielas segums un tehniskie parametri, izbūvēts gājēju/veloceliņš, rekonstruēti pieslēgumi, uzstādīti satiksmes organizācijas
tehniskie līdzekļi, izbūvēta lietusūdens kanalizācija, pārbūvēts ielas apgaismojums, izbūvētas un pārceltas pazemes komunikācijas, izveidoti apstādījumi, nodrošināta vides pieejamība.
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Nr.
investīciju
plānā

Nr.p.
k.

11.

Saistītais
projekts
CSDD
Elektromobiļu
uzlādes staciju
izvietošana
Latvijas
teritorijā,
2016.gadā.

12.
Saistītais
projekts
Tranzītielu
sakārtošanas
Bauskā,
Mūsas tilta
rekonstrukcija.

Projekta nosaukums

Bauskas vecpilsētas daļas revitalizācija
tūrisma un uzņēmējdarbības attīstībai.

Projekta plānotie darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji

Piesaistītas privātās investīcijas- vismaz 200
000 EUR, izveidotas līdz 4 darbavietas
Revitalizēta teritorija 0.26 ha.

Finansējuma
avoti

ERAF,
Valsts,
pašvaldība

Indikatīvā
summa,
EUR
150 000 eur,
no tām
127 500 eur
ERAF

Projekta
Projekta
uzsākšanas pabeigšanas
gads
gads

2016.

2018.

Atbildīgais
par
projekta
īstenošanu

Sadarbības
partneri

Bauskas
novada
dome

SIA “Kvintets M”,
A.Marinskis,
G.Marinskis
SIA MGM, Veltas
centrs, SIA “Marta
Emīlija”

Projekta idejas pamatojums: Lai revitalizētu degradēto teritoriju Bauskas vecpilsētā un nodrošinātu attīstību uzņēmējiem SIA Kvintets M, SIA MGM, SIA Marta Emīlija, u.c. tiks veikta
Rātslaukuma daļas un piekļaujošās Plūdoņa ielas posma pārbūve.
Projekts veicinās 0.26 ha teritoriju revitalizāciju, tiks izveidotas 4 jaunas darbavietas, teritorijā tiek ieguldītas vismaz 200 000 euro privātās investīcijas.
Projekta aktivitāšu pamatojums:
1. Plūdoņa ielas pārbūve no Kalna ielas līdz Pasta ielai, ieklājot bruģi 650 m2 platībā.
2. Rātslaukuma 2.kārtas izbūve ieklājot bruģi; inženierinfrastruktūras izbūve, nodrošinātas autostāvvietas tūristu autobusiem un vieglajām automašīnām, izveidoti apstādījumi, nodrošināta vides
pieejamība. 2100 m2
450 000 eur,
SIA Viona,
Bauskas
no tām
SIA Tornado,
2016.
2018.
novada
382 500 eur
SIA V+V
dome
ERAF
autoserviss
Projekta idejas pamatojums: Lai revitalizētu degradēto teritoriju Bauskas vecpilsētā un nodrošinātu attīstību uzņēmējiem SIA Viona, SIA Tornado, tiks veikta Brīvības bulvāra pārbūve.
Projekts veicinās 2 ha teritoriju revitalizāciju, tiks izveidotas 6 jaunas darbavietas, teritorijā tiek ieguldītas 250 000 euro privātās investīcijas.
Brīvības bulvāra revitalizācija
uzņēmējdarbības attīstībai

Piesaistītas privātās investīcijas 250 000 EUR,
izveidotas 6 darbavietas
Revitalizēta teritorija 2 ha.

ERAF,
Valsts,
pašvaldība

Projekta aktivitāšu pamatojums:
1. Brīvības bulvāra pārbūve
2. Inženierinfrastruktūras izbūve, atrisinot virsūdeņu novadīšanu- ielas segums un tehniskie parametri, izbūvēts gājēju/veloceliņš, rekonstruēti pieslēgumi, uzstādīti satiksmes organizācijas
tehniskie līdzekļi, izbūvēta lietusūdens kanalizācija, pārbūvēts ielas apgaismojums, izbūvētas un pārceltas pazemes komunikācijas, izveidoti apstādījumi, nodrošināta vides pieejamība.
SAM 8.1.2. Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi

13.

Bauskas valsts ģimnāzijas infrastruktūras
sakārtošana

1 modernizēta izglītības iestāde
327 izglītojamie, kuriem pieejama modernizēta
vispārējās izglītības iestāde

ES fondi,
valsts
pašvaldība

1 908 700
(bez sporta
halles
+300 000)

2016.

2020.

Bauskas
novada
dome

Bauskas Valsts
ģimnāzija

Projekta idejas pamatojums:
Bauskas valsts ģimnāzijas infrastruktūras sakārtošanas nepieciešamību nosaka nepieciešamība uzlabot izglītojamo vajadzībām atbilstošas un kvalitatīvas vispārējās izglītības pakalpojuma
pieejamību reģionālā līmenī, koncentrējot resursus un pilnveidojot vispārējās Bauskas valsts ģimnāzijas mācību vidi pašvaldībā. Ēka klasificēta kā izglītības iestāžu ēka ar kadastra numuru
40010030137001. Bauskas Valsts ģimnāzijas ēka ekspluatācijā nodota 1930.gadā, taču kara laikā tā bijusi nopostīta.
Būves atjaunošana veikta 1950./1951.gadā. 20.gs. 70.gados ēka paplašināta
un uzbūvēta piebūve, kas šobrīd ir Bauskas sākumskolas ēkas daļa. 2011.gadā Bauskas 1.vidusskola reorganizācijas rezultātā tika sadalīta divās izglītības iestādēs: Bauskas Valsts ģimnāzijā un
Bauskas sākumskolā. Ēkas lielākā (ģimnāzijas) daļa ir piecstāvu (ieskaitot cokolstāvu) ēka ar mūra sienām un dažādu materiālu (galvenokārt koka) pārsegumiem. Piebūvei (sākumskolas daļai) ir
četri stāvi. Ēkas kopējā platība – 5674,0m2. Šobrīd noris noslēguma darbi pie skolas energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem.
Skolas tālākai attīstībai, kvalitatīva un mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai nepieciešams turpināt infrastruktūras, t.sk. sporta, attīstību un mācību aprīkojuma modernizāciju. Nepieciešams
veikt mācību kabinetu aprīkošanu ar mūsdienīgu mācību materiāltehnisko bāzi, aprīkot telpas ar IKT infrastruktūru.
Pie skolas esošā sporta halle „Mēmele”, kurā notiek Bauskas valsts ģimnāzijas izglītojamo sporta nodarbības, ir apmierinošā tehniskā stāvoklī, nepieciešams veikt ēkas energoefektivitāti
uzlabojošus pasākumus, veikt jumta siltināšanu un seguma atjaunošanu, grīdas nomaiņu, tribīņu un telpu infrastruktūras (tualetes, ģērbtuves, palīgtelpas, noliktavas) atjaunošanas darbus. Citas
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Nr.
investīciju
plānā

Nr.p.
k.

Projekta nosaukums

Projekta plānotie darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji

Finansējuma
avoti

Indikatīvā
summa,
EUR

Projekta
Projekta
uzsākšanas pabeigšanas
gads
gads

Atbildīgais
par
projekta
īstenošanu

Sadarbības
partneri

sporta zāles Bauskas valsts ģimnāzijas skolēniem sporta nodarbību veikšanai tuvumā nav. Steidzami nepieciešama sporta halles rekonstrukcija.
Projekta rezultātā tiks rekonstruēta sporta halle, lai sekmīgi īstenotu mācību priekšmeta „Sports” standarta prasības, nodrošinātu efektīvu un mūsdienīgu mācību procesu, uzlabotu izglītojamo un
Bauskas novada iedzīvotāju fizisko sagatavotību un veicinātu vēlmi iesaistīties daudzveidīgu sporta aktivitāšu apguvē.
Projekta aktivitāšu pamatojums:
1. Modernas un ergonomiskas mācību vides izveide, tai skaitā būvdarbi. Mācību infrastruktūras modernizēšana, t. sk. ēkas rekonstrukcijas pabeigšana - mācību kabinetu, darbnīcu, gaiteņu,
sanmezglu un kāpņu telpu remontdarbi. Ekonomiskā LED apgaismojuma nomaiņa atlikušajās mācību telpās. Nepieciešams turpināt mācību aprīkojuma modernizāciju metālapstrādes kompetencē.
2. Dabaszinātņu kabinetu aprīkošana vai jaunu kabinetu izveidošana 7.-9.klasē. Jaunu dabaszinātņu kabinetu izveide (7.-9.klašu grupā) un aprīkošana vecā korpusa 2.stāvā, pašreizējās bibliotēkas
vietā. Telpu pārbūve, remonts un aprīkojums. Skolā ir nepieciešams pabeigt uzsākto infrastruktūras uzlabošanu un mācību materiāltehniskās bāzes modernizāciju.
3. IKT risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde. Bezvadu interneta pieslēguma izveide mācību procesa īstenošanai izglītības iestādes vecā korpusa 1.- 4.stāvā, aktu zālē, IKT aprīkojuma
savstarpējās savietošanas iespēju nodrošināšana visā izglītības iestādē. Stacionārās un mobilās datorklases izveidošana STEM u.c. mācību priekšmetu apmācībai. 4 multivides svešvalodu apmācību
laboratorijas izveide. Visu klašu aprīkošana (26 gab.) ar interaktīvajiem displejiem un to programmatūru. Viena 3D printera, dokumentu kameru iegāde. Videonovērošanas sistēmas ierīkošana visā
skolas ēkā. Aktu zāles aprīkošana ar videokonferences sistēmām. Displeji (6 gab.), interaktīvie kioski ar programmatūru (2 gab.) un interneta kioski ar programmatūru (4 gab.). Interaktīvais displejs
ar statīvu un programmatūru (5gab.).
4. Reģionālā metodiskā centra funkciju attīstība (valsts ģimnāzijās). Vecā korpusa sporta zāles pārbūve un pielāgošana reģionālā metodiskā centra funkciju īstenošanai (būprojekta izstrāde,
remontdarbi un aprīkojums, metodiskā centra aprīkošana ar videokonferences sistēmām).
5. Izglītības iestādes sporta infrastruktūras modernizācija. Sporta halles rekonstrukcija. Šobrīd esošā sporta zāle nav apmierinošā tehniskā stāvoklī, tai ir zema energoefektivitāte, esošā sporta zāles
infrastruktūra neatbilst mūsdienu prasībām.

14.

Bauskas 2.vidusskolas infrastruktūras
sakārtošana

1 modernizēta izglītības iestāde
581 izglītojamie, kuriem pieejama modernizēta
vispārējās izglītības iestāde

ES fondi,
valsts
pašvaldība

1 850 000
(bez
energoefektiv
itātes
pasākumiem)

2016.

2020.

Bauskas
novada
dome

Bauskas
2.vidusskola

Projekta idejas pamatojums:
Bauskas 2.vidusskolā mācās vairāk nekā 581 skolēns. Skola piedāvā aprīkotus un gaumīgus kabinetus, bibliotēku - informācijas centru, aktu zāli un izstāžu zāli, telpas semināriem un kursiem,
ēdamzāli un bufeti, interneta lasītavu un sporta kompleksu (sporta zāli, trenažieru zāli, boksa klubu, stadionu).
Skolas piedāvātās izglītības programmas akreditētas līdz 2018.gada 31.jūlijam. Regulāri iespēju robežās tiek pilnveidota materiāli tehniskā bāze. Katru gadu tiek izvēlēti prioritāri uzlabojamie
mācību kabineti. Plānveidīgi tiek papildināts visu mācību līdzekļu fonds. Skola cenšas pilnībā nodrošināt savus audzēkņus ar mācību grāmatām un mācību līdzekļiem. Skolas bibliotēka ir pārveidota
par informācijas centru ar nolūku veicināt mācību procesam nepieciešamu bāzi. Interneta pieslēgums nodrošina plašāku informācijas pieejamību. Ir veikta skolas sporta bāzes renovācija: atklāts
skolas stadions ar plašu futbola un basketbola laukumu, boksa un trenažieru zāles. Tika izveidots bērnu rotaļu laukums, kur bērni pavada brīvo laiku. Skolas kolektīvs sadarbībā ar vecākiem
nepārtraukti strādā pie skolas teritorijas labiekārtošanas un apzaļumošanas. Skolā ir labs psiholoģiskais klimats, pedagoģiskajiem darbiniekiem tiek nodrošināti optimāli darba apstākļi, tika
modernizēts metodiskais kabinets. Skolā ir prasībām atbilstošs medicīniskais, logopēdiskais un zobārstniecības kabinets, estētisks, sanitārajām normām atbilstošs ēdināšanas bloks. Taču pastāv arī
virkne dažādu problēmu, kas jārisina, lai skola arī turpmāk spētu nodrošināt augstu izglītības kvalitāti un modernu un ergonomisku mācību vidi.
Bauskas 2.vidusskolas energoefektivitātes pasākumu kopums nepieciešams sekojošu problēmu dēļ: cokola stāvā nokrišņu laikā iekļūst mitrums caur pamatbloku šuvēm; ievērojami siltuma zudumi
caur logu ailēm vecajā un vidējā korpusā; samazināta siltumapgādes sistēmas cirkulācija stāvvados; ziemas laikā skolas vidējā korpusā sākumskolas telpās gaisa temperatūra ir nepietekoša; bojāta
jumta hidroizolācija un lietusūdens notekas; netiek nodrošināta patstāvīga svaiga gaisa pieplūde; karstā un aukstā ūdens caurules ir nolietojušās un izdilušas.
Projekta aktivitāšu pamatojums:
1. Modernas un ergonomiskas mācību vides izveide, tai skaitā būvdarbi. Izglītības iestādes iekšējo inženiertīklu atjaunošana. Mācību kabinetu kosmētiskais remonts, ergonomisks apgaismojums
u.c.
2. IKT risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde. Bezvadu interneta pieslēguma izveide mācību procesa īstenošanai izglītības iestādes ēkā. Multivides svešvalodu apmācību laboratorijas izveide.
Interaktīvais displejs ar statīvu un programmatūru, interaktīvie kioski ar programmatūru. 3D printeris. Displeji ar programmatūru. 2 datorklašu aprīkošana un modernizēšana.
3. Izglītības iestādes sporta infrastruktūras modernizācija. Sporta laukuma atjaunošana atbilstoši mūsdienu prasībām: laukuma un skrejceļu seguma nomaiņa, tāllēkšanas, augstlēkšanas sektoru
rekonstrukcija, zviedru siena, līdzsvara baļķis, u.c. sporta laukuma aprīkošana ar sporta inventāru trīs izglītības iestādēm: Bauskas 2.vidusskolai, Bauskas pilsētas pamatskolai un PII "Zīlīte".
4. Energoefektivitātes pasākumu ieviešana.
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Nr.
investīciju
plānā

Nr.p.
k.

Projekta nosaukums

Projekta plānotie darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji

Finansējuma
avoti

Indikatīvā
summa,
EUR

Projekta
Projekta
uzsākšanas pabeigšanas
gads
gads

Atbildīgais
par
projekta
īstenošanu

Sadarbības
partneri

Bauskas
novada
dome

Bērnu un jauniešu
centrs, Sociālais
dienests, Jauniešu
biedrību
“Apvienība
JUMS”

SAM 8.3.3. Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes

15.

„Proti un Dari” Bauskas novadā

Veikti profilēšanas pasākumi un attīstītas
prasmes 103 NEET jauniešiem

ES fondi,
valsts
pašvaldība

161 000

2015.

2018.

Projekta idejas pamatojums:
Saskaņā ar Eurostat datiem Latvijā pēdējos gados pieaug jauniešu, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu (turpmāk – NEET jaunieši), īpatsvars vecuma grupā no 15 līdz 24 gadiem. Līdz šim ir
īstenoti vienīgi fragmentāri pasākumi NEET jauniešu atsevišķu problēmu risināšanai. Organizāciju, kas iesaistītas darbā ar jaunatni, sadarbība pašvaldībā nav sistemātiska, tādēļ nepieciešams darbu
ar NEET jauniešiem sistematizēt, veidojot stratēģisko partnerību ar jauniešu biedrību “Apvienība JUMS” un Bauskas novada pašvaldības iestādēm “Bauskas bērnu un jauniešu centrs” un “Bauskas
novada sociālais dienests”.
Projekta aktivitāšu pamatojums:
1. mērķa grupas jauniešu sasniegšanas un uzrunāšanas aktivitātes, kā arī informēšanas pasākumi, iesaistot pašvaldības stratēģiskos partnerus; 2. mērķa grupas jauniešu profilēšana un individuālo
pasākumu programmu izstrāde; 3. mērķa grupas jauniešu motivēšana, aktivizēšana un atbalsta sniegšana saskaņā ar mērķa grupas jaunieša individuālo pasākumu programmu, kas izstrādāta,
balstoties uz profilēšanas rezultātiem, lai sekmētu šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros, nevalstisko
organizāciju vai jauniešu centru darbībā.
Sasniedzamie rezultāti: 1.veikta 103 jauniešu profilēšana, apzinot jaunieša prasmes, intereses un iegūto izglītību, kā arī nosakot attīstības virzienus; 2. sadarbībā ar katru jaunieti, balstoties uz tā
profilēšanas rezultātiem, izstrādāta viņa individuālā pasākumu programma, kas sastāv no četrām obligātajām komponentēm (UNESCO izstrādātie mācīšanās pīlāri): personības attīstība, iekļaušanās
sabiedrībā, “darba tikums”, mūžizglītības kompetences; 3. noslēgta vienošanās ar mērķa grupas jaunieti par dalību individuālās pasākumu programmas īstenošanā projekta ietvaros;4. īstenota
jaunieša individuālā pasākumu programma 2 līdz 9 mēnešu ilgā periodā, nodrošinot tajā paredzētos pasākumus, kas var ietvert šādas aktivitātes - regulārs individuāls mentora atbalsts (vismaz 20
stundas mēnesī), kas ietver jaunieša regulāru motivēšanu sekmīgi pildīt tā individuālo pasākumu programmu, veicinot mācīšanās mērķu sasniegšanu,- individuālas konsultācijas, kopā ar jaunieti
iesaistoties dažādās individuālajā pasākumu programmā paredzētās aktivitātēs,- neformālās un ikdienas mācīšanās aktivitātes, speciālistu konsultācijas, - dalību pasākumos (nometnes, semināri,
sporta aktivitātes, kultūras pasākumi), iesaisti vietējās sabiedriskajās aktivitātēs,
- brīvprātīgā darba aktivitātes,
- iesaisti nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un
projektos.
SAM 9.2.1. Paaugstināt sociālā dienesta darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām

16.

Profesionāla sociālā darba attīstība
pašvaldībā

Pilnveidota Sociālā dienesta profesionālā
kompetence darbā ar riska situācijā esošām
personām.
Nodrošinātas supervīzijas darbam ar riska
situācijā esošām personām.
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ES fondi,
valsts
pašvaldība

12 300

2015.

2020.

Bauskas
novada
dome

Sociālais dienests

Nr.
investīciju
plānā

Nr.p.
k.

Projekta nosaukums

Projekta plānotie darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji

Finansējuma
avoti

Indikatīvā
summa,
EUR

Projekta
Projekta
uzsākšanas pabeigšanas
gads
gads

Atbildīgais
par
projekta
īstenošanu

Sadarbības
partneri

Projekta idejas pamatojums:
Pēdējā desmitgadē notikušas būtiskas izmaiņas sociālā darba jomā visā valstī. Ar katru gadu sociālo darbu sagaida nopietni izaicinājumi un pārmaiņas darbā ar jaunām sociālām problēmām un
mērķa grupām. Lai efektīvi vadītu sociālā darba izaugsmi, attīstītu esošos resursus un lai varētu kvalitatīvi sniegt atbalstu sociālā dienesta redzeslokā esošajām klientu grupām, nepieciešamas
regulāras, kvalificētas supervīzijas sociālā darba speciālistiem ar mērķi nodrošināt mācīšanos un atbalstu profesionālās darbības procesā, veicinot profesionāļa izaugsmi un labu, kvalitatīvu darbības
praksi.
Katrai sociālajai problēmai nepieciešams savs profesionāls risinājums, savukārt tam ir aktuāla sociālo darbinieku profesionālās sagatavotības nodrošināšana.
Projekta aktivitāšu pamatojums:
1.
Ieviest Sociālajā dienestā vadības kvalitātes principus,
2.
Uzlabot starpinstitucionālo un starpprofesionāļu sadarbību (t.sk. ar ārstniecības iestādēm, tiesībsargājošām iestādēm, NVA u.c.),
3.
ieviest slodzes kritērijus un sociālā darba prakses rezultatīvos rādītājus,
4.
nodrošināt regulāras supervīzijas, apmācot sociālā darba speciālistus darbam ar aktuālām sociālo dienestu klientu mērķa grupām.
Tiks paaugstināta profesionāla sociālā darba prakses kvalitāte darbam ar riska situācijā esošām personām, tādējādi nodrošinot efektīvu atbalstu iedzīvotājiem krīzes situācijā, mazinot sociālās
atstumtības risku un veicinot darbspējīgo personu integrāciju darba tirgū.
Uzlabojoties sociālā darba kvalitātei, darbinieku profesionalitātei un starpinstitūciju sadarbībai, preventīvi mazinās bērnu nonākšanu ārpusģimenes aprūpē risku.
SAM 9.2.1. Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un
ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem

17.

Ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu
pieejamību personām ar invaliditāti un
bērniem

Izveidoti grupu dzīvokļi personām ar
invaliditāti un bērniem un atelpas brīža
pakalpojumi personu ar invaliditāti un bērnu
piederīgajiem

ES fondi,
valsts
pašvaldība

200 000

2015.

2020.

Bauskas
novada
dome

Sociālais dienests

Projekta idejas pamatojums:
Pakalpojuma mērķis ir sniegt atbalstu un palīdzību integrēties sabiedrībā bijušajiem ilgstošās sociālās aprūpes institūciju klientiem, nodrošināt bērniem ar īpašām vajadzībām īslaicīgu aprūpes
pakalpojumu dzīvesvietā – uzturēt un attīstīt pašaprūpes un sociālās prasmes, nodrošināt saturīgu brīvā laika pavadīšanu, vienlaicīgi īslaicīgi atslogojot bērnu piederīgos no aprūpes pienākumu
veikšanas.
Projekta aktivitāšu pamatojums:
14.1.Grupu dzīvokļu izveidošana
Atbalsts un palīdzība integrēties sabiedrībā bijušajiem ilgstošās sociālās aprūpes institūciju klientiem, kā arī mazinās nepieciešamību šīm personām tikt ievietotām aprūpes institūcijā.
14.2.Atelpas brīža pakalpojumi
Sekmēs bērnu vecāku iesaistīšanos darba tirgū un mazinās ģimeņu sociālās atstumtības risku.
SAM 9.3.1. Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā
18.

Pakalpojumu infrastruktūras attīstība
personām ar invaliditāti

Izveidoti/pielāgoti sociālie 15 dzīvokļi
sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanai
personām ar invaliditāti

ES fondi,
valsts
pašvaldība

200 000

2016.

2019.

Bauskas
novada
dome

Sociālais dienests

Projekta idejas pamatojums:
Projekta mērķis ir veikt ieguldījumus sociālajā infrastruktūrā sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanai personām ar invaliditāti - attīstīt sociālo dzīvokļu infrastruktūru un nodrošināt vides
pieejamību personām ar invaliditāti. Bauskas novadā ir nepieciešams rast iespēju nodrošināt sociālo palīdzību un izveidot atbilstošu pakalpojumu infrastruktūru (sociālos dzīvokļus) personām ar
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Nr.
investīciju
plānā

Nr.p.
k.

Projekta nosaukums

Projekta plānotie darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji

Finansējuma
avoti

Indikatīvā
summa,
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Projekta
uzsākšanas pabeigšanas
gads
gads

Atbildīgais
par
projekta
īstenošanu

Sadarbības
partneri

invaliditāti, lai šīs personas spētu iekļauties sabiedrībā, justies līdzvērtīgi pārējiem un uzsākt neatkarīgu dzīvi.
Projekta aktivitāšu pamatojums:
15.1. Sociālo dzīvokļu piemērošana personām ar invaliditāti
Esošie sociālie dzīvokļi nav piemēroti personām ar invaliditāti, tādēļ ir jāuzlabo to infrastruktūra, radot iespēju personām ar invaliditāti uzsākt neatkarīgu dzīvi un integrēties sabiedrībā.

19.

Daudzfunkcionālā aprūpes centra izveide

Izveidots daudzfunkcionāls aprūpes centrs
personām ar funkcionāliem traucējumiem

ES fondi,
valsts
pašvaldība

200 000

2016.

2019.

Bauskas
novada
dome

Sociālais dienests

Projekta idejas pamatojums:
Projekta mērķis ir sekmēt ikvienas personas pašaprūpes pilnveidi un neatkarīgas dzīves iespējas, kā arī nodrošināt iespēju Bauskas novada iedzīvotājiem saņemt institūcijām alternatīvus
pakalpojumus. Radīt optimālu iespēju pašvaldības pilngadīgām personām ar funkcionāliem traucējumiem apgūt sadzīves un pašaprūpes prasmes, pilnvērtīgi sagatavoties patstāvīgai dzīvei,
integrēties sabiedrībā un uzlabot savu dzīves kvalitāti. Ieviešot projektu, tiks ņemtas vērā dažādu klientu grupu - personu ar garīga rakstura traucējumiem, personu ar fiziska rakstura traucējumiem,
krīzes situācijā esošu personu vajadzības, stiprinot sadarbību ar veselības aprūpes sistēmu.
Projekta aktivitāšu pamatojums:
16.1. Uzlabota sociālā infrastruktūra (izremontēta ēka)
Esošā ēka neatbilst projekta mērķim, tādēļ tiks pielāgotas telpas, tai skaitā tualetes klientiem ar funkcionāliem traucējumiem, izveidotas specializētās darbnīcas dažādu sociālo iemaņu un spēju
attīstībai un pilnveidei.
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BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2015.gada 22.decembrī

prot.Nr.25, 5.p.

Par nolikuma „Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība piešķir
līdzfinansējumu NVO iniciatīvu īstenošanai” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2., 4., 5. un 6. punktu,
21.panta 1.daļas 27.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt nolikumu Nr.5 „Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība piešķir
līdzfinansējumu NVO iniciatīvu īstenošanai”.
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.
Pielikumā: Nolikums Nr.5 „Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu
NVO iniciatīvu īstenošanai” ar pielikumiem uz 6 lp.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

NOLIKUMS
Bauskā
2015.gada 22.decembrī

Nr.5
protokols Nr.25, 5.punkts

Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu NVO
iniciatīvu īstenošanai
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu Bauskas
novada biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju (turpmāk – nevalstiskās organizācijas)
iniciatīvu realizācijai izglītības, kultūras, sporta, jaunatnes politikas un vides labiekārtošanas jomā.
2. Pieteikumus līdzfinansējuma saņemšanai var iesniegt nevalstiskās organizācijas, kas ir
reģistrētas LR Uzņēmumu reģistra biedrību un nodibinājumu reģistrā vai reliģiskās organizācijas,
kas ir reģistrētas reliģisko lietu pārvaldē un darbojas Bauskas novada pašvaldības teritorijā.
II. Līdzfinansējuma piešķiršanas mērķi
3. Līdzfinansējuma piešķiršanas mērķis ir veicināt sabiedrībai nepieciešamu, sabiedriski nozīmīgu
iniciatīvu 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.
III. Līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumi
4. Iniciatīva tiek īstenota Bauskas novada pašvaldības teritorijā. Ieguvēji no iniciatīvas īstenošanas
ir Bauskas novada iedzīvotāji.
5. Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir pretendentiem, kuru iniciatīvas paredz:
5.1. brīvā laika pavadīšanas dažādošanu un kvalitātes uzlabošanas iespējas;
5.2. veicina sporta aktivitātes;
5.3. veicina drošas un sakārtotas vides veidošanos Bauskas novada pašvaldības teritorijā;
5.4. publiski pieejamu teritoriju labiekārtošanu un infrastruktūras uzlabošanu, ja tā saistīta ar
sabiedrībai nepieciešamu, sabiedriski nozīmīgu aktivitāšu īstenošanu;
5.5. ir cita projekta sastāvdaļa (līdzfinansējums fondu finansējuma piesaistei);
5.6. ir saistīti ar pašvaldības kompetencē esošo funkciju īstenošanu.
6. Pašvaldība līdzfinansējumu piešķir:
6.1. publiski pieejamu teritoriju labiekārtošanai un infrastruktūras uzlabošanai, ja tā saistīta ar
sabiedrībai nepieciešamu, sabiedriski nozīmīgu aktivitāšu īstenošanu:
6.1.1. būvmateriālu iegādei un būvdarbiem;
6.1.2. aprīkojuma iegādei un uzstādīšanai.

6.2. telpu nomai pasākumiem ārpus nevalstiskās organizācijas biroja telpām, ja telpas nav
iespējams nodrošināt citā veidā;
6.3. aprīkojuma nomai;
6.4. transporta pakalpojumiem un dalības maksai, ja tas saistīts ar izglītojošu pasākumu
apmeklējumu;
6.5. kancelejas preču un materiālu iegādei pasākuma organizēšanai;
6.6. lektoru un ekspertu atalgojumam;
6.7. informatīvo uzskates materiālu izgatavošanai un iegādei;
6.8. pasākuma reklāmas izdevumiem;
6.9. līdzfinansējumam dalībai citos projektos.
7. Līdzfinansējums netiek piešķirts:
7.1. pasākumiem, kam ir peļņas gūšanas raksturs;
7.2. pasākumiem, kas tiek īstenoti privātpersonas īpašumā;
7.3. pasākumiem, kas saturiski dublējas ar Bauskas novada pašvaldības organizētajiem
pasākumiem;
7.4. pasākumiem, kas tiek organizēti vienas nevalstiskās organizācijas ietvaros un nav orientēti uz
sadarbību;
7.5. nevalstiskajai organizācijai, kura projekta pieteikumā nav paredzējusi iesniedzēja brīvprātīgo
darbu un līdzfinansējumu.
8. Nevalstiskā organizācija var saņemt līdzfinansējumu:
8.1. mobilitātes iniciatīvām - līdz 1000 euro gadā;
8.2. citu attiecināmo pasākumu īstenošanai - līdz 2500 euro gadā;
8.3. atbilstoši līdzfinansējamā projekta nosacījumiem.
9. Līdzfinansējumu piešķir Bauskas novada pašvaldības budžetā nevalstisko organizāciju
atbalstam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.
10. Līdzfinansējums tiek ieskaitīts nevalstiskās organizācijas norādītajā kredītiestādes kontā.
IV. Projektu pieteikumu iesniegšana
11. Pieteikums līdzfinansējuma saņemšanai jāiesniedz ne vēlāk kā divus mēnešus pirms iniciatīvas
īstenošanas.
12. Pieteikums līdzfinansējuma saņemšanai jāiesniedz Bauskas novada pašvaldības iestādē
“Bauskas novada administrācija”, aizpildot pieteikuma veidlapu (1.pielikums).
13. Pieteikumam jāpievieno nevalstiskās organizācijas reģistrācijas apliecības kopija.
V. Līdzfinansējuma piešķiršanas un pieteikuma izskatīšanas kārtība
14. Pieteikums līdzfinansējuma saņemšanai tiek izskatīts Bauskas novada domes pastāvīgajās
komitejās.
15. Lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu nevalstiskajām organizācijām pieņem Bauskas
novada dome.
16. Pašvaldība ar pretendentu slēdz līgumu par līdzfinansējuma izlietojumu un izlietotā
līdzfinansējuma atskaites iesniegšanas kārtību.
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VI. Atskaite par līdzfinansējuma izlietojumu
17. Nevalstiskā organizācija 30 dienu laikā pēc iniciatīvas realizācijas, bet ne vēlāk kā līdz kārtējā
gada 30.decembrim, iesniedz Bauskas novada pašvaldībai atskaiti par paveikto (2.pielikums).
18. Bauskas novada domei ir tiesības pārbaudīt piešķirtā līdzfinansējuma izlietojumu atbilstoši
iniciatīvai un pieprasīt papildus informāciju par iniciatīvas realizācijas gaitu.
19. Ja iniciatīvas atskaite netiek iesniegta vai piešķirtais līdzfinansējums izmantots citiem
mērķiem, nevalstiskajai organizācijai saņemtais līdzfinansējums jāatmaksā Bauskas novada
pašvaldībai, kā arī tā nevar pretendēt uz Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējumu
nākamajā gadā.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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1.pielikums

Pieteikuma veidlapa
Bauskas novada domes līdzfinansējuma saņemšanai Bauskas novada nevalstisko
organizāciju iniciatīvām
1.

INFORMĀCIJA PAR IESNIEDZĒJU

1.1. Iniciatīvas iesniedzēja nosaukums un juridiskais statuss.
Nevalstiskās organizācijas
nosaukums
Juridiskā adrese
Reģistrācijas numurs
Reģistrācijas gads
Nevalstiskās organizācijas vadītājs
1.2. Iesniedzēja kontaktinformācija.
Iniciatīvas iesniedzēja
kontaktinformācija
Kontaktpersona
Faktiskā adrese
Tālrunis
e-pasts

Iniciatīvas iesniedzēja bankas rekvizīti
Bankas nosaukums
SWIFT KODS
Konta Nr.

2. KOPSAVILKUMS
2.1. Iniciatīvas nosaukums.

2.2. Iniciatīvas mērķis (-i) un tā nozīme nevalstiskās organizācijas turpmākajā darbībā.

2.3. Plānotās aktivitātes.
Nr.p.k.

Aktivitātes nosaukums

Aktivitātes apraksts
īstenošanas laiks

Aktivitātes
īstenošanas laiks

2.4. Mērķa auditorija ( tiešie labuma guvēji plānoto aktivitāšu īstenošanas rezultātā, iesaistīto
personu skaits).

2.5. Budžets
Kopējais budžets
Bauskas novada domes
līdzfinansējums
Finansējums no citiem finanšu
avotiem

EUR

2.6. Detalizēta izdevumu tāme
Nr.p.k.

DATUMS

Izdevumu pozīcija

Izdevumu summa EUR
Novada domes
Cits
Kopā
līdzinansējums finansējums

PARAKSTS

2.pielikums
________________________________________________
(Nevalstiskās organizācijas nosaukums)

Finanšu atskaite par līdzfinansējuma izlietojumu
________________________________________________
(Iniciatīvas nosaukums)

īstenošanu 20___.gadā
Nr.p.k.

Izdevumu pozīcija

Rēķina
numurs

Pārskaitījuma
datums

Summa
EUR *

* izdevumi uzrādāmi tikai par Bauskas novada piešķirto līdzfinansējumu
Pielikumi
Atskaitei jāpievieno finanšu dokumenti ( rēķinu, kases čeku, līgumu, darbu pieņemšanas –
nodošanas aktu, maksājumu uzdevumu) kopijas, kas apstiprina naudas līdzekļu izlietojumu
atbilstoši Iniciatīvas izdevumu tāmei.

DATUMS

PARAKSTS

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2015.gada 22.decembrī

prot.Nr.25, 6.p.

Par nolikuma „Par Bauskas novada pašvaldības finansiālu atbalstu projektu
konkursam „Mēs savam novadam”” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2., 4., 5. un 6. punktu,
21.panta pirmās daļas 27.punktu un 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt nolikumu Nr.6 „Par Bauskas novada pašvaldības finansiālu atbalstu projektu
konkursam „Mēs savam novadam””.
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.
Pielikumā: nolikums Nr.6 „Par Bauskas novada pašvaldības finansiālu atbalstu projektu
konkursam „Mēs savam novadam” apstiprināšanu” ar pielikumiem uz 12 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

1.pielikums
Projektu konkursa
„MĒS SAVAM NOVADAM”
pieteikuma veidlapa
1. DAĻA – PROJEKTA IESNIEDZĒJS
1.1. Organizācijas pilns
nosaukums, juridiskais
stāvoklis
Reģistrācijas Nr.
Juridiskā adrese
E-pasts, mājas lapa
Pasta adrese
Tālrunis, fakss
Bankas nosaukums
Bankas kods
Bankas konts
1.2. Organizācijas vadītāja
vārds, uzvārds
Amata nosaukums
Tālrunis/mob. tālr., fakss
E-pasta adrese
1.3. Projekta finansējums

Projekta kopsumma
Pašvaldības finansējums
Līdzfinansējums (ja
attiecināms)

EUR
EUR
EUR

100 %

1.4. Projekta īstenošanas
termiņš (sākuma datums
un noslēguma datums)
1.5. Projekta īstenošanas
vieta
1.6. Projekta sadarbības partneri (ja attiecināms)
Par katru partneri, kas piedalās projektā, aizpildiet atsevišķu tabulu. Tabulu vajadzības
gadījumā kopēt!
Organizācijas pilns
nosaukums
Adrese
Tālrunis, fakss
E-pasts, mājas lapa
Reģistrācijas Nr.
Par projektu atbildīgās
personas vārds, uzvārds,
ieņemamais amats
Tālrunis, fakss
E-pasts

1

Sadarbības partnera loma
un līdzdalība projekta
ieviešanas laikā
Sadarbības partnera
līdzfinansējums (ja
attiecināms)

EUR

%

2. DAĻA – PROJEKTA APRAKSTS
2.1. Projekta nosaukums.
2.2. Esošās situācijas apraksts.
Īss vispārējs apraksts -problēma, kuru vēlaties risināt ar sava projekta palīdzību. Apjoms līdz 1 lpp.
2.3. Projekta mērķis un uzdevumi.
Norādiet, ko vēlaties sasniegt ar savu projektu. Nosauciet konkrētus mērķus, katru atsevišķo
mērķi numurējot, kā arī konkrēti veicamos uzdevumus.
2.4. Projekta mērķauditorijas raksturojums .
Aprakstiet projekta mērķauditoriju, tajā skaitā, aprakstiet, kā plānots organizēt izvēlētās
mērķauditorijas iesaisti projektā (ja attiecināms). Minēt mērķauditorijas skaitu, kuri gūs
labumu no projekta.
2.5. Plānotās aktivitātes projekta īstenošanai (darba plāns)
Īsi aprakstiet, ko un kādā veidā esat paredzējuši veikt, lai sasniegtu projekta mērķus. Katru
atsevišķo darbību vai pasākumu numurējiet. Apjoms - ne vairāk kā 2 lpp.
2.6. Sasniedzamie rezultāti projekta aktivitāšu ietvaros.
Kādu labumu īstenotie pasākumi sniegs projekta dalībniekiem un Bauskas novada
iedzīvotājiem
2.7. Projekta ilgtspējas raksturojums.
Novērtējiet projekta ilgtspēju. Kas un kā finansēs projekta ietvaros uzsāktās aktivitātes?
Apjoms - ne vairāk par 1/2 lpp.
2.8. Projekta publicitāte.
Īsi aprakstiet, kā plānots nodrošināt projekta publicitāti un izplatīt informāciju par projekta
rezultātiem. Apjoms - ne vairāk par 1/2 lpp
2.9. Projekta ieviešanas darba grupa
Norādiet vārdu, uzvārdu, vai ir algots darbinieks vai brīvprātīgais, viņa loma projektā.

3. DAĻA - PROJEKTA BUDŽETS
3.1. Finansējums
Nr.p.k.

Kopējais
finansējums
(EUR)

Izdevumu veids

Finansējuma avots
Pašvaldības Līdzfinansējums
finansējums
no citiem
(EUR)
avotiem (ja
attiecināms)
(EUR)

1.
2.
3.

Kopā
3.2. Brīvprātīgā darba ieguldījums (pašieguldījums)
(Apraksta brīvprātīgā darba ieguldījumu, piem., cilvēku skaits, darba stundas, kādus darbus veiks.)
1.
2.
3.3. Mantisks ieguldījums (pašieguldījums)
(Apraksta mantisku ieguldījumu, piem., cita organizācija ļaus izmantot telpas, tehniku vai
transportu par brīvu.)
1.
2.
4. DAĻA – PIELIKUMI
Uzskaitīti pievienotie pielikumi, kas paskaidro projekta ideju. Obligāti jāpievieno projekta
vadītāja parakstīts CV, tirgus izpētes budžeta pozīcijām (kur attiecināms), vizuālais
situācijas atainojums (ja attiecināms).
1.
2.
3.

DATUMS

PROJEKTU VADĪTĀJA PARAKSTS

2.pielikums
PROJEKTU KONKURSA „MĒS SAVAM NOVADAM”
VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
Projekta nosaukums
Administratīvie kritēriji*
Nr.p.k.
Kritērijs
1.
Projekts atbilst nolikumā izvirzītajam mērķim
2.
Projekta pamatmērķis nav peļņas gūšana
3.
Projekta netiek īstenots privātīpašnieka īpašumā
4.
Projekta iesniegumam klāt pievienoti visi nolikumā norādītie dokumenti
5.
Iesnieguma veidlapa aizpildīta korekti
* Ja projekts neatbilst kādam no administratīvajiem kritērijiem, tas tiek izslēgts no tālākas dalības projektu konkursā

Jā

Nē

Kvalitatīvie un finanšu izvērtēšanas kritēriji
Piešķirot projektiem finansējumu, priekšroka tiks dota iesniegumiem ar augstāku vidējo punktu skaitu, ko iegūst, saskaitot komisijas
vērtējumu.
N.p.k.

1.

Kritērijs

Projektā sekmē
Bauskas novada
attīstību un uzlabo
Bauskas novada
iedzīvotāju dzīves
kvalitāti.

Max
Iegūtai
punktu
s
skaits punktu
skaits
3

Pamatojums vērtējumam

Ir aprakstīta problēmas būtība, tā pamatota ar esošo statistiku un ir
aprakstītas sekas, ja problēmu nerisinās- 3 p.
Problēmas būtība ir aprakstīta daļēji, tā nav pamatota ar esošo statistiku,
sekas, ja problēmu nerisinās, ir aprakstītas daļēji- 2 p.
Problēmas būtība un sekas, ja to nerisinās, ir aprakstītas nepilnīgi, nav
pamatotas – 1p.

Sadaļa
pieteikuma
veidlapā
informācijas
gūšanai
2.2.

2.

Projektā izvirzīto
uzdevumu atbilstība
projekta mērķa
sasniegšanai.

3

3.

Projekta mērķa grupu
skaitliskais apjoms.

3

4.

Projekta aktivitāšu
atbilstība
sasniedzamajam
mērķim.
Rezultātu atbilstība
projekta aktivitātēm,
nozīmīgums mērķa
grupām.

2

6.

Projekta tāmes
kvalitāte: aritmētiskā
precizitāte, sasaiste ar
aktivitātēm.

4

7.

Projekta publicitāte.

2

8.

Projekta spēja iesaistīt
dažādas sabiedrības
grupas, publisko un
privāto sektoru.

3

5.

3

Projektā paredzētie uzdevumi ir noformulēti precīzi, tie ir nepieciešami
projekta mērķa sasniegšanai-3 p.
Projektā paredzētie uzdevumi ir noformulēti daļēji, taču tie veicina projekta
mērķa sasniegšanu-2 p.
Projektā paredzētie uzdevumi nav formulēti vai arī tie neveicina projekta
mērķa sasniegšanu-l p.
Projekta tiešā mērķa grupa aptver vismaz 50 novada iedzīvotāju-3.p.;
Projekta tiešā mērķa grupa aptver vismaz 40 novada iedzīvotāju-2,5 p;
Projekta tiešā mērķa grupa aptver vismaz 30 novada iedzīvotāju-2 p.;
Projekta tiešā mērķa grupa aptver vismaz 15 novada iedzīvotāju-l p.;
Projekta tiešā mērķa grupa aptver mazāk nekā 15 novada iedzīvotāju-0 p.
Projektā paredzētās aktivitātes pilnībā atbilst sasniedzamajam mērķim-2p.
Daļa no projektā paredzētām aktivitātēm atbilst sasniedzamajam mērķim 1p.
Projektā paredzētās aktivitātes neatbilst sasniedzamajam mērķim – 0 p.
Rezultāti ir uzskaitīti skaitliski, un tie atspoguļo mērķa grupu ieguvumu,
dzīves kvalitātes uzlabošanas pakāpi-3 p.
Rezultāti ir uzskaitīti skaitliski, tie neatspoguļo mērķa grupu ieguvumu-2 p.
Ir norādīti rezultāti, tie nav uzskaitīti skaitliski-1p.
Rezultāti ir atspoguļoti nepārliecinoši, nav izteikti skaitliski-0 p.
Plānotās izmaksas ir samērīgas attiecībā pret gaidāmiem rezultātiem un tās
atbilst pašreizējām tirgus cenām, pievienoti detalizēti aprēķini, tāmes- 4 p.
Plānotās izmaksas ir samērīgas attiecībā pret gaidāmiem rezultātiem un tās
atbilst pašreizējām tirgus cenām- 3 p.
Plānotajās izmaksās ir nepilnības, izmaksas ir pamatotas- 1 p.
Plānotajās izmaksās ir nepilnības, izmaksas nav pamatotas- 0 p.
Informācija par projektu tiek apkopota un izplatīta- 2 p. Informācija par
projektu nav plānots izplatīt- 0 p.
Projekts tiek īstenots sadarbībā ar citām sabiedriskajām organizācijām un
pašvaldības iestādēm, un uzņēmumiem. Sadarbības formas/atbildība skaidri
noteikta, pamatota – 3 p.
Projekts tiek īstenots sadarbībā ar diviem sadarbības partneriem, kas
pārstāv 2 no mērķgrupām - sabiedriska organizācija VAI pašvaldības

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.1.

2.8.
1.6.

9.

Projekta rezultātu
izmantošana.

2

10.

Spēja piesaistīt
papildus
līdzfinansējumu vai
ieguldīt brīvprātīgo
darbu.

3

Iegūto punktu skaits kopā
Ieteikums piešķiramā
finansējuma apmēram EUR

iestāde VAI uzņēmums. Sadarbības formas/atbildība skaidri noteikta,
pamatota – 2 p.
Projekts tiek īstenots sadarbībā ar vienu sadarbības partneri, kas pārstāv
kādu no mērķgrupām - sabiedriska organizācija VAI pašvaldības iestāde
VAI uzņēmums. Sadarbības formas/atbildība skaidri noteikta, pamatota – 1
p.
Projektā nav sadarbības partneru – 0 p.
Projekta rezultātus iespējams izmantot turpmāk, ir norādīts kādā veidā un
2.7.
cik bieži- 2 p.
Projekta rezultātus iespējams izmantot turpmāk- 1p.
Projekta rezultātus nav iespējams izmantot turpmāk, tiem ir vienreizējs
raksturs- 0,5 p.
Projektam tiek piesaistīts papildus līdzfinansējums, kas ir lielāks par 50% no 3.1., 3.2., 3.3.
pašvaldības finansējuma -3 p.
Projektam tiek piesaistīts papildus līdzfinansējums, kas ir mazāks par 50%
no pašvaldības finansējuma un projektā paredzēts piesaistīt brīvprātīgo darbu
– 2 p.
Projektā paredzēts piesaistīt brīvprātīgo darbu – 1 p.
Projektam netiek piesaistīts papildus līdzfinansējums vai brīvprātīgais darbs0 p.
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Komisijas locekļi:
Vārds, uzvārds

Datums ___________________

Paraksts

3.pielikums
ATSKAITE
KONKURSAM „MĒS SAVAM NOVADAM”
I. Projekta saturiskā atskaite
Projekta nosaukums
Projekta mērķis
Projekta norises laiks
Projekta vadītāja vārds uzvārds
Projekta īstenošanas izklāsts
Īsi, koncentrēti aprakstiet kā projektā izdevies sasniegt izvirzītos mērķus un rezultātus, kādas
bija galvenās realizētās aktivitātes un pasākumi, vai izdevies mazināt/atrisināt iepriekš
izvirzīto problēmu, kādā veidā izdevās nodrošināt projekta publicitāti, novērtējiet, kā
realizētā aktivitāte ir uzlabojusi situāciju Bauskas novadā, kāda būs projekta ilgtspēja.
Pielikumā:
Publicitātes materiālu kopijas uz.......lapām.
Projektā iesaistīto dalībnieku saraksts uz.......lapām
Datu nesējs ar bildēm
Un citi materiāli, kas liecina par projekta aktivitāšu norisi
Pasākuma dalībnieku reģistrācijas lapas
PROJEKTU VADĪTĀJA PARAKSTS

DATUMS

II.

PROJEKTA FINANŠU ATSKAITE

Finansējuma saņēmēja
nosaukums/vārds,
uzvārds, reģistrācijas
numurs/personas kods,
adrese:
Līguma par līdzekļu
piešķiršanu numurs un
datums:
Piešķirtā finansējuma
summa EUR
Piešķirtā finansējuma izlietojums
Nr.
Izdevumu veids

1.
2.
3.

Izdevumus
apstiprinošs
dokuments (Nr.,
datums)

Summa
(EUR)*

Kopā
* izdevumi uzrādāmi tikai par Bauskas novada piešķirto finansējumu
Pielikumā:
Grāmatvedības attaisnojošo dokumentu (līgumu, rēķinu, stingrās uzskaites čeki u.c.) un
maksājumu uzdevumu kopijas uz......... lapām.
Atskaites sagatavoja:
(vārds, uzvārds, telefona numurs)

Atskaites iesniegšanas datums
Finansējuma saņēmējs
(Paraksts)

(Vārds, uzvārds)

2

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2015.gada 22.decembrī

prot.Nr.25, 7.p.

Par dotācijas piešķiršanu Zemgales Plānošanas reģionam
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 6.novembrī saņemts Zemgales Plānošanas reģiona
(turpmāk – ZPR) iesniegums Nr.15/1-6/13e, kurā lūgts piešķirt dotāciju pašvaldību nozaru
speciālistu darba grupu, zinātnisko konferenču, pasākumu pašvaldību vadītājiem organizēšanai un
darbinieku kapacitātes stiprināšanai, kā arī kopīgo projektu iniciēšanai, reģiona interešu
pārstāvēšanai Eiropas Teritoriālās sadarbības programmu 2014.-2020. programmēšanas un
uzraudzības procesā.
Lai veicinātu Zemgales Plānošanas reģiona teritorijas līdzsvarotu attīstību, ZPR organizē
un ievieš dažādas aktivitātes un pasākumus, kas skar reģiona visu pašvaldību kopējās intereses.
ZPR jau vairākkārt ar pašvaldību atbalstu ir veiksmīgi organizējis reģiona pārstāvniecību
starptautiskajās izstādēs (Balttour, Riga Food).
Tā kā valsts budžetā 2016.gadam šādiem pasākumiem plānošanas reģioniem netiek plānots
finansējums tiek lūgts ieplānot 2016.gadā Bauskas novada pašvaldības budžetā dotāciju ZPR 2110
EUR apmērā.
Pamatojoties uz Reģionālās attīstības likuma 16.1panta pirmās daļas 3.punktu, 17.1panta
pirmās daļas 3.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Atbalstīt Zemgales Plānošanas reģiona iesniegumu par dotācijas piešķiršanu.
2. Izstrādājot Bauskas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam, paredzēt tajā dotāciju Zemgales
Plānošanas reģionam kopīgu projektu iniciēšanai un izstrādei, nozaru speciālistu darba grupu
organizēšanai, pašvaldību vadītāju un darbinieku kapacitātes stiprināšanas pasākumu un
zinātnisko konferenču organizēšanai, kā arī pašvaldību interešu pārstāvēšanai 2110 EUR
apmērā.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2015.gada 22.decembrī

prot.Nr.25, 8.p.

Par dalību projekta „Atver sirdi Zemgalē!” īstenošanā
2015.gada 30.jūlijā starp Zemgales Plānošanas reģionu un Bauskas novada pašvaldību tika
noslēgts Nodomu protokols Nr.3-41.4/12. projekta „Atver sirdi Zemgalē” ietvaros. Nodomu
protokols paredz sadarbību projekta izstrādes procesā. Specifiska atbalsta mērķa „Palielināt
kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi
pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1 pasākuma
„Deinstitucionalizācija” ietvaros Zemgales Plānošanas reģions ir iesniedzis Centrālajai finanšu
līgumu aģentūrai Eiropas Sociālā fonda projekta pieteikumu „Atver sirdi Zemgalē”.
2015.gada 17.novembrī Zemgales plānošanas reģions saņēma apstiprinājumu, ka saskaņā
ar Centrālās finanšu un līguma aģentūras izveidotās projektu vērtēšanas komisijas 2015.gada
21.oktobra lēmumu par projekta iesniegumu Nr.9.2.2.1/15/I/001 „Atver sirdi Zemgalē” ir
apstiprināts.
Projekta „Atver sirdi Zemgalē” mērķis ir Zemgales reģionā palielināt ģimeniskai videi
pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar
invaliditāti un bērniem.
Mērķa sasniegšanai īstenojamās darbības: izvērtētas personu ar invaliditāti un
ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu individuālās vajadzības un izstrādāti atbalsta plāni; izstrādāts
detalizēts deinstitucionalizācijas plāns, kurā izvērtēti esošie pakalpojumi un noteikti nepieciešamie
uzlabojumi to optimālai attīstībai; izstrādāti bērnu aprūpes iestāžu reorganizācijas plāni; sniegti
sabiedrībā balstīti pakalpojumi personām ar invaliditāti; apmācīti speciālisti; izglītota un informēta
sabiedrība.
Projekta mērķa grupas: 1) pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras
saņem valsts finansētus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju
pakalpojumus un pasākuma īstenošanas laikā pāriet uz dzīvi sabiedrībā kā pilngadīgas personas ar
garīgā rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā; 2)
ārpusģimenes aprūpē esoši bērni un jaunieši līdz 17 gadu vecumam, kuri saņem valsts vai
pašvaldības finansētus bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju
pakalpojumus; 3) bērni ar funkcionāliem traucējumiem; 4) potenciālie aizbildņi, adoptētāji,
audžuģimenes.
Bauskas novada pašvaldība ir saņēmusi Zemgales Plānošanas reģiona 2015.gada
25.novembra vēstuli Nr.3-41.1/21 „Par sadarbības līguma projekta nosūtīšanu saskaņošanai
projekta iesnieguma Nr.9.2.1.1/15/I/001 „Atver sirdi Zemgalē” ietvaros.
Sadarbības līgums paredz izveidot deinstitucionalizācijas vadības grupu, sniegt
nepieciešamo informāciju deinstitucionalizācijas plāna izstrādes procesā, piesaistīt „sociālo
mentoru”, atvērt Valsts kasē atsevišķu norēķina kontu, kā arī nodrošināt atsevišķu projekta
pasākumu priekšfinansēšanu.
Zemgales Plānošanas reģionam piešķirtie Eiropas Sociālā fonda līdzekļi ir 5 709 424 euro,
projektā piedalās 21 pašvaldība. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 85 % Eiropas
Sociālā fonda līdzfinansējums un 15 % valsts budžeta finansējums.

Finansējums tiek pārskaitīts pašvaldībai 6 mēnešu laikā pēc atskaišu iesniegšanas
(iesniedzamas katru mēnesi). Priekšfinansējuma apjoms būs atkarīgs no deinstitucionalizācijas
plāna izstrādes rezultātiem un pēc izvērtējuma, cik novada iedzīvotājiem ir nepieciešami projekta
ietvaros minētie pakalpojumi.
Projekta realizācija plānota laika posmā no 2015.– 2022.gada 31.decembrim.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu, Bauskas
novada dome nolemj:
1. Īstenot projektu „Atver sirdi Zemgalē” no 2015.gada 23.decembra līdz 2022.gada
31.decembrim.
2. Saskaņot sadarbības līgumu „Par sadarbību Eiropas Sociālā fonda projekta „Atver sirdi
Zemgalē” īstenošanā.
3. Uzdot:
3.1. Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada Sociālais dienests” nodrošināt
projekta īstenošanu;
3.2. paredzēt atbilstoša personāla (sociālā mentora) piesaisti.
4. Nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo Bauskas novada pašvaldības
priekšfinansējumu no Bauskas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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prot.Nr.25, 9.p.

Par Bauskas novada sporta attīstības stratēģijas 2016.-2022.gadam
apstiprināšanu
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2015.gada 24.septembra lēmumu „Par Bauskas novada
sporta attīstības stratēģijas 2016.-2020.gadam izstrādes uzsākšanu”, lai nodrošinātu līdzsvarotu un
ilgtspējīgu sporta nozares attīstību atbilstoši Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai
2012.-2030.gadam, aktualizētu sporta nozares vidējā termiņa prioritātes un uzdevumus to
īstenošanai, kā arī izstrādātu detalizētu rīcības plānu, kas ietver konkrētu pasākumu kopumu sporta
jomas attīstībai un sadarbības veicināšanai starp sporta dzīvē iesaistītajām institūcijām novadā,
reģionā, Latvijā un ārvalstīs, ir izstrādāta Bauskas novada sporta attīstības stratēģija 2016.2022.gadam.
Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta trešo daļu un likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 5.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
Apstiprināt Bauskas novada sporta attīstības stratēģiju 2016.-2022.gadam.
Pielikumā: Bauskas novada sporta attīstības stratēģija 2016.-2022.gadam uz 95 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

Bauskas novada sporta attīstības stratēģija
2016.-2022.gadam

Bauska
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IEVADS
Lai nodrošinātu līdzsvarotu un ilgtspējīgu sporta nozares attīstību, atbilstoši Bauskas
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2012.-2030.gadam, aktualizētu sporta nozares vidējā
termiņa prioritātes un uzdevumus to īstenošanai, kā arī izstrādātu detalizētu rīcības plānu, kas
ietver konkrētu pasākumu kopumu sporta jomas attīstībai un sadarbības veicināšanai starp sporta
dzīvē iesaistītajām institūcijām novadā, reģionā, Latvijā un ārvalstīs, tiek uzsākta Bauskas novada
sporta attīstības stratēģijas izstrāde 2016.-2022.gadam.
Pilsētās un novados ir būtiski attīstīt sportu un aktīvu dzīvesveidu, lai sasniegtu šādus mērķus:
veicināt bērnu un jauniešu fizisko attīstību, veicināt iedzīvotāju veselīgu un aktīvu dzīvesveidu,
radot alternatīvas brīvā laika pavadīšanai; veicināt pilsētas un novada atpazīstamību Latvijas un
pasaules mērogā, sekmējot augtu sasniegumu sporta izaugsmi; veicināt novada uzņēmējdarbības
attīstību, sekmējot sporta un aktīvā tūrisma attīstību. Lai attīstība būtu pamatota, balstīta uz esošo
situāciju, tendencēm un „Bauskas novada attīstības programmu 2012.-2018.gadam”, kā arī
līdzsvaroti saistīta ar citu nozaru attīstību (izglītība, kultūra, tūrisms, vide), tiek izstrādāta “Sporta
attīstības stratēģiju 2016.-2022.gadam.”
“Sporta attīstības stratēģijas 2016.-2022.gadam” izstrādes mērķis ir izvērtēt un apkopot visus
ar sportu un aktīvu dzīvesveidu saistītos aspektus “Bauskas novada attīstības programmā 2012.2018. gadam”, apkopot esošo situāciju sporta nozarē, noteikt prioritātes, attīstības mērķus un
uzdevumus Bauskas novadā. Sporta un aktīvās atpūtas stratēģijas esošās situācijas aprakstā ir
izmantota pašvaldības rīcībā esošā informācija, organizāciju sniegtā informācija, iedzīvotāju
aptaujas, fokusgrupu interviju, diskusiju un darba grupu rezultāti. Papildus tika rīkoti 3 semināri
(08.09.2015, 20.10.2015 un 01.12.2015). Semināros piedalījās Bauskas novada sporta klubu,
administrācijas, novada domes, izglītības iestāžu un ar sporta nozari saistītu organizāciju pārstāvji
un citi interesenti. Darba grupas tika organizētas ar mērķi panākt vienotu izpratni par esošajām
attīstības tendencēm un nākotnes redzējumu, veikt novada sporta nozares stipro un vājo pušu,
iespēju un draudu analīzi, noteikt sporta un aktīvās atpūtas vīziju, prioritātes, mērķus un
uzdevumus. Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija izstrādāta atbilstoši VARAM
Metodiskajiem ieteikumiem attīstības stratēģiju un attīstības programmu izstrādei reģionālā un
vietējā līmenī.
Stratēģija sastāv no septiņām savstarpēji saistītām daļām:
1. Ievads, kas sevī ietver stratēģijas izstrādes un nepieciešamības pamatojumu un terminu
skaidrojumu;
2. Esošās situācijas novērtējums, kas sevī ietver esošās situācijas aprakstu, SVID analīzi,
sniedzot izvērtējumu par līdzšinējām attīstības tendencēm sporta un aktīvās atpūtas jomā.
Analītiskā daļa ir pamats Stratēģiskajai daļai - sporta un aktīvās atpūtas attīstības vīzijas,
prioritāšu, mērķu un ar to saistīto uzdevumu noteikšanai;
3. Stratēģiskā daļa, kas sevī ietver vīziju, prioritātes, mērķus un uzdevumus;
4. Rīcības plāns, kas sevī ietver Bauskas novada rīcību projektu kopumu, norādot sasaisti ar
atbildīgajiem izpildītājiem un finanšu resursiem;
5. Stratēģijas ieviešanas uzraudzības sistēmas, kas sevī ietver uzraudzības un ziņojumu
sagatavošanas periodiskumu un tajās ietvertos uzraudzības rādītājus;
6. Pārskats par sabiedrības un līdzdalības pasākumiem, kas sevī ietver informāciju par
iedzīvotāju aptaujām, darba grupām, semināriem un diskusijām;
7. Pielikumi.
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Terminu skaidrojums un saīsinājumi
Augstu sasniegumu sports – sports starptautisko sacensību līmenī - dalība oficiālās
starptautiskās klātienes sacensībās, kuras ir iekļautas attiecīgās starptautiskās sporta federācijas
sacensību kalendārā (pasaules un Eiropas čempionāti, Pasaules kausi, Olimpiskās spēles u.tml.),
ieskaitot treniņu procesu, lai tām sagatavotos.
Interešu izglītība – personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi
no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības.
Bērnu un jauniešu sports – sporta nodarbības un sacensības bērniem un jauniešiem vecumā
līdz 25 gadiem. Vispusīgas fiziskās sagatavotības princips ir gan bērnu, gan jauniešu sporta
pamatā. Atkarībā no vēlmēm, interesēm, talanta, bērni un jaunieši izvēlas sportu savam priekam,
veselībai un augstiem sasniegumiem.
Multifunkcionāls sporta komplekss – būve vai būvju komplekss, kas izmantojams sporta
sacensību organizēšanai vairākos sporta veidos, kā arī ārpus sporta pasākumu rīkošanai.
Profesionālās ievirzes izglītība — sistematizēta zināšanu un prasmju apguve, kā arī
vērtīborientācijas veidošana mākslā, kultūrā vai sportā līdztekus pamatizglītības vai vidējās
izglītības pakāpei, kas dod iespēju sagatavoties profesionālās izglītības ieguvei izraudzītajā
virzienā.
Skolu sports – sporta aktivitātes skolu ārpusstundu laikā, kas ietver arī starpskolu sporta
pasākumus.
Sporta bāze — speciāla sportam būvēta vai piemērota būve vai tās daļa, kā arī vide (laukumi,
celiņi sporta nodarbībām, veselības takas u.tml.).
Sporta darbinieks — fiziskā persona, kas darbojas sporta jomā, veicot izglītojošo, tiesneša,
metodisko, organizatorisko vai cita veida darbu.
Sporta izglītības iestāde — valsts, pašvaldību vai citu juridisko vai fizisko personu dibināta
iestāde, kuras uzdevums ir sporta izglītības programmu īstenošana, vai komersants, kuram sporta
izglītības programmu īstenošana ir viens no komercdarbības veidiem.
Sporta izglītības programma — profesionālās ievirzes sporta izglītības programma vai
interešu izglītības programma, kurā ietverts noteikts sporta izglītības saturs.
Sporta kustība – uz brīvprātības principa balstīta visu sociālo grupu iedzīvotāju piedalīšanās
fiziskajās un sporta nodarbībās, ko īsteno sabiedriskās sporta organizācijas.
Sporta organizācija – organizācija, kas tiek dibināta veselīgas atpūtas organizēšanai, fizisko
un morālo iespēju paaugstināšanai, augstu sporta rezultātu sasniegšanai.
Sporta sacensības — pasākums labāko sportistu vai komandu noteikšanai, kurš noris
atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sporta federāciju apstiprinātajiem sacensību norises
noteikumiem un sacensību organizētāju apstiprinātajiem nolikumiem.
Sporta speciālists — sporta darbinieks, kas ieguvis diplomu sporta izglītībā un/vai attiecīgu
profesionālās kvalifikācijas sertifikātu.
Sporta treniņš (nodarbība) — process prasmju, iemaņu un spēju iegūšanai, saglabāšanai un
pilnveidošanai sportā.
Sportists — fiziskā persona, kas nodarbojas ar sportu un piedalās sporta sacensībās.
Sports — visu veidu individuālas vai organizētas aktivitātes fiziskās un garīgās veselības
saglabāšanai un uzlabošanai, kā arī panākumu gūšanai sporta sacensībās.
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Sports cilvēkiem ar invaliditāti - pielāgotas fiziskās aktivitātes cilvēkiem ar invaliditāti.
Invalīdu sports sekmē šo cilvēku pārliecību par savām spējām un ir viens no sociālās rehabilitācijas
līdzekļiem.
Sports visiem (tautas, masu sports) – dažādas fiziskās aktivitātes garīgās labsajūtas un
fiziskās veselības nostiprināšanai, sociālās saskarsmes un integrācijas nodrošināšanai, kā arī
atpūtai ar mērķi iesaistīt sportā visu sociālo grupu cilvēkus, nodrošināt tiem iespējami labākus
apstākļus un pieejamību sporta nodarbībām.
Sporta tūrisms – tūrisma veids, kas veicina cilvēku pārvietošanos no vienas valsts uz citu
valsti ar mērķi piedalīties vai skatīties sacensības, ietverot nakšņošanu, ēdināšanu u.c. viesmīlības
pakalpojumus. Sporta tūrisms attiecināms ne tikai uz sacensībām, bet arī uz nometņu rīkošanu.
Veterānu sports - sporta nodarbības un sacensības pieaugušajiem, kas sasnieguši attiecīgā
sporta veida veterānu (senioru) vecumu
Izmantotie saīsinājumi:
BJSS – Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola
BNA – Bauskas novada administrācija
ES - Eiropas Savienība
ESF - Eiropas Sociālais fonds
EUR – naudas vienība eiro
IZM - Izglītības un zinātnes ministrija
LR - Latvijas Republika
MK - Ministru kabinets
NVO - Nevalstiskās organizācijas
NVPT – Nacionālo veselīgo pašvaldību tīkls
SIA - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
SK - Sporta klubs
SPKC – Slimību profilakses un kontroles centrs
SVID - Stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze
SC – Sporta centrs
TIC – Tūrisma informācijas centrs
VFS – Vispārējā fiziskā sagatavotība

6

1. ESOŠĀS SITUĀCIJAS NOVĒRTĒJUMS
1.1. Sporta nozari ietekmējošie tiesību akti un politikas
plānošanas dokumenti
ES līmenis
 Baltā grāmata par sportu - pirmais ES līmeņa sporta politikas plānošanas dokuments.
Baltās grāmatas par sportu mērķis ir noteikt sporta stratēģiski svarīgo nozīmi Eiropā un
rosināt diskusiju par konkrētām sporta problēmām, sekmēt sporta redzamību ES politiku
jomās un palielināt sabiedrības informētību par šīs sfēras vajadzībām un savdabību.
 Eiropas Sporta Harta. Hartas mērķis ir veicināt sportu kā svarīgu cilvēka attīstības faktoru,
valdībām sperot nepieciešamos soļus Hartas nosacījumu piemērošanā saskaņā ar Sporta
Ētikas Kodeksā izklāstītajiem principiem. Harta paredz dot katram indivīdam iespēju ņemt
dalību sportā un nodrošināt, lai visiem jauniem cilvēkiem būtu dota iespēja iegūt fizisko
izglītību un sporta pamatiemaņas.
 Citi ES dokumenti: - Par Eiropas Padomes paplašinātā daļējā nolīguma par sportu (EPAS)
statūtiem (08.01.2009). - Starptautiskā konvencija pret dopingu sportā (01.02.2007.) Ministru komitejas Ieteikums Rec(2001)6 dalībvalstīm par rasisma, ksenofobijas un
neiecietības pret citām rasēm novēršanu sportā (18.07. 2001.).
Līdz ar Lisabonas līguma spēkā stāšanos (2009.gada 1.decembrī), Latvija ir iesaistīta
starptautiski vienotas Eiropas Savienības sporta politikas veidošanā. Lisabonas līgums attiecībā uz
sportu paredz attīstīt Eiropas dimensiju sportā, veicinot taisnīgumu un atklātību sporta sacensībās
un sadarbību starp struktūrām, kas ir atbildīgas par sportu, kā arī sargāt sportistu fizisko un morālo
integritāti.
Nacionālais līmenis:
 Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam, Apstiprināts LR Saeimā 2012.gada
20.decembrī;
 Sporta politikas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam apstiprinātas ar Ministru kabineta
2013.gada 18.decembra rīkojumu Nr.666.
Nozares prioritātes 2014.-2020.gada periodā:
 Bērnu un jauniešu sports un tautas sports;
 Augstu sasniegumu sporta un veselīga dzīvesveida infrastruktūras attīstība;
 Atbalsts veselīga dzīvesveida veicināšanai;
 Izglītības, apmācību un tālākizglītības sistēmas pilnveide sporta
nodrošināšanai.

speciālistu

Svarīgākie sporta nozari regulējošie likumi, MK noteikumi, nolikumi:
Likumi:
 LR Likums “Par pašvaldībām” (pieņemts 1994.gada 19.maijā);
 LR Likums “Izglītības likums” (pieņemts 1998.gada 29.oktobrī). Reglamentē arī interešu
izglītības un profesionālās ievirzes izglītību sportā;
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LR Likums “Profesionālās izglītības likums” (pieņemts 1999.gada 10.jūnijā);
LR Likums “Sporta likums” (pieņemts 2002.gada 24.oktobrī) - nosaka sporta
organizēšanas un attīstības vispārīgos un tiesiskos pamatus; sporta organizāciju, valsts un
pašvaldību institūciju savstarpējās attiecības un pamatuzdevumus sporta attīstībā; sporta
finansēšanas pamatus; principus, kas ievērojami, iesaistoties starptautiskajā sporta kustībā;
LR Likums “Par starptautisko konvenciju pret dopingu sportā” (pieņemts 2006.gada
23.februārī);
LR Likums “Par nacionālās sporta bāzes statusu” (pieņemts 2009.gada 19.martā).
MK noteikumi:
Nr. 26 “Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem
sportā, un naudas balvu apmēru” (pieņemts 2012.gada 3.janvārī);
Nr. 77 “Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam
noteiktajām prasībām” (pieņemts 2010.gada 26.janvārī);
Nr. 112 “Kārtībā, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem”
(pieņemts 2003.gada 11.martā);
Nr. 192 “Sporta bāzu un nacionālo sporta bāzu pārbaudes kārtība” (pieņemts 2012.gada
20.martā);
Nr.195 „Sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpes un
medicīniskās uzraudzības kārtība” (pieņemts 2006.gada 14.martā);
Nr. 281 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu
standartiem un izglītības programmu paraugiem” (pieņemts 2013.gada 21.maijā);
Nr. 468 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību
priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem” (pieņemts 2014.gada
12.augustā);
Nr.528 „Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums” (pieņemts 2003.gada 1.oktobrī);
Nr.559 „Valsts aģentūras „Latvijas Sporta muzejs” nolikums” (pieņemts 2005.gada
26.jūlijā);
Nr. 820 “Dopinga kontroles kārtība” (pieņemts 2011.gada 19.oktobrī);
Nr. 836 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” (pieņemts 2009.gada 28.jūlijā);
Nr. 840 “Šautuvju (šaušanas stendu) izveidošanas un darbības, kā arī treniņšaušanas un
šaušanas sporta sacensību norises un drošības noteikumi” (pieņemts 2011.gada
1.novembrī);
Nr. 990 “Noteikumi par Latvijas izglītības kvalifikāciju” (pieņemts 2008.gada
2.decembrī);
Nr. 1036 “Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības
programmas” (pieņemts 2011.gada 27.decembrī);
Nr.1338 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to
organizētajos pasākumos” (pieņemts 2009.gada 24.novembrī).

Pašvaldības līmenis:
Bauskas novada pašvaldības līmenī sporta politiku regulē saistošie noteikumi, Domes lēmumi
un nolikumi. Galvenie ar sportu saistītie dokumenti:
 “Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2012.–2030.gadam”;
 “Bauskas novada attīstības programma 2012.-2018.gadam”;
 “Bauskas novada izglītības iestāžu attīstības koncepcija 2015.-2025.gadam”;
 Bauskas novada saistošie noteikumi Nr. 32 “Bauskas novada pašvaldības nolikums”
(pieņemts 2013.gada 28.novembrī);
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Nolikums Nr.7 “Kārtība, kādā piešķir apbalvojumus par sasniegumiem sportā Bauskas un
Rundāles novada sportistiem – bērniem un jauniešiem individuālajos un komandu sporta
veidos, izglītības iestādēm, sporta skolotājiem, novada skolēnu sporta spēļu uzvarētajiem”
(pieņemts 2013.gada 12.decembrī);
Nolikums Nr. 35 “Kārtība, kādā Bauskas novada sportistiem, treneriem un sporta spēļu
komandām piešķiramas naudas balvas par sasniegumiem sportā un naudas balvas apmēru”
(pieņemts 2010.gada 28.oktobrī);
Nolikums Nr. 2 “Kārtība, kādā piešķir finansējumu Bauskas novada sportistiem dalībai
sporta pasākumos” (pieņemts 2013.gada 26.septembrī).
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1.2. Bauskas novada sporta nozares institucionālais un finanšu
mehānisms
1.2.1. Institucionālais mehānisms
Lēmumu pieņemšanu sporta jautājumos Bauskas novadā realizē Bauskas novada Dome,
bet sabiedriskajā sektorā – sporta klubi, biedrības, novada iedzīvotāji un uzņēmēji.
1.2.1.1.

Bauskas novada domes sporta struktūra un galvenās funkcijas

Dome

Sporta lietu sabiedriskā
padome (konsultatīva)

Izpilddirektors

Izglītības, kultūras un sporta lietu
komiteja

Sporta centrs
“Mēmele”

Izglītības nodaļa

Bauskas novada Bērnu un jaunatnes
sporta skola

Sporta darba
organizators

Skolu direktori

Sporta darba
organizatori
pagastos

Sporta darba organizators

Sporta darba
organizatori skolā

Dome – pieņem lēmumus par sporta nozares attīstību, finansējumu, struktūru Bauskas
novadā.
Izpilddirektors - veic pašvaldības sporta jomas struktūrvienību pārraudzību.
Izglītības, kultūras un sporta lietu komiteja – izskata sagatavotos dokumentus, nolikumus
un citus dokumentus, kuri tiek virzīti uz domes sēdi.
Bauskas novada pašvaldības Sporta lietu sabiedriskā padome - konsultatīva padome, kura
palīdz risināt ar aktīvās atpūtas, veselīga dzīvesveida, augstas klases sportu saistītus jautājumus.
Sporta centrs “Mēmele” (turpmāk- SC „Mēmele) - organizē un vada sporta darbu Bauskas
novadā, nodrošina valdījumā esošo sporta bāzu uzturēšanu un attīstību.
Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola - izglītības iestāde profesionālās ievirzes
sporta izglītības programmu īstenošanai. Organizē un vada jaunatnes sporta darbu Bauskas
novadā.
Sporta darba organizators pagastos (7 pagastos, šobrīd nav Dāviņu pagastā) – vada un
organizē sporta dzīvi pagastā. Pagastu sporta organizatoru metodisko darbu vada SC “Mēmele”.
10

1.2.1.2.

Bauskas novada pašvaldības Sporta lietu sabiedriskā padome

Bauskas novada pašvaldības Sporta lietu sabiedriskā padome (turpmāk- Sporta lietu
sabiedriskā padome) ir konsultatīva padome, kura palīdz risināt ar aktīvās atpūtas, veselīga
dzīvesveida, augstas klases sportu saistītus un citus jautājumus, kas nodrošina sporta darba
organizāciju Bauskas novadā.
Sporta padomes kompetencē ir atbalstīt vai neatbalstīt finansējuma piešķiršanu labākajiem
sportistiem (savu viedokli izsakot atklāti balsojot) dalībai starptautiskās sacensībās un mācību
treniņu nometnēs atbilstoši novada domes nolikumam un viņu darba plānam un iesniegumam. Kā
arī apstiprināt vai neapstiprināt gada noslēgumā naudas balvas. Visi Sporta padomes lēmumi ir
rekomendējoši, lēmumu patstāvīgi var pieņemt iestādes vadītājs, konsultējoties ar sporta veidu
atbildīgajiem treneriem un pagastu sporta pasākumu organizatoriem.
Sporta padomes kompetencē ir atbalstīt vai neatbalstīt finansējuma piešķiršanu labākajiem
sportistiem dalībai starptautiskās sacensībās un mācību treniņu nometnēs atbilstoši novada domes
nolikumam un viņu darba plānam un iesniegumam, kā arī apstiprināt vai neapstiprināt gada
noslēgumā naudas balvas. Visi Sporta padomes lēmumi ir rekomendējoši, lēmumu patstāvīgi var
pieņemt iestādes vadītājs, konsultējoties ar sporta veidu atbildīgajiem treneriem un pagastu sporta
pasākumu organizatoriem.
1.2.1.3.

Bauskas novada sporta organizācijas un aktīvās atpūtas bāzes

Sporta organizāciju un biedrību loma Bauskas novada sporta dzīvē ir piedāvāt
iedzīvotājiem, tajā skaitā bērniem un jauniešiem, iespējas saturīgai brīvā laika pavadīšanai,
veicināt sporta rezultātu izaugsmi, kā arī organizēt sporta pasākumus un piedalīties sporta
pasākumu organizēšanā Bauskas pilsētā un pagastos.
Bauskas novada sporta organizācijas un aktīvās atpūtas bāzes:
 Bauskas novada pašvaldība – pašvaldības sporta bāzes;
 “AMP Motosport”, biedrība;
 “Bauska”, invalīdu sporta un rehabilitācijas biedrība;
 “Bauska”, jaunatnes futbola klubs;
 “Bauskas DARTS”, sporta klubs (šautriņu mešanas un citu sporta veidu attīstības
veicināšana);
 “Bauskas Zemgaļi”, sporta klubs (šautuve);
 “Bucefals”, motoklubs;
 “Codes bebri”, mednieku klubs;
 “Gravas” (peintbola laukums, loka šaušana);
 “Kvēle” (tenisa laukums);
 “Latvijas autosporta tiesnešu apvienība”, biedrība;
 “Lielmežotne” (izjādes ar zirgiem);
 Mēmeles jāšanas sporta klubs;
 “Mēmeles sports”;
 “Rudenāji”, Ceraukstes pagasta attīstības biedrība (veselīga un aktīva dzīvesveida
veicināšana);
 “Samkan”, sporta klubs;
11







“Sporta komplekss “Mūsa””;
“Velo sēta” (velosipēdu noma);
“Veselība un sports”, fitnesa klubs;
“Wake up Bauska” (veikborda parks);
Zemgales šaušanas centrs.

1.2.2. Finanšu mehānisms
Galvenie finanšu resursi sporta nozarei Bauskas novadā ir: pašvaldības budžets, valsts
budžets, valsts mērķdotācija pašvaldību sporta skolotāju un treneru darba samaksai, kredītlīdzekļi
sporta objektu celtniecībai un rekonstrukcijai, sponsoru līdzekļi. Papildus pašvaldībai ir iespējams
izmantot starptautisko programmu finansējumu. Sabiedriskā sektora ieguldījumi sporta nozarē
galvenokārt saistās ar sporta pasākumu un citu aktivitāšu organizēšanu un/vai atbalstīšanu.
Vislielākais finanšu avots ir pašvaldības budžets. Finanšu līdzekļi tiek piešķirti gan sporta ēku
rekonstrukcijai, renovācijai un materiāli tehniskās bāzes uzturēšanai, gan sporta pasākumu
īstenošanai.
Finansējums sporta jomai paredzēts no „Atpūtas, kultūras un reliģijas“ pašvaldības budžeta
daļas. Šajā sadaļā paredzētie līdzekļi tiek lietoti sporta un kultūras pasākumiem, sporta centram,
bibliotēkām, muzejiem, kultūras namiem, projektu īstenošanai, kultūras un sporta darbinieku
darbības nodrošināšanai. Šiem mērķiem 2014.gadā izlietoti 2 987 571 EUR jeb 9,2 % no kopējiem
pamatbudžeta izdevumiem. 29,7 % jeb 888,5 tūkst. EUR no budžeta sadaļā izlietotajiem
līdzekļiem sastādīja izdevumi ES fondu projektu īstenošanai.
Ar novada domes lēmumu tiek apstiprinātas novada sporta veidu izlases, kas pārstāv Bauskas
novadu dažāda mēroga sporta sacensībās. Atbalsts tiek piešķirts atbilstoši nolikumam Nr. 2
“Kārtība, kādā piešķir finansējumu Bauskas novada sportistiem dalībai sporta pasākumos”
(pieņemts 2013.gada 26.septembrī).
Tabula 1.1. SC “Mēmele” un BJSS budžeta izlietojums uz 2015. gadu
Pasākumu
organizēšanas
izdevumi EUR

SC
“Mēmele”
BJSS

Darbinieku
algas

Administratīvie Ieņēmumi no Kopā budžets
izdevumi
saimnieciskās
uz 2015. gadu
darbības
EUR

45623

151 814

18101

2600

271 801

42129

252976

2280

2752

379640
(mērķdotācijas
225880)

Sporta nozarei nozīmīgi projekti 2007.-2013.gada plānošanas periodā
 Aktīvās atpūtas zonu un laukumu izveide Bauskas novadā;
 Sporta inventāra iegāde Bauskas novada vispārējās izglītības iestādēs;
 Veikborda parka ierīkošana Mūsas upē Bauskā;
 Publiski pieejamas teritorijas labiekārtošana Pāces ciemā un Uzvaras ciemā;
 Velostatīvu uzstādīšana Pāces un Uzvaras ciemos;
 Florbola bortu un vārtu iegāde Uzvaras vidusskolas sporta zālei;
 Trenažieru iegāde un inventāra iegāde pagastos;
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Biedrības “Kalna svētību kopiena” darbības centra aprīkošana;
Bauskas mednieku un makšķernieku biedrības makšķerēšanas bāzes ierīkošana;
Skeita laukumu izveide Īslīcē (Rītausmās un Bērzkalnos);
Biedrības “AMP MOTOSPORT” sporta automašīnu darbnīcas rekonstrukcija un tehniskā
aprīkojuma iegāde;
SC “Mēmele” aprīkošana;
Sporta kluba “Bauskas Zemgaļi” šautuves aprīkojuma un šaušanas stenda iegāde;
Sporta deju tērpu iegāde;
Jāšanas apmācība vietējiem iedzīvotājiem, pakalpojuma organizēšana;
Biedrības “Riga Powerboat team” materiāli tehniskās bāzes uzlabošana;
Tehniskās jaunrades aktivitāšu ieviešana Bauskas novadā;
Bauskas apkārtnes velomaršrutu infrastruktūras pilnveidošana.
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1.3. Bērnu un jauniešu sports
Pēc Slimību Profilakses un kontroles centra sniegtajiem datiem (2015), Latvijā:
 20 % 1. klases skolēnu ir liekā ķermeņa masa vai aptaukošanās;
 Darba dienās 4h televīziju skatās vismaz 23 % skolēnu, bet nedēļas nogalēs 40 % skolēnu;
 Pietiekama fiziskā aktivitāte ir tikai 25 % zēnu un 16 % meiteņu;
 1/5 daļai jauniešu vecumā līdz 24 gadiem ir liekais svars;
 Vidējais dienā pavadītais stundu skaits, spēlējot datorspēles vai spēļu konsoles,
darbadienās ir 3 stundas;
 Tikai katrs piektais ir fiziski aktīvs 1h dienā;
 Bērniem nepieciešamas vismaz 60 minūšu fiziskās aktivitātes katru dienu;
 Lai justos labi, nepieciešamas ir vismaz 30 minūtes fiziskām aktivitātēm vismaz 5 reizes
nedēļā.
Pēc Latvijas peldēšanas federācijas sniegtajiem datiem (2015) “Drošība uz ūdens un
peldētprasme - indivīda, sabiedrības un valsts atbildība”:







Latvija ir teju vienīgā no ES dalībvalstīm, kurā netiek īstenota jebkāda valsts līmeņa bērnu
peldēt apmācības programma;
Uz Latvijas nespēju nodrošināt bērnu drošību uz ūdens un atbilstošus preventīvos
pasākumus norāda arī Eiropas Bērnu drošības alianse, kas šajā kategorijā Latvijai ir
piešķīrusi pusotru balli piecu ballu sistēmā, kas ir zemākais vērtējums starp 12 bērna
dzīvībai potenciālajiem riska faktoriem valstī. Salīdzinājumam - Zviedrijā, Dānijā,
Norvēģijā, Somijā un pat Igaunijā visiem bērniem tiek mācīts ne tikai peldēt, bet arī
adekvāti rīkoties ekstremālās situācijās ūdenī un tā tuvumā. Atsevišķās valstīs bez
peldētprasmju apguves bērns nevar pāriet nākamajā klasē.
Latvijā noslīkšana ir otrs biežāk fiksētais bērnu un jauniešu (vecumā 0-19 gadi) ārējais
nāves cēlonis;
Vidēji uz 100 000 iedzīvotājiem ik gadu noslīkst 6-7 bērni un jaunieši vecumā līdz 19
gadiem, kas ir lielākais traģiskais rādītājs visā ES;
Ik gadu 50% nelaimes gadījumos, kas nav saistīti ar ceļu satiksmes negadījumiem, par
bērnu un jauniešu nāves cēloni tiek fiksēta noslīkšana.”

Šādi iepriekš minētie dati norāda uz pieaugošo sporta aktivitāšu nozīmi mūsdienu sabiedrībā,
īpaši bērnu un jauniešu vidū. Bērnu un jauniešu sports Bauskas novadā tiek īstenots novada
vispārizglītojošās iestādēs, novada sporta skolā, sporta klubos un citās organizācijās. Bauskas
novada izglītības iestādēs sporta nodarbības notiek atbilstoši licencētai izglītības programmai.
Sporta nodarbības notiek gan telpās, gan ārā. Skolās notiek arī citas dažāda veida sporta un aktīvās
atpūtas aktivitātes.
Iestādes un organizācijas:
 Bauskas novada vispārizglītojošās iestādes (pirmsskolas izglītības iestādēs;
vispārizglītojošās skolās sporta stundas, skolu sporta pasākumi, starp skolu sporta
pasākumi, interešu pulciņi);
 Bauskas novada bērnu un jaunatnes sporta skola;
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Sporta klubi, biedrības un citas organizācijas.

1.3.1. Bauskas novada vispārizglītojošās iestādes





14 vispārējās izglītības iestādes (Bauskas Valsts ģimnāzija, Bauskas 2. vidusskola, Īslīces
vidusskola, Uzvaras vidusskola, Mežotnes internātvidusskola, Bauskas pilsētas
pamatskola, Codes pamatskola, Mežgaļu pamatskola, Mežotnes pamatskola, Griķu
pamatskola, Ozolaines pamatskola, Vecsaules pamatskola, Bauskas sākumskola, Pamūšas
speciālā internātskola).
2 pirmsskolas izglītības iestādes („Pasaulīte” un „Zīlīte”);
1 profesionālās ievirzes izglītības iestāde (Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta
skola).

Novada skolās darbojas sporta interešu izglītības pulciņi: vieglatlētikā, basketbolā,
volejbolā, florbolā, vispārējā fiziskā sagatavotībā (turpmāk - VFS), tiek organizētas sacensības
starp klasēm un rīkotas skolas sporta dienas. Labākie audzēkņi startē Bauskas un Rundāles novadu
skolēnu spēlēs pēc izstrādāta nolikuma visa mācību gada garumā. Mācību gada laikā tiek sarīkotas
vairāk kā 65 finālsacensības novada skolām 3 skolu grupās. Novada sacensību uzvarētāji startē
Zemgales reģiona sacensībās un sacenšas starp 12 novadiem. Zemgales reģionā tiek sarīkotas 15
sacensības. Vadību un pārraudzību Zemgales novada skolēnu spēlēs nodrošina Bauskas novads
sadarbībā ar Novadu jaunatnes sporta padomi.
Kā norādīts Latvijas Republikas Veselības ministrijas izdevumā “Vadlīnijas pašvaldībām
veselības veicināšanā”, izglītības iestādēm pašvaldībā ir nozīmīga loma veselīga dzīvesveida
veicināšanā. Ir svarīgi radīt iespējas skolēniem izmantot skolas sporta būves arī pēc stundām sporta
spēļu spēlēšanai, vingrošanai un treniņiem. Taču diemžēl nepietiekamā sporta infrastruktūra
Bauskas novadā šādas iespējas liedz. Pēc stundām un vakaros esošās sporta halles un zāles tiek
izmantotas SC “Mēmele” un BJSS vajadzībām. Problēma tiktu risināta līdz ar Bauskas pilsētas
sporta halles būvniecību.

1.3.2. Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola
Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola ir Bauskas novada pašvaldības dibināta
izglītības iestāde profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanai, kura organizē un
vada jaunatnes sporta darbu Bauskas novadā.
Sporta skolas nolikumā noteiktie pamatuzdevumi:
 Īstenot profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas, to mērķus un uzdevumus;
 Popularizēt sportu un veselīgu dzīvesveidu;
 Veicināt profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās iesaistīto pedagogu
tālākizglītību;
 Nodrošināt organizatoriski metodiskā darba vadību izglītības iestādes īstenotajām
profesionālās ievirzes sporta izglītības programmām;
 Nodrošināt organizatoriski metodiskā centra funkcijas mācību iestāžu ārpusstundu
sporta darba organizēšanā un metodiskajā vadībā;
 Veicināt profesionālās ievirzes sporta izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmas
attīstību;
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Nodrošināt izglītojamajiem veselības aprūpi un medicīnisko uzraudzību izglītības
iestādē;
Racionāli izmantot izglītībai un medicīniskajai aprūpei piešķirtos finanšu līdzekļus;
Organizēt un vadīt jaunatnes sporta pasākumus Bauskas novadā;
Organizēt un atbalstīt Bauskas novada sportistu piedalīšanos valsts, un starptautiska
mēroga sacensībās;
Nodrošināt organizatoriski metodisko vadību Bauskas novada skolās.

Skola realizē 16 izglītības programmas astoņos sporta veidos: basketbolā, brīvajā cīņā,
dambretē, galda tenisā florbolā, futbolā, vieglatlētikā, volejbolā. Pēc Administratīvi teritoriālās
reformas Bauskas novada bērnu un jaunatnes sporta skola koordinē bērnu un jauniešu sporta spēles
Zemgales reģionā, kurā aptverti 12 novadi. Sporta skola organizē Bauskas un Rundāles novada
skolēnu sporta spēles, novada skolēnu sporta Olimpiādi, Sniega dienas janvārī, Olimpisko dienu
septembrī. Sporta skola ar sportiskajiem sasniegumiem nodrošina Bauskas novada atpazīstamību
Latvijā, Eiropā, pasaulē.
Bauskas novada bērnu un jaunatnes sporta skola finansējumu saņem no valsts budžeta
dotācijas (pedagogu atalgojumam) un Bauskas novada pašvaldības budžeta. Skolā strādā 23
pedagogi un 3 administrācijas speciālisti. Lietošanā ir 5 sporta spēļu zāles, vieglatlētikas manēža,
stadions, atklāti sporta spēļu laukumi. Izglītojamo pārvadāšanai uz sporta sacensībām, mācībutreniņu nodarbībām tiek izmantoti Bauskas novada transporta parka autobusi.
Diagramma 1.1.
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Diagramma.1.2. BJSS mācību treniņu nodarbību nodrošinājums Bauskas novadā
Vieglatlētika, vispārējā
fiziskā sagatavotība

Florbols, Brīvā cīņa,
vieglatlētika

Dambrete, vieglatlētika,
basketbols, brīvā cīņa,
galda teniss, florbols,
futbols, vispārējā fiziskā
sagatavotība

Vieglatlētika, futbols

Vieglatlētika,
basketbols

Vieglatlētika
Dambrete
Vieglatlētika, galda teniss

1.3.3. Bauskas novada bērnu un jauniešu dalība Latvijas olimpiādēs un
sacensībās
Bauskas novadā regulāri tiek rīkoti reģiona un valsts nozīmes sporta pasākumi - Latvijas
jaunatnes basketbola līgas sacensības, Latvijas basketbola savienības sacensības, starptautiskas
sacensības, pārrobežu basketbola turnīri un vieglatlētikas savienības kausa izcīņas posmi.
Vieglatlētikā Bauskas novada audzēkņi startē Eiropas čempionāta kausa posmos. Ik gadus
pasaules čempionātā junioriem florbolā valsts izlases sastāvā spēlē Bauskas BJSS audzēkņi.
Bauskas novada jaunieši aktīvi piedalās Latvijas Jaunatnes vasaras Olimpiādē (turpmāk–
olimpiādē), veiksmīgi pārstāvot Bauskas novadu un savu skolu (2014.gada Olimpiādē tika
izcīnītas 2 zelta, 2 sudraba un 4 bronzas medaļas). Latvijas čempionātos 2015.gadā Bauskas
novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas vieglatlēti izcīnījuši 14 zelta, 13 sudraba un 12 bronzas
medaļas.
Bauskas novada dome ir finansiāli atbalstījusi daudzu novadnieku dalību starptautiskās
sacensībās un treniņnometnēs. Bauskas novada jaunie basketbolisti ar panākumiem ir startējuši
starptautiska mēroga basketbola sacensībās (Zviedrijā, Somijā, Vācijā, Čehijā).

1.3.4. Bērnu un jauniešu sporta novērtējums
Plusi:
 Skaidra valsts nostāja bērnu un jauniešu sporta jomas nozīmībā;
 Plašs sporta piedāvājums Bauskas;
 Sporta speciālistu un pedagogu profesionālisms;
 Izveidota sporta pedagogu metodiskā apvienība, kuru vada sporta skola;
 Āra laukumu pieejamība novadā aktīva brīvā laika pavadīšanai vasarā un pavasarī;
 Pašvaldības un vietējo iniciatīvu ieguldījums sporta infrastruktūras sakārtošanā.
Mīnusi:
 Piedāvājums ir saistošs aktīviem bērniem/jauniešiem, bet nemotivē pasīvos jauniešus;
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Stājas, neveselīgās pārtikas, informācijas tehnoloģiju un kaitīgo ieradumu negatīvā
ietekme uz jauniešu ikdienas paradumiem, veselīga dzīvesveida nozīmes mazināšanās;
 Novecojusi un nepilnīga sporta materiālā bāze izglītības iestādēs un pie tām;
 Nepietiekams valsts mērķdotāciju finansējums sporta skolu programmu īstenošanai;
 Esošās sporta infrastruktūras pārslodze skolu mācību procesa laikā un ārpusstundu
nodarbībās;
 Aktīvās atpūtas laukumu trūkums mazāk apdzīvotās vietās;
 Nepietiekama sadarbība starp pašvaldību un privāto sektoru sporta infrastruktūras attīstībā;
 Modernu sporta ārpusskolas aktivitāšu trūkums jauniešiem.
Nepieciešamās darbības:
 Trīs sporta mācību stundu ieviešana novada vispārizglītojošās skolās;
 Izglītojošs un informējošs darbs veselīga dzīvesveida popularizēšanai;
 Realizēt Sporta halles būvniecību, nodrošinot telpu pieejamību papildus nodarbībām
bērniem/jauniešiem tuvāk dzīves vietai;
 Baseina būvniecība. Rezultātā vairota interese par aktīvu dzīvesveidu, motivēti
bērni/jaunieši aktīva dzīvesveida uzturēšanā, dažādots sporta piedāvājums un stiprināta
bērnu drošība uz ūdeņiem;
 Sporta laukumu pie skolām, sporta zāļu sakārtošana un inventāra uzlabošana;
 Modernu un inovatīvu ārpusskolas sporta aktivitāšu nodrošināšana;
 Sporta un veselīga dzīvesveida sasaiste ar socializēšanos un ģimeņu saišu stiprināšanu,
nodrošinot kopīgus pasākumus un aktivitātes;
 Veicināt velo kustību skolās, nodrošinot velosipēdu statīvu izvietošanu pie izglītības
iestādēm.
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1.4. Tautas sports, veselīga dzīvesveida veicināšana
No Valsts Sporta pamatnostādnēs definētajiem sporta politikas virzieniem, par prioritāriem ir
atzīts gan bērnu un jauniešu sports, gan Sports visiem, jeb Tautas sports. Sadaļā „Tautas sports"
tiek runāts par sportu kā veselīgu dzīvesveidu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu. Tās ir dažādas
fiziskas aktivitātes garīgās labsajūtas un fiziskās veselības nostiprināšanai, sociālās saskarsmes un
integrācijas nodrošināšanai, kā arī atpūtai ar mērķi iesaistīt sportā visu sociālo grupu cilvēkus,
nodrošinot tiem iespējami labākus apstākļus un pieejamību sporta nodarbībām.
Fiziskās aktivitātes atbalstošas vides un infrastruktūras attīstīšana ir viens no būtiskākajiem
priekšnoteikumiem, lai palielinātu iedzīvotāju motivāciju un ikdienas fizisko aktivitāšu līmeni
visām vecuma grupām. Līdz ar to atbalstošas vides veidošana uzskatāma par vienu no prioritātēm.
Dažāda veida pašiniciatīvas fiziskās aktivitātes, kā pastaigas, soļošana, skriešana, riteņbraukšana,
skrituļošana u.c. kļūst vēl pievilcīgākas, ja ar tām iespējams nodarboties sakoptā, dabiskā apkārtnē.
Pēc Slimību Profilakses un kontroles centra sniegtajiem datiem (2015), Latvijā:
 50 % iedzīvotāju ir liekā ķermeņa masa;
 Smagākā liekā svara forma – aptaukošanās – skārusi 16 % vīriešu un 18 % sieviešu;
 Ar vecumu aptaukošanās problēma pieaug. Vecumā virs 55 gadiem liekais svars ir 73 %
iedzīvotāju;
 ½ Latvijas iedzīvotāju iecienītākais brīvā laika pavadīšanas veids ir lasīšana un TV
skatīšanās;
 Ar fiziskiem vingrinājumiem vismaz pusstundu 2-3 reizes nedēļā nodarbojas tikai 1/3
Latvijas iedzīvotāju.
Šādi statistikas dati norāda uz nozīmīgu pasivitātes tendenci iedzīvotāju vidū. Neradot saistošu
un dažādām vecuma grupām atbilstošu sporta aktivitāšu piedāvājumu, iedzīvotāju veselības
rādītāji gadu laikā kļūs arvien kritiskāki. Pašreiz Bauskas novadā Tautas sporta attīstība nav
vērtējama kā augsta. Ir atsevišķas veiksmīgi iesaistītas iedzīvotāju grupas (invalīdi, veterāni), bet
netiek motivēta liela sabiedrības daļa. “Sporta attīstības stratēģijas 2016.-2022. gadam” izstrāde ir
nozīmīgs priekšnoteikums sporta aktivitāšu piedāvājuma maiņai un veselīga dzīvesveida
popularizēšanas iespējām.
Bauskas novadā 2015.gada 22.decembrī ir plānots pieņemt domes lēmumu par jauna amata
vietas izveidi – veselības veicināšanas koordinētāju, kura viens no uzdevumiem ir fiziski aktīva
dzīvesveida (Tautas sporta) attīstība. Amata aprakstu skatīt pielikumā. Šāda lēmuma pieņemšana
gan iezīmē pašvaldības turpmākās darbības tendences veselības un sporta jomā, gan dod iespēju
Bauskas novadam iesaistīties Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā (turpmāk – NVPT). Tīkla
mērķis ir sekmēt labās prakses piemēru, pieredzes un ideju apmaiņu starp pašvaldībām, atbalstīt
pašvaldības un sniegt tām metodoloģisku atbalstu sabiedrības veselības un veselības veicināšanas
jautājumu risināšanu lokālā līmenī un paaugstināt pašvaldības darbinieku izglītotību sabiedrības
veselības un veselības veicināšanas jautājumos. Šobrīd NVPT darbojas jau 40 pašvaldības.
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1.4.1. Sporta centrs „Mēmele”
Bauskas novadā pašvaldības funkciju sporta jomā realizē SC “Mēmele”, kas tika izveidots
2010.gadā teritoriālās reformas rezultātā (Bauskas raj. Sporta nodaļa, Bauskas pilsētas sporta nams
„Mēmele”). Sporta centra mērķis ir nodrošināt un attīstīt novada apstākļiem, sporta tradīcijām un
iedzīvotāju pieprasījumam atbilstošu sporta sacensību un pasākumu organizāciju un norisi,
iedzīvotāju fiziskās attīstības iespēju piedāvājumu, racionālu brīvā laika izmantošanu,
popularizējot veselīgu dzīvesveidu.
Galvenie darbības uzdevumi:
 Organizēt un vada sporta darbu Bauskas novadā, nodrošināt valdījumā esošo sporta
bāzu uzturēšanu un attīstību;
 Realizēt pašvaldības funkciju sporta jomā;
 Organizēt un vadīt sporta darbu Bauskas novadā, nodrošinot valdījumā esošo sporta
bāzu uzturēšanu un attīstību;
 Apsaimniekot sporta bāzi (Bauskas stadionu);
 Veicināt visu paaudžu novada iedzīvotāju iesaistīšanos veselību veicinošos un aktīvās
atpūtas pasākumos;
 Investīciju piesaiste sporta infrastruktūrai;
 Sociālā iekļaušana un sports (seniori, invalīdi u.c.);
 Sadarbība sporta veicināšanai un popularizēšanai;
 Talantīgo sportistu atbalsts.
Bauskas pilsētā SC “Mēmele” apsaimniekošanā ir Bauskas stadions, kuram pēdējos gados
ir piesaistīts finansējums, iegādāts jauns florbola un basketbola aprīkojums, atjaunots
vieglatlētikas, galda tenisa un novusa inventārs. Papildus ir piesaistīti līdzekļi sporta aktivitāšu
laukumu izbūvei gan pilsētā, gan pagastos. Darbības rezultātā ir piesaistīti 7 sporta pasākumu
organizatori pagastos, izņemot Dāviņu pagastu. Attīstot ikvienam pieejamas veselīga dzīvesveida
iespējas tuvāk iedzīvotāju dzīvesvietai, nākotnē ļoti nozīmīgs uzdevums ir brīvdabas laukumu
izbūve un uzturēšana vietās tieši Bauskas attālākajās apdzīvotajās vietās.
Sporta centrs, izstrādājot ikgadējo izdevumu tāmi, allaž ieplāno līdzekļus arī novada sporta
klubu atbalstam. Taču, tā kā klubu darbībai ir nepieciešami lieli finanšu līdzekļi, to darbība mūsu
novadā ir vāji attīstīta. Sporta centrs “Mēmele” ik gadu rīko ievērojamu skaitu pasākumu. Kā tiek
atdzīts, tad Bauskas novadā katrs sporta entuziasts pie esošā piedāvājuma spētu sev atrast iespējas
nodarboties ar sporta aktivitātēm. Bauskas novadā ir gan pietiekošs tradicionālo sporta veidu
(komandu un individuālais) piedāvājums, gan attīstīts Veterānu sports, gan pieejamas aktivitātes
iedzīvotājiem ar invaliditāti. Pašreiz trūkst tieši veselīga dzīvesveida veicinošu sporta aktivitāšu,
kurās tiktu iesaistītas pēc iespējas lielākas un dažādākas iedzīvotāju sociālās un vecuma grupas.
Akcentējot sporta tradīciju nozīmi 2014.gadā, sadarbībā ar bibliotēkas speciālistiem un
žurnālistiem, tika uzsākta novada sporta vēstures audio un vizuālo liecību apkopošana.
Sagatavotas prezentācijas par novada panākumiem bagātākajiem sportistiem, bijušie sporta
aktīvisti ir dalījušies savās atmiņās un relikvijās, paredzēts izveidot arī izstādi. Lokālpatriotisma
stiprināšanai ir iecerēts projekts par sporta aktīvistu piemiņas bruģakmens ieklāšanu Likteņdārzā.
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1.4.2. Dalība sporta aktivitātēs
Bauskas novadā darbojās vairākas sporta biedrības (skatīt 4.1.2. Sporta organizācijas/ sporta
un aktīvās atpūtas bāžu apsaimniekotāji Bauskas novadā.) Pieaugušo sportā patstāvīgie treniņi
notiek sporta klubos, bet ir iespēja ar sportu nodarboties arī individuāli, kā arī piedalīties pagastu,
novada rīkotajās sporta spēlēs un aktivitātēs. Bauskas novadā ir pieejami 2 velomaršruti.
Bauskas novadā gada griezumā tiek organizēti vairāk kā 100 novada sporta pasākumi, kā arī
pagastu iekšējās sporta aktivitātes. Atbilstoši iedzīvotāju pieprasījumam tiek rīkotas sporta
aktivitātes 15 sporta veidos. Galvenie organizētie sporta pasākumi Bauskas novadā ir Bauskas
novada atklātie čempionāti florbolā, volejbolā, novusā, minifutbolā, telpu futbolā, atklātās
slēpošanas krosa sacensības, ikgadējie Bauskas novada ziemas/pavasara un vasaras sporta svētki.
2013.gadā sporta centrs “Mēmele” ir rīkojis 79 sporta pasākumus, kuros piedalījušās 137
komandas un 4310 dalībnieki. Šeit var redzēt, ka Bauskas novadā akcents ir uz rezultātu vērstām
sporta sacensībām, kuras ir pietiekami biežas un piesaista sporta entuziastus.
Sadarbībā ar Invalīdu sporta un rehabilitācijas biedrību „Bauska” jau 11 gadus tiek rīkoti
sporta svētki cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Tāpat tiek atbalstīta cilvēku ar īpašām
vajadzībām dalība citu pašvaldību un organizāciju rīkotajos pasākumos. Pēdējos gados cieša
sadarbība izveidojusies ar Biržu, Radvilišķu un Pasvales invalīdu organizācijām. Veterānu
kompleksās sporta spēles iesaista ievērojamu skaitu sporta veterānu. Bauskas novada dažādos
svētkos tiek rīkotas sadraudzības spēles un aktīvā dzīvesveida aktivitātes. Pagastos tiek organizētas
netradicionālo sporta stafešu sacensības.
Kā ļoti pozitīvu Tautas sporta pasākumu var minēt “Bauskas rudens velobraucienu”, kas pirmo
reizi tika rīkots 2015.gadā. Tas bija pirmais šāda veida pasākums, kas pulcēja ap 300 dažāda
vecuma iedzīvotājus gan no Bauskas novada, gan viesus. Papildus velo braucienam tika rīkoti
konkursi un apbalvoti dalībnieki dažādās nominācijās. Brauciena maršruts Bauska – Mežotne –
Bauska ļāva arī novada viesiem iepazīties ar novada kultūras vērtībām, proti, Mežotnes pili un
Bauskas Rātsnamu. Ir svarīgi, lai arī turpmāk šādi pasākumi būtu tradicionāli un Bauskas novada
domes atbalstīti.

1.4.3. Tautas sporta novērtējums
Plusi:
 Invalīdu sporta attīstība Bauskas novadā;
 Velo kultūras attīstības aizsākums (izstrādāti pirmie velo maršruti, būvēti velo celiņi);
 Izdevīgs ģeogrāfiskais stāvoklis un nozīmīgi kultūras objekti ir pozitīvi aspekti
reģionāli un valstiski nozīmīgu Tautas pasākumu organizēšanai;
 Iespējas veselīga dzīvesveida un atpūtas aktivitātēm izmantot kultūras centru un
kultūras namu telpas.
Mīnusi:
 Vāji attīstīta Tautas sporta kustība Bauskas novadā;
 Sporta aktivitāšu, kas vairo prieku un labsajūtu, trūkums;
 Kvalitatīvas sporta infrastruktūras trūkuma dēļ, veselīga dzīvesveida aktivitāšu
intensitāte iedzīvotāju vidū samazinās rudens/ziemas periodā;
 Piedāvātie pasākumi ir mazi un sadrumstaloti.
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Liels attālums no iedzīvotāja novadā līdz pasākumu norises vietai. Ne visiem
iedzīvotājiem ir transports un finanšu līdzekļi pasākumu apmeklēšanai;
 Sporta organizatora trūkums Dāviņu pagastā;
 Iedzīvotājiem brīvi pieejamu nodarbību trūkums treneru/speciālistu pavadībā;
 Esošā infrastruktūra un pieejamība nav pietiekama to iedzīvotāju iesaistei, kas nav
sporta entuziasti;
 Vāji attīstīta sporta klubu un biedrību sistēma;
 Starpnozaru sadarbības trūkums, veidojot novadam/reģionam nozīmīgus pasākumus
(kultūra/sports/tūrisms);
 Sporta inventāra īres iespēju trūkums novadā;
 Esošais sporta pasākumu kopums neveicina ģimeņu saliedētību un socializēšanos;
 Apgaismojuma trūkums āra sporta stadionos;
 Iedzīvotāju pasivitāte, veselīga dzīvesveida nozīmīguma mazināšanās.
Nepieciešamās darbības:
 Sporta iestādēm, balstoties uz valsts pamatnostādnēm un iedzīvotāju viedokļa
apkopojumu, par prioritārajiem darbības virzieniem izvirzīt bērnu un jauniešu sportu
un Tautas sportu;
 Baseina un Sporta halles būvniecība motivējoša un iesaistoša sporta piedāvājuma
nodrošināšanai;
 Veicināt starpnozaru sadarbību (kultūra, sports, tūrisms, sociālais dienests, uzņēmēji)
iedzīvotāju iesaistes paaugstināšanai un lielu sporta pasākumu organizēšanā, izveidot
jaunu amata pozīciju;
 Veicināt, lai sporta klubi un uzņēmēji organizē pasākumus plašākai sabiedrībai;
 Organizēt lielus pasākumus, kuros iesaistītos nozīmīgs skaits iedzīvotāju
(valsts/reģiona līmenī rīkoti velo, skriešanas maratoni, orientēšanās, pārgājieni utt.);
 Turpināt tradīciju organizēt dažādas sacensības/ aktīvās atpūtas pasākumus
iedzīvotājiem pagastos;
 Attīstīt riteņbraucēju celiņus, takas/velomaršrutus;
 Labiekārtot peldēšanas vietas un parkus;
 Aktīvāk piedāvāt iedzīvotājiem izmantot pašvaldības sporta infrastruktūras (stadionu,
izglītības iestāžu sporta zāļu, laukumu u.c.), nodrošinot pieejamību vakaros un
brīvdienās;
 Veselīga dzīvesveida popularizējošas informācijas nodošana, informēšana caur
sociālajiem tīkliem;



Pašvaldības iesaiste Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā.
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1.5. Augstu sasniegumu sporta apraksts
Augstu sasniegumu sports - Latvijas jauniešu (sākot no 15 gadu vecuma), junioru/kadetu un
pieaugušo/elites izlases komandu kandidātu un dalībnieku gatavošanās un piedalīšanās sacensībās,
un viss, kas saistīts ar mācību - treniņu procesa un sacensību procesa organizatorisko, metodisko,
finansiālo, zinātnisko, medicīnisko, tehnisko u.c. nodrošinājumu. Šajā sadaļā tiek runāts par
treneru piesaisti, darbu ar talantīgajiem sportistiem, starptautiska mēroga sacensībām, bet kā
negatīva iezīme tiek minēts apstāklis, ka pie ierobežotiem pašvaldības līdzekļiem, finansējums tiek
piešķirts ļoti šauram iedzīvotāju lokam.
Bauskas novada iedzīvotājiem iespēju robežās tiek radīti visi apstākļi, lai tie varētu izaugt par
augstas klases sportistiem. Uzsākot treniņus jau no mazotnes, veicot atlasi un motivējot audzēkņus
intensīvi trenēties pēc piemērotām treniņprogrammām, ir iespējams sasniegt labus rezultātus.
Bauskas novadā, līdz ar citu sporta veidu attīstību, priekšroka tiek dota vieglatlētikai,
basketbolam un florbolam. Ar novada domes lēmumu tiek apstiprinātas novada sporta veidu
izlases, kas pārstāv Bauskas novadu dažāda mēroga sporta sacensībās. Pateicoties domes atbalstam
sportistiem ir iespēja piedalīties mācību-treniņu nometnēs un sacensībās ārpus valsts robežām.
Latvijas Jaunatnes vasaras Olimpiādē (turpmāk– olimpiādē), veiksmīgi pārstāvot Bauskas
novadu un savu skolu (2014.gada Olimpiādē tika izcīnītas 2 zelta, 2 sudraba un 4 bronzas
medaļas). Latvijas čempionātos 2015.gadā Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas
vieglatlēti izcīnījuši 14 zelta, 13 sudraba un 12 bronzas medaļas.
Florbola junioru komanda Czech Open (Čehijā), kurā junioru ieskaitē BJSS audzēkņi bija
vienīgie Latvijas pārstāvji 2015.gadā un 28 komandu konkurencē tika iegūta trešā vieta. Sporta
veterānu un senioru savienības 52. sporta spēlēs, kas tiek rīkotas Bauskas novadā, 47 medaļas
iegūtas gan individuālajās disciplīnās, gan komandu sporta veidos.
Pēdējos gados ievērojamus sasniegumus ir guvuši arī ūdens motosportisti. Pateicoties uzvaram
katrā no Latvijas atklātā čempionāta posmiem 2014./2015.gada sezonā, komandu kopvērtējumā
"Mēmeles sports" braucēji pārliecinoši ieņem pirmo vietu otro gadu pēc kārtas. 2015.gadā
notikušajā Eiropas čempionātā T-550 klasē (Polijā) Latviju pārstāvēja divi “Mēmele sports”
ātrumlaivu piloti, no kuriem viens (Reinis Paegle) ieguva bronzas medaļu.
Kā ikgadēja tradīcija ir labāko sportistu godināšana Bauskas novadā. Apbalvojumu “Sporta
laureāts 2015” ieguva labākie un populārākie 2015.gada sportisti un sacensību organizatori:
Labākais sportists – vieglatlēts Jānis Baltušs, labākā sportiste – vieglatlēte Ilona Dramačonoka,
labākā sporta veterāne – dambretiste Regīna Pironena, labākais sporta veterāns – Alfrēds Graudiņš,
labākais tehnisko sporta veidu pārstāvis – ūdensmotosportists Reinis Paegle.

1.5.1. Augstu sasniegumu sporta novērtējums
Plusi:
 Bauskas novada sportistu sasniegumi;
 Ar pašvaldības lēmumu apstiprinātas sporta veidu izlases, kas pārstāv Bauskas novadu
dažāda mēroga sporta sacensībās;
 Pateicoties pašvaldības atbalstam, sportistiem ir iespēja piedalīties mācību-treniņu
nometnēs un sacensībās ārpus valsts robežām.
Mīnusi:
 Nepilnvērtīga sporta infrastruktūra, kas nodrošinātu sportistu pilnvērtīgu treniņprocesu;
23

 Sporta klubu vājā attīstība Bauskas novadā;
 Konkurēt spējīga un motivējoša atalgojuma trūkums treneriem.
Nepieciešamās darbības:
 Mūsdienīga sporta kompleksa būvniecība, kas nodrošinātu pilnvērtīgu augstas klases
sportistu treniņprocesu – daudzfunkcionāla sporta zāle, baseins, fitnesa zona ar atbilstošu
aprīkojumu;
 Piesaistīt augstu sasniegumu sportam atbilstošus trenerus - sporta personības;
 Sekmēt starptautisku pasākumu/ sacensību norisi pilsētā;
 Stiprināt lokālpatriotismu novadā, akcentējot Bauskas novada izcilāko personību
sportiskos sasniegumus.
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1.6. Sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūra
1.6.1. Bauskas novada sporta infrastruktūras vispārīgs raksturojums
Fiziskām aktivitātēm atbilstošas infrastruktūras veidošana ir uzskatāma par vienu no
prioritātēm, kas veicinātu iedzīvotāju iesaisti. Balstoties uz 2015.gadā veiktās iedzīvotāju aptaujas
rezultātiem, 49.2 % respondentu norāda, ka sporta infrastruktūra Bauskas novadā ir vidējā līmenī,
36.4 % respondentu uzskata, ka sporta infrastruktūra ir zemā vai ļoti vājā stāvoklī.
Pēdējo 10 gadu laikā jaunu sporta haļļu būve ir veikta 2 pagastos un esošā sporta infrastruktūra
ik gadu iespēju robežās tiek pilnveidota. Ir iegādāts jauns florbola, ielu basketbola aprīkojums,
atjaunots vieglatlētikas, galda tenisa un novusa inventārs. Pateicoties projektu līdzekļu piesaistei,
pagastos ir izbūvēti sporta aktivitāšu laukumi, uzlabots skolu sporta inventārs. Sporta centra
speciālisti ir palīdzējuši sagatavot specifikācijas ielu vingrošanas un pludmales volejbola
laukumiem.
Laika posmā no 2007.–2013.gadam caur LEADER projektiem tika realizētas vairākas
iedzīvotāju iniciatīvas, piemēram, trenažieru zāļu aprīkošana, makšķerēšanas bāzes ierīkošana,
sporta aprīkojumu iegāde, āra sporta laukumu izveide un rekonstrukcija, bērnu sporta laukumu
izveide, skeita laukuma izveide, sporta automašīnu darbnīcas rekonstrukcija un tehniskā
aprīkojuma iegāde, sporta centrs “Mēmele” aprīkošana, šautuves aprīkojuma iegāde, sporta deju
tērpu iegāde, veikborda parka ierīkošana, velomaršrutu infrastruktūras pilnveidošana, atpūtas zonu
ierīkošana pusaudžiem, sporta tērpu iegāde, izveidotas āra dušas, āra hokeja laukumi u.c.
Pagastos pie skolām ir sporta halles un zāles, Bauskas pilsētā ir SC “Mēmele” pārziņā esošais
sporta nams. Sporta nama infrastruktūra sevī ietver skatītāju tribīnes 860 vietām, futbola laukumu,
6 atklātos sporta laukumus, vieglatlētikas stadionu. 2015.gadā tika veikta Sporta centra
ekspluatācijas pārbaude, kurā tika konstatētas atkāpes no prasībām, kas ietekmē ēkas drošumu.
Pieejamā aktīvās atpūtas infrastruktūra: pastaigu takas, aerobikas un trenažieru zālēs,
velotūrisma un kājnieku maršruti, ūdenstūrisms pa Mūsu un Mēmeli, makšķerēšana un
ūdenssports Bauskas novada upēs un citas aktivitātes.
Kā vēsturiski nozīmīga sporta infrastruktūras daļa kopš 1978.gada ir “Mūsas trase”. Šobrīd
sporta komplekss “Mūsa” ar kopējo platību 320 400 m2 sastāv no rallijkrosa trases, tribīnēm, ēkas
un stāvlaukuma, kas nodrošina nepieciešamo infrastruktūru sporta sacensību un aktīvās atpūtas
aktivitāšu organizēšanai. Ar Ministru kabineta rīkojumu sporta kompleksā “Mūsa” ietilpstošajiem
nekustamajiem īpašumiem ir piešķirts Nacionālās sporta bāzes statuss.
Sporta kompleksa "Mūsa" autokrosa trasei vienīgajai Baltijā līdz 2016.gadam ir piešķirta
Starptautiskās Automobiļu Federācijas (FIA) licence, kas kopumā ir piešķirta tikai astoņām
autokrosa trasēm Eiropā un ļauj trasē rīkot dažāda mēroga sacensības. Attiecīgi sporta kompleksa
"Mūsa" trasē bez vietējā mēroga autosporta sacensībām tiek rīkots arī FIA Eiropas, Ziemeļeiropas
(NEZ) un Baltijas čempionāta posmi autokrosā un rallijkrosā. Kopš 2014.gada ir aizsākta investoru
piesaiste, lai piesaistītu papildus līdzekļus vispārējās attīstības nodrošināšanai, trases un saistīto
ēku uzlabošanai, kas nodrošinātu iespēju sporta kompleksam “Mūsa” ilgtermiņā saglabāt Eiropas
mēroga sacensību norises vietas statusu un kļūt par autosporta attīstības centru reģionā.
Aktīvs dzīvesveids cieši saistās ar aktīvo tūrismu. Velotūristiem ir izveidoti un marķēti divi
maršruti. “Bauskas apkārtnes pilis” (velomaršruts nr. 401) paredzēts kā vienas dienas izbrauciens
un ved pa Bauskas un Rundāles novadu, atklājot Bauskas, Mežotnes un Rundāles pils burvību.
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Maršruts “Bagātā Zemgale” (velomaršruts nr. 402) ļauj baudīt Bauskas un Vecumnieku novada
dabas bagātības divu dienu garumā.
Attēls 1.2. Velomaršruts “Bauskas apkārtnes pilis”, 29.95 km

Attēls 1.3. Velomaršruts “Bagātā Zemgale”, 76.71 km

Bauskas novada attīstības programmā 2012.-2018. gadam tiek norādīts, ka novadā ir ļoti maz
veloceliņu. Uz 2012.gadu pašvaldībā bija izbūvēti veloceliņi tikai 4.8 km garumā. 2012.gada
iedzīvotāju aptaujā, kas tika veikta Attīstības stratēģijas izstrādes procesā, 82 % respondentu bija
neapmierināti ar veloceliņu pieejamību. Tika norādīts uz nepieciešamību veloceliņu izbūvēt uz
Saulaini, Rītausmām un Bērzkalniem. Veloceliņu izveide tika paredzēta Attīstības programmas
2012.-2018.gadam Rīcības plānā un 2015.gadā tika uzsākta veloceliņa “Bauska-Rītausmas”
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izbūve. Arī 2015.gada iedzīvotāju aptaujā 89.4 % respondentu norāda, ka ir nepieciešama
turpmāka veloceliņu attīstība.
Kā jau tika minēts, tad fiziskās aktivitātes atbalstošas vides un infrastruktūras attīstīšana ir
viens no būtiskākajiem priekšnoteikumiem, lai palielinātu iedzīvotāju motivāciju un ikdienas
fizisko aktivitāšu līmeni visām vecuma grupām. Bauskas novada iedzīvotājiem trūkst parku un
zaļo zonu, kas būtu piemēroti sporta aktivitāšu veikšanai. Esošā dabas taka dabas parkā “Bauska”
ir atbilstoša skaistām pastaigām un kultūras pieminekļu baudīšanai, bet ne sporta aktivitātēm.
2011.gadā tika izstrādāts Tehniskais projekts “Zaļā parka” izveidei Zaļā ielā 27, lai saņemtu
finansējumu “Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013.gadam” ietvaros.
Būvprojektā tika plānoti videi draudzīgi risinājumi, ekoloģiski tīri materiāli un sistēmu
komponenti. Diemžēl projekts netika apstiprināts un parks līdz šim vēl nav izbūvēts. Parka
izveides plāns tiks aktualizēts, balstoties uz turpmākām iespējām saņemt struktūrfondu
finansējumu.
Sporta infrastruktūras un materiāltehniskais nodrošinājums dažādiem sporta veidiem Bauskas
novadā ir ļoti atšķirīgs – no ļoti laba līdz faktiski neeksistējošam, kad infrastruktūru un
materiāltehnisko aprīkojumu nākas īrēt. Pēdējo 10 gadu laikā ir izbūvētas 2 jaunas sporta halles
pagastos, bet pirms gadu desmitiem būvētie sporta centri ir ne vien fiziski nolietoti, bet arī sen
kļuvuši par šauru. Bauskas pilsētā, kā novada centrā, jaunu sporta būvju pēdējo 10 gadu laikā nav
bijis. Treneri norāda, ka bieži vien pastāv situācija, ka pus zālē notiek treniņi, otrā pus zālē bērniem
sporta stundu nodarbības. Iecere paplašināt treniņu vietas pastāv jau gandrīz desmit gadus, tomēr
piesaistīt ES finansējumu izdevies vien projektu izstrādei.
2015.gadā Latvijas Republikas Valsts kontrole sniedza Revīzijas ziņojumu “Bauskas novada
pašvaldības finanšu līdzekļu kultūrai, atpūtas un sporta pasākumiem izmantošanas lietderība un
atbilstība normatīvo aktu prasībām”. Šajā ziņojumā tika norādīts, ka: “Bauskas novadā sporta jomā
vājās puses – nolietojusies un nevienmērīgi nodrošināta sporta infrastruktūra, nav infrastruktūras
peldētprasmes apmācībai, informācijas trūkums par sportošanas iespējām.” Savukārt iespējas ir
minētas šādas: izveidot sadarbības modeli starp izglītības, kultūras un sporta iestādēm, peldbaseina
būve un novada Jauniešu centra tīkla izveidošana.”
Bauskas novada pašvaldība kopš 2007.gada plāno sporta būvju rekonstrukciju, lai atrisinātu
ieilgušās problēmas ar atbilstošas infrastruktūras nodrošināšanu profesionālās ievirzes izglītības
iestādei „Bauskas novada bērnu un jaunatnes sporta skola”. 2013.gadā ir uzsākta pašvaldībai
nozīmīgu publisku ēku projektēšana: daudzfunkcionālais sporta un atpūtas centrs (baseins), sporta
bāzes administrācijas ēkas – sporta spēļu halles rekonstrukcijas tehniskā projekta aktualizācija.
Par to, ka jaunu objektu būvniecība ir nepieciešama, liecina gan pieaugošā iedzīvotāju interese par
sporta pasākumiem un sporta nodarbībām, gan arī esošās sporta infrastruktūras lielā noslodze.
Lielākajai daļai sporta klubu nav savu telpu nodarbībām, tādēļ tās izmanto pilsētas sporta bāzes,
kuru noslodze ir ļoti augsta.

1.6.2. Bauskas pilsētas daudzfunkcionālais sporta centrs
Kā jau tika minēts, tad Bauskas novadam nozīmīgs projekts ir „Bauskas pilsētas
daudzfunkcionālais sporta centrs - baseins” būvniecība. Projekts ir plānots vismaz desmit gadu
garumā, tas ir aktuāls un atbilst „Sporta politikas pamatnostādnēm 2013.-2020. gadam”, mērķim:
Sports - dzīves kvalitātei, kā arī „Bauskas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam”,
vidējā termiņa prioritātei - Pievilcīga kultūras un sporta vide.
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Daudzfunkcionālais sporta centrs paredzēts Bauskas novada pašvaldības profesionālās
ievirzes izglītības iestādes “Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola” valdījumā,
nodrošinot visu Bauskas novada izglītības iestāžu, tajā skaitā pirmsskolas izglītības iestāžu
audzēkņu, sporta nodarbības peldbaseinā, peldētprasmju apmācību, tādejādi uzlabojot Bauskas
novada iedzīvotāju - bērnu un jauniešu fizisko sagatavotību, veselību un gatavību valsts
aizsardzībai.
Sporta skolā pašlaik izglītojas 701 audzēknis, bet nodarbības paredzētas visu Bauskas
novada pašvaldības izglītības iestāžu 3736 audzēkņiem. Pakalpojumus varēs izmantot arī kaimiņu
novadu Rundāles, Iecavas, Vecumnieku novadu iedzīvotāji. Atbilstoši projektam, ēka prioritāri
paredzēta sporta aktivitātēm ar 2 baseiniem: lielais peldbaseins ar četriem celiņiem (25 m).
Peldbaseinā paredzēta vieta cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem ielaišana baseinā, līdz ar to
spētu nodrošināt speciālās izglītības iestādes “Pamūšas speciālā internātskola” audzēkņu
nodarbības baseinā. Projektā paredzēts atsevišķs bērnu baseins pirmsskolas un sākumskolas posma
izglītības iestāžu audzēkņiem.
Baseina nepieciešamības pamatojums atrodams arī Sporta politikas pamatnostādnēs 2014.2020.gadam. Šajā dokumentā ir 2 prioritārie virzieni: jauniešu un bērnu sports un tautas sports.
Bērnu un jauniešu sporta viena no prioritātēm ir peldēšana. "Lai veicinātu bērnu drošību uz
ūdeņiem, papildus sporta stundām, nepieciešams izstrādāt un īstenot peldēt apmācības programmu
vispārējās izglītības iestāžu 1.-4. klašu audzēkņiem. Uzsākot peldēt apmācību agrīnā vecumā,
praktiski visi bērni iemācās peldēt. Nodarbības peldbaseinā nostiprina bērnu veselību un imunitāti,
kā arī veicina bērnu pareizu attīstību, labvēlīgi ietekmē asinsrites sistēmu un elpošanu. Peldot
veidojas laba stāja, savukārt aktīvas nodarbības ūdenī stiprina kaulus un nervu sistēmu un novērš
plakanās pēdas attīstības iespēju, uzlabo miegu, apetīti un trenē izturību. Papildus minētajam,
peldēt apmācībai ir arī būtiska nozīme no cilvēku drošības (civilās aizsardzības) aspekta.
Jautājums par peldēt apmācības 1.-4. klašu skolēniem izstrādi un īstenošanu skatāms kontekstā ar
peldbaseinu celtniecību, jo šobrīd peldbaseinu trūkuma dēļ, sevišķi lauku rajonos, nav iespējams
pilnībā īstenot peldēt apmācības programmu 1.-4.klašu skolēniem.
Bauskas novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadam 2.Uzraudzības pārskata
ietvaros tika organizēta iedzīvotāju aptauja. Bauskas novada iedzīvotājiem bija iespēja paust savu
viedokli par Bauskas novada prioritārajiem jautājumiem, kas turpmāko gadu laikā būtu jāatrisina.
Kā redzams diagrammā 1.3., tad trešais nozīmīgākais risināmais jautājums ir peldbaseina
būvniecība. Kā nozīmīgi jautājumi tiek minēti arīdzan veloceliņu un sporta halles būvniecība. Šāda
iedzīvotāju viedokļa tendence norāda gan uz sporta nozares nozīmi, gan uz aktīvas atpūtas
infrastruktūras uzlabošanas nepieciešamību. Baseina būvniecība nav ne tikai sporta nozares
prioritāte, bet arī novada attīstības prioritāte.
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Diagramma 1.3. Iedzīvotāju norādītās prioritātes turpmākajai attīstībai.
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1.6.3. Bauskas sporta skolas administratīvā ēka un sporta halle
2012.gadā tika apstiprināta „Bauskas novada attīstības programma 2012.-2018.gadam”,
2013.gada 31.janvārī pieņemts Bauskas novada domes lēmums „Par administratīvās ēkas
Pilskalna ielā 26 un tās rekonstrukcijai nepieciešamo zemesgabalu nodošanu Bauskas novada
Bērnu un jaunatnes sporta skolai.” Lai nodrošinātu mūsdienu prasībām atbilstošu infrastruktūru
profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvei un sacensību organizācijai iestādes
izglītojamiem, un ņemot vērā to, ka iestādes administratīvā ēka Uzvaras ielā 4, Bauskā nav
piemērota skolas administratīvajām vajadzībām, tika nolemts aktualizēt tehnisko projektu „Sporta
skolas administratīvā ēka un sporta halle Pilskalna ielā 26”. Projektam ir augsta gatavības pakāpe,
ir izstrādāts tehniskais projekts.
Sporta zālē paredzēts: liela izmēra basketbola laukums ar bīdāmiem basketbola groziem,
divi mazāka izmēra basketbola laukumi, volejbola laukums, florbola laukums, handbola laukums.
Sporta zāle ir aprīkota ar iekārtām - basketbola groziem, vingrošanas sienu, elektroniskiem tablo,
iebūvētu aizkaru, kas sadala zāli.
Sporta spēļu halle nodrošinās mācību – treniņu nodarbības pirmsskolas izglītības iestāžu
bērniem dienas pirmajā pusē. Bērnu un jaunatnes sporta skola, sākot ar sākuma sagatavošanas
grupām, darbu sāks dienas otrajā pusē basketbolā, florbolā, prāta spēlēs, brīvajā cīņā un
vieglatlētikā, īstenojot sporta veida licencētās programmas. Atbilstoši laika plānojumam, sporta
halle būs pieejama cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Attiecīgi halles būvniecība atslogotu
esošās sporta zāles pie skolām, kuras turpmāk būtu pieejamas bērniem pēc stundu pulciņiem un
iedzīvotājiem tuvāk dzīvesvietai.

1.6.4. Sporta infrastruktūra un aktivitātes Bauskas novada pagastos
Lai nodrošinātu visa novada iedzīvotājiem iespēju iesaistīties sporta aktivitātēs, novada
pasākumiem tiek izmantota pagastu sporta infrastruktūra, kas, gan jāatzīst, dažādās vietās ir
atšķirīga. Daudzkārt, kas iespējams pilsētā, nav pieejams laukos.
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Vecsaule
Infrastruktūra

Sporta aktivitāšu
piedāvājums un iedzīvotāju
iesaiste.
1) Nav slēgtās sporta zāles;
Novuss, dambrete, šahs, zole,
2) 3 pludmales volejbola šaušana, skriešana, nūjošana,
laukumi;
slēpošana, futbols, volejbols,
3) Futbola laukums;
basketbols,
ārstnieciskā
4) Basketbola laukums;
vingrošana. Izveidota sporta
5) Vecsaules pamatskolas komanda
cilvēkiem
ar
laukums;
īpašām vajadzībām.
6) Šautuve;
7) Izmantotas doktorāta
telpas

Noslogotība
1) Sakarā ar ārstnieciskās vingrošanas
lielo apmeklētāju skaitu, nākotnē
paredzēts pārcelties no doktorāta telpām
uz kultūras namu;
2) Vasaras periodā iedzīvotāju aktivitāte
augsta, izmantojot esošo sporta
infrastruktūru.

Code
Infrastruktūra

Sporta aktivitāšu
Noslogotība
piedāvājums un iedzīvotāju
iesaiste.
1) Sporta zāle;
Volejbols, svaru zāle, futbols, 1) Pirmdien/otrdien sporta zāle slēgta;
2) Svaru zāle;
teniss, basketbols, teniss, 2) Trešdien/piektdien florbola treniņš
3) Stadions;
florbols
(12-18 cilvēki);
4) Futbola laukums (bez
3) Ceturtdien basketbols (10 cilvēki);
vārtiem);
4) Sestdiena teniss (ja ir pieprasījums).
5) Tenisa korti (izmanto
basketbolam,
volejbolam,
mini futbolam un tenisam)

Brunava
Infrastruktūra
1) Mežgaļu pamatskolas
sporta laukums;
2) Tiek izmantota Jaunsaules
sporta zāle (noslēgts līgums);
3) Tranažieru zāle;
4) Futbola laukumi (2);
5) Volejbola laukumi (2);
6) Basketbola laukumi (2).

Sporta aktivitāšu
Noslogotība
piedāvājums un iedzīvotāju
iesaiste.
Nūjošana, skriešana, futbols, 1) Iedzīvotājos novērojams kūtrums un
florbols,
basketbols, pasivitāte;
volejbols.
2) 2 nūjotāju grupas (12 cilvēki);
3) Dalība pagasta sporta svētkos 20 – 50
iedzīvotāju;
4) Sporta zāli izmanto svētdienās 10.0013.00 (aptuveni 10-12 cilvēki);
5) Trenažieru zāle – 10 apmeklētāji.

Mežotne
Infrastruktūra

Sporta aktivitāšu
piedāvājums un iedzīvotāju
iesaiste.
1) Svaru zāle;
Galda
teniss,
novuss,
2)
Pludmales
volejbola pludmales
volejbols,
laukumi (4);
volejbols, galda teniss un
3) Tenisa un novusa galdi;
novuss, hokejs (ziemas
4) Āra trenažieri;
sezonā), futbols.
5) Sporta zāle;
6) Hokeja laukums;
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Noslogotība
1) Svaru zāle – 10 cilvēki;
2) Galda teniss un novuss – 16 cilvēki;
3) Sporta zāle iedzīvotājiem pieejama
otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no
18.00-21.00;
4) Sporta zālei pielāgotās telpas
pieejamas
pirmdienu,
trešdienu,

7) Sporta zālei pielāgotas
telpas;
8) Futbola laukums.

piektdienu vakaros. Florbols/basketbols
– 12-15 cilvēki, volejbolu 14-16 cilvēki;
5) Svaru zāle – 25 cilvēki nedēļā.

Īslīce
Infrastruktūra
1) Trenažieru zāles (2);
2) Volejbola laukums;
3) Pludmales volejbola
laukums;
4) Strītbola laukumi (3);
5) Skeita elementi (2);
6) Futbola laukums;
7) Sporta zāle pie Īslīces
skolas;
8) Sporta aktivitātēm
izmantojamas kultūras nama
telpas.

Sporta aktivitāšu
piedāvājums un iedzīvotāju
iesaiste.
Svaru
zāles,
volejbols,
pludmales
volejbols,
florbols, futbols, basketbols,
skeits, strītbols,

Noslogotība
1) Trenažieru zāles – 15 cilvēki (esošās
telpas par mazu, ir lielāks pieprasījums);
2) Sporta zāle izmantojama visu nedēļu
(brīvdienas
pirmdienas/svētdienas)
laikā no 18.30-22.00 – 15 cilvēki ik
vakaru.

1.6.5. Sporta infrastruktūras novērtējums
Plusi:
 Projektu ietvaros realizētas dažādas iedzīvotāju un pašvaldības iniciatīvas novada sporta
infrastruktūras uzlabošanai;
 4 pagastos ir labā stāvoklī esošas sporta zāles, kuras var izmantot gan skolēni, gan sporta
skolu audzēkņi un sporta entuziasti.
Mīnusi:
 Iedzīvotāju vērtējums par esošo infrastruktūras stāvokli ir zem vidējā;
 Esošā infrastruktūra ir sadrumstalota un pārslogota;
 Jaunu sporta būvju celtniecība Bauskas pilsētā nav veikta vairāk kā 10 gadus;
 Stadionu sliktais tehniskais stāvoklis un apgaismojuma trūkums rudens/ziemas periodā
mazina iedzīvotāju vēlmi nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm;
 Sporta zāļu pārslogotības dēļ, iedzīvotājiem nav iespējams piedāvāt nepieciešamās
nodarbības treneru pavadībā;
 Pamatā visas sporta būves piesaistītas vispārizglītojošām iestādēm;
 Velo maršrutu un veloceliņu trūkums;
 Bauskas pilsētā, kas ir uzskatāms par novada centru, tiek veikti mazāki sporta
infrastruktūras uzlabošanas pasākumi kā pagastos;
Nepieciešamās darbības:
 Nepieciešama sporta halles un daudzfunkcionālais sporta centra celtniecība, lai radītu
priekšnoteikumus bērnu un jauniešu un tautas sporta attīstības iespējām;
 Esošās sporta infrastruktūras rekonstrukcija un attīstīšana;
 Tautas sportu un bērnu/jauniešu sportu veicinoši infrastruktūras attīstības pasākumi;
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Esošās sporta infrastruktūras pieejamības nodrošināšana iedzīvotājiem ērtos laikos,
treneru/speciālistu pavadībā, tuvāk iedzīvotāju dzīves vietām;
Bērniem un jauniešiem saistošas infrastruktūras būvniecība ārpusskolas aktivitāšu
dažādošanas nodrošināšanai;
Veloceliņu izveide un tūrisma maršrutu attīstīšana;
Brīvdabas laukumu izbūve un uzturēšana vietās, kur iedzīvotāji materiālu apstākļu dēļ,
nedodas uz organizētajiem pasākumiem;
Peldvietu, pastaigu taku un slēpošanas trašu ierīkošana.
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1.7. Iedzīvotāju aptaujas un darba grupas rezultāti
1.7.1. Iedzīvotāju aptauju nozīmīgākie secinājumi un ieteikumi
Izstrādājot Bauskas novada Sporta attīstības stratēģiju 2016.–2022.gadam, 2015.gadā. tika
veikta iedzīvotāju anketēšana. Aptaujas mērķis bija noskaidrot Bauskas novada iedzīvotāju
viedokli par novada sporta attīstības iespējām, problēmām, to iespējamiem risinājumiem. Kā arī
izvērtēt viedokļus par sporta aktivitāšu prioritātēm un būtiskākajiem aktīva dzīvesveida
paradumiem. Kopā tika apkopotas 135 anketas. Vidējais aptaujas anketas respondenta profils:
Bauskas pilsētas iedzīvotājs, vecumā no 18-55 gadiem, strādā biroja darbu un nodarbojas ar
sportiskām aktivitātēm 2-3 reizes nedēļā.
Nozīmīgākie secinājumi:
 Pēc respondentu vērtējuma, šobrīd Bauskas novadā galvenais uzsvars ir uz rezultātiem un
sasniegumiem balstītam sportam. Lielākā daļa iedzīvotāju sasaisti ar šādu piedāvājumu
nejūt;
 Vairums respondentu ar sportu nodarbojas, lai uzlabotu savu fizisko un emocionālo
labsajūtu. Piedalīšanās sacensībās un prestiža uzturēšana ir izteikti nenozīmīgi iemesli
aktivitātēm;
 50.8 % iedzīvotāju savu attieksmi pret sportu vērtē “izteikti pozitīvi”, vēlētos būt fiziski
aktīvi, bet neredz sevi uz rezultātiem orientētā sportā;
 Iedzīvotājiem saistošas ir veselīga dzīvesveida aktivitātes. Motivē sports, kas vairo prieku
un labsajūtu;
 Lielākā daļa respondentu pašreiz ar sportu nodarbojas vietās, kas nav tam speciāli
paredzētas, visvairāk brīvā dabā un stadionā. Attiecīgi rudens/ziemas periodā sportiskās
aktivitātes samazinās;
 62,9 % respondentu pašreiz izmanto piedāvātās sporta iespējas ārpus Bauskas novada,
izteikts vairākums citos novados apmeklē peldbaseinu;
 Jautājumā, kādas papildus sporta iespējas nākotnē vēlētos saņemt, lielākā daļa norādīja uz
baseina nepieciešamību un treniņu pieejamību tuvāk iedzīvotāju vietām treneru pavadībā.
Par iespējamu traumu gūšanu sportojot bez treneriem, uztraucās iedzīvotāji visās vecuma
grupās;
 Izvirzot prioritātes pašvaldības budžeta izlietojumam sporta nozarē 84.1 % norādīja, ka
nozīmīga/izteikti nozīmīga prioritāte ir sporta infrastruktūras attīstība un esošās
uzlabošana. Pašreiz 49.2 % uzskata, ka sporta infrastruktūra Bauskas novadā ir vidējā
līmenī, 36.4 % respondentu uzskata, ka sporta infrastruktūra ir zemā vai ļoti vājā stāvoklī;
 Sporta halles un baseina trūkums mazina iespējas pilnu gadu ciklu dažādām iedzīvotāju
grupām nodarboties ar sev saistošām aktivitātēm;
 Iedzīvotāju mīļākās sporta aktivitātes: riteņbraukšana, skriešana, peldēšana un komandu
sporta spēles;
 Šobrīd nav radīti priekšnoteikumi velo braukšanas attīstībai Bauskas novadā;
 Pašreiz nozīmīgākie informācijas nodošanas kanāli ir “Bauskas Novada Vēstis”, “Bauskas
Dzīve”. 22 % respondentu informāciju uzzina no draugiem/paziņām.
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Nozīmīgākie iedzīvotāju ieteikumi tālākai sporta nozares attīstībai Bauskas novadā:
 Turpmāko sporta attīstības uzsvaru likt uz Tautas sportu (veselīga dzīvesveida aktivitātēm)
un Bērnu un jauniešu sportu;
 Nepieciešams pēc iespējas lielākām sabiedrības grupām motivējošs un saistošs sporta
pakalpojumu piedāvājums. Tādējādi tiktu iesaistīta lielākā daļa to respondentu (52 %), kas
norādīja izteikti pozitīvu attieksmi pret sportu;
 Baseina būvniecība mazinātu statistikas rādītāju, ka 62 % Bauskas novada iedzīvotāju
sporta iespējas izmanto ārpus novada. Papildus ieguvumi baseina būvniecībai: uzlabots
visu iedzīvotāju grupu fiziskais un emocionālais stāvoklis, uzklausīts iedzīvotāju viedoklis,
veicinātas veselīga dzīvesveida iespējas, uzlabota peldētprasme, un sniegtas iespējas
iedzīvotājiem socializēties un stiprināt ģimenes saites sasaistē ar fiziskajām aktivitātēm
(aptaujā 90.2 % respondentu norādīja, ka brīvais laiks tiek pavadīts kopā ar ģimeni un
draugiem);
 Nepieciešama esošo stadionu, sporta zāļu un laukumu attīstīšana un pieejamības
nodrošināšana (grafiku pieejamība, nodarbības iedzīvotājiem ērtos laikos, uzlabots
tehniskais stāvoklis un uzstādīts apgaismojums āra laukumos). Nodrošinātas sportošanas
iespējas pilnu gada ciklu;
 Nepieciešama Sporta halles būvniecība. Būvniecības rezultātā tiktu atslogotas esošās
sporta zāles pie izglītības iestādēm pagastos un nodrošināta iespēja iedzīvotājiem saņemt
sporta pakalpojumus tuvāk dzīves vietām ērtos laikos;
 Nepieciešama reģionālu skriešanas maratonu, velo maratonu un citu tautas sporta
pasākumu organizēšana. Ieguvumi: patstāvīgi ikdienas treniņi gatavošanās procesā,
motivācija sasniegt augstus personiskos rezultātus, lokālpatriotisma stiprināšana, veselīga
dzīvesveida kustības attīstīšana, sportošanas iespējas kopā ar draugiem un ģimeni;
 Lai attīstītu velo kultūru Bauskas novadā, nepieciešams izveidot drošus velo celiņus, attīstīt
velo nomas pakalpojumus un popularizēt velo maršrutus (maršrutus sasaistot ar tūrisma
objektu apskati);
 Stiprināt informācijas nodošanu caur sociālajiem kanāliem un interneta vidi, informācijas
nepārtrauktības princips.

1.7.2. Fokusgrupu interviju ar sporta klubu pārstāvjiem un sporta
entuziastiem secinājumi un ieteikumi







Par prioritātēm pašvaldības finansējuma novirzīšanā tiek uzskatīts atbalsts uz rezultātiem
vērstam sportam/sportistu atbalstam sacensībās un jaunas sporta infrastruktūras attīstīšana/
esošās atjaunošana;
Pagastos vērojama sporta zāļu infrastruktūras attīstība, negatīvākais vērtējums attiecībā uz
sporta infrastruktūras kvalitāti ir Bauskas pilsētai;
Trūkst analītiska pieeja, izvērtējot esošo sporta zāļu noslogojumu un efektivitāti. Grafiku
trūkums un neskaidra pieeja sporta pakalpojumu nodrošināšanā;
Finansējuma trūkums treneru/speciālistu atalgojumam pagastos, tādējādi nepastāv iespēja
nodrošināt nodarbības tuvāk iedzīvotāju dzīvesvietai;
Sadarbības trūkums sporta darba organizatoriem ar pašvaldību. Neskaidri nosacījumi
sporta finansējuma piešķiršanai, trūkst kopējas sporta nozares vīzijas, neskaidra prioritātes;
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Neskaidra un sadrumstalota sporta organizācija. Nav sadarbības nedz nozares iekšienē,
nedz starp citām nozarēm;
Nepieciešamība pēc vienotām formām Bauskas novadā, kas papildus stiprinātu arī
lokālpatriotismu.

1.7.3. Jauniešu aptaujas secinājumi un ieteikumi
2014. gadā Bauskas novadā tika veikta elektroniska aptauja par Bauskas novada dzīvi un
labklājību, ko veica „Apvienība JUMS”. Šajā aptaujā tika izzināts jauniešu intereses un viedoklis
par brīvā laika pavadīšanas iespējām. Jau tika minēts, ka Bauskas novada aptaujā, izstrādājot
Sporta Attīstības stratēģiju, netika pietiekami pārstāvēts jauniešu viedoklis. Attiecīgi „Apvienības
JUMS” aptauja tiek izmantota, lai izprastu jauniešu vajadzības sporta attīstībā. Aptaujā piedalījās
584 jaunieši vecumā no 13-25 gadiem.
Galvenie secinājumi:
 Jaunieši par prioritārajām rīcībām Bauskas novadā uzskata skeitparka rekonstrukciju un
attīstību un baseina būvniecību. Vairāk kā 300 respondentu norāda, ka skeitparks ir
jāatjauno, padarot to centrālo vietu jauniešu aktivitātēm;
 36% jauniešu kā ārpusskolas aktivitātes izvēlas sporta aktivitātes un dejas. Šāda tendence
norāda uz vēlmi būt aktīviem un piekopt veselīgu dzīvesveidu;
 Ir nepieciešamība rīkot specifiskus, inovatīvus pasākumus, kuros iesaistīties vēlētos/varētu
ne tikai fiziski attīstīt iedzīvotāji;
 Jaunieši informāciju par sporta pasākumiem iegūst primāri no draugiem (26%), norādot,
ka pašreizējie informācijas kanāli nesasniedz auditoriju. Nepieciešams uzsvars uz
informācijas nodošanu caur sociālajiem tīkliem.
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1.8. Bauskas novada sporta nozares stipro un vājo pušu, iespēju
un draudu (SVID) analīze
Stiprās puses:
 Skaidra valsts līmeņa nostāja par prioritārajiem
sporta virzieniem, kas sakrīt ar Bauskas novada
stratēģijas 2016-2022. gadam izvirzītajām
prioritātēm;
 Bauskas novads atrodas izdevīgā ģeogrāfiskā
situācijā un bagāts ar tūrisma objektiem, kas ir
nozīmīgs priekšnoteikums lielu sporta pasākumu
organizēšanā;
 Sporta pasākumu rīkošanai lielu sporta pasākumu
atbalstoša infrastruktūra (naktsmītnes, ēdināšana,
u.c. serviss);
 Pietiekami dabas resursi, labi attīstīts vietējais un
reģionālais ceļu tīkls;
 Bauskas novads ir bagāts ar senām sporta
tradīcijām un pamatoti lepojas ar jauniem sporta
talantiem;
 Novadā darbojas sporta skola, kurā bērni un
jaunieši apgūst sportisko meistarību 8 sporta
veidos;
 Tiek atbalstītas novada sporta spēļu komandas,
pieaugušie sportisti, veterāni. Atbalstīta dalība
sporta nometnēs un sacensībās;
 Iedzīvotāju aktivitāte izmantojot esošo āra sporta
infrastruktūru vasaras/pavasara sezonā;
 Veterānu un invalīdu sporta attīstība Bauskas
novadā;
 Rudens velobrauciens (Bauska-Mežotne-Bauska)
pirmajā gadā piesaistot 300 dalībniekus, norāda uz
iedzīvotāju vēlmi iesaistīties Tautas sporta
aktivitātēs.

Vājās puses:
 Esošais sporta jomas piedāvājums pašvaldībā ir
saistošs sporta entuziastiem, bet nemotivē pasīvos
iedzīvotājus;
 Modernu un inovatīvu sporta aktivitāšu trūkums
jauniešiem;
 Tautas sporta zemais attīstības līmenis Bauskas
novadā. Liels akcents likts uz rezultātiem orientētu
sportu, ar ko Bauskas novada iedzīvotāji nejūt
sasaisti;
 Sporta organizatoru trūkums Dāviņos;
 Pēdējos gados ieguldītie pašvaldības līdzekļi ir
apmierinājuši šauru grupu intereses;
 Sporta klubu vājā attīstība Bauskas novadā;
 Esošo sporta pasākumu sadrumstalotība un
konkurētspējas trūkums;
 Tautas sporta masu pasākumu trūkums;
 Sporta infrastruktūras sliktais tehniskais stāvoklis, ar
dažiem izņēmumiem pagastos;
 Nevienmērīga infrastruktūras attīstība;
 Telpu trūkums sacensību organizēšanā
rudens/ziemas periodā;
 Sadarbības trūkums sporta nozares pārvaldībā,
finansējuma plānošanā un informācijas savlaicīgā
nodrošināšanā;
 Neskaidri kritēriji pretendējot uz pašvaldības
atbalstu (finansējumu);
 Nav pieejamas nodarbības treneru/speciālistu
pavadībā, kas mazinātu traumatiska sporta
iespējamību;
 Apgaismojuma trūkums āra sporta laukumos;
 Atsevišķu novada sporta bāžu un vispārizglītojošo
skolu sporta infrastruktūras neefektīva izmantošana
ārpus mācību laika sporta nodarbībām vakaros un
brīvdienās. Sporta zāļu pieejamības trūkums;
 Nepietiekoša informācija par iespējām iesaistīties
sporta projektos, izmantot vietējos, valsts, ES
fondus;
 Nepietiekoša sadarbība ar sabiedriskajām sporta
organizācijām sporta un veselīga dzīvesveida
popularizēšanā;
 Zema lauku iedzīvotāju sportiskā aktivitāte un
iniciatīvas trūkums;
 Sadarbības trūkums ar masu informācijas līdzekļiem
veselīga dzīvesveida popularizēšanā;
 Vienotu sportistu formu trūkums.
Iespējas:
Draudi:
 Vairot bērnos sportiska dzīvesveida interesi,  Sporta pedagogu un augsti kvalificētu sporta
skolās ieviešot trešo sporta stundu;
speciālistu zemais atalgojums veicina kadru
aizplūšanu uz labāk apmaksātām darbavietām;
 Baseina būvniecības rezultātā tiktu uzklausītas un
realizētas iedzīvotāju vēlmes;
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Iespēja veselīga dzīvesveida aktivitātes organizēt,
stiprinot iedzīvotāju savstarpējo socializēšanos un
ģimenes saites;
Veselīga dzīvesveida un atpūtas aktivitātēm
iespējas izmantot pagastu kultūras namu telpas
(vingrošanas nodarbības, galda spēles, darti u.c);
Masu pasākumu organizēšanas iespējas, iesaistot
pēc iespējas lielāku sabiedrības daļu;
Sadarbības iespējas ar Sociālo dienestu
(pielāgotais sports, sociālā iekļaušana, sabiedrības
veselības politika u.c.);
Veicinot starpnozaru sadarbību (sporta, kultūras,
tūrisma, uzņēmējdarbības nozarēs), iespēja ne
tikai veidot nozīmīgus sporta pasākumus, bet arī
vairot lokālpatriotismu iedzīvotāju vidū;
Nodrošinot sporta inventāra īres iespējamību
(laivas, riteņi, slēpes utt.), vairota gan vietējo
iedzīvotāju aktivitāte, gan tūristu piesaiste;
Tā kā iedzīvotāju mīļākās sporta nodarbes ir
riteņbraukšana, skriešana un peldēšana, tad attīstot
velo celiņu infrastruktūru un uzceļot baseinu
pilsētā, būtiski paaugstinātos iedzīvotāju
apmierinātība un aktivitāšu intensitāte;
Realizējot veselīga dzīvesveida aktivitātes,
iespēja Bauskas novadam iesaistīties “Nacionālajā
veselīgo pašvaldību tīklā”.








Sporta speciālistu vidējā vecuma palielināšanās
novadā, jaunajiem kadriem trūkst iespējas
nodrošināt konkurētspējīgu atalgojumu;
Iedzīvotāju nepietiekama izpratne par fizisko
aktivitāšu un sporta nozīmi veselības uzlabošanā;
Sabiedrības pasivitātes un iniciatīvas trūkuma dēļ
netiek racionāli izmantotas jau esošas novada sporta
būves;
Pārsvarā visas sporta būves piesaistītas
vispārizglītojošām iestādēm;
Bauskas, kā novada centra, īpaši zemā
infrastruktūras attīstība;
Liels attālums novadā starp iedzīvotāju dzīves vietu
un pasākuma norises vietu, transporta problēmas.
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2. STRATĒĢISKĀ DAĻA
Stratēģiskā daļā noteiktas pašvaldības prioritātes sporta nozares attīstībā, stratēģiskie mērķi
un izvirzīti uzdevumi to īstenošanai. Konkrētu pasākumu (rīcību) kopums un investīciju plāns
noteikto uzdevumu īstenošanai iekļauts Rīcības plānā. Stratēģiskā daļa izstrādāta, ņemot vērā
spēkā esošos augstāka līmeņa un novada pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu – Bauskas
novada Attīstības programmu 2012.-2018., Investīciju plānu, esošo situāciju, kā arī aptauju,
diskusiju, interviju un darba grupu atzinumus. Sporta nozares stratēģija un rīcības plāns, kuri ir
detalizētāki un konkrētāki salīdzinot ar Bauskas novada Attīstības programmu, ir instrumenti
kopējo novada attīstības stratēģisko mērķu un uzdevumu realizācijai.

2.1. Prioritātes, mērķi, uzdevumi
Bauskas novada attīstības ilgtermiņa prioritāte ir pievilcīga un droša dzīves un darba
vide. Prioritāte ir vērsta uz dzīves vides sakārtošanu un attīstību, uzņēmējdarbības attīstību, kā arī
dabas vides saglabāšanu un ilgtspēju.
Lai sasniegtu stratēģiskos mērķus: „Bauskas novada iedzīvotāji var strādāt” un „Iedzīvotāji
grib dzīvot Bauskas novadā” un sekmētu ilgtermiņa prioritātes „Pievilcīga un droša dzīves un
darba vide” īstenošanu ir noteiktas piecas vidēja termiņa prioritātes īstenošanai 2012. – 2018. gadā:
1) mobilitāte un satiksmes drošība;
2) kvalitatīva, droša vide;
3) kvalitatīva izglītība;
4) pievilcīga kultūras un sporta vide;
5) efektīva pārvalde.
Ceturtās prioritātes (Pievilcīga kultūras un sporta vide) mērķis ir nodrošināt iedzīvotājus un
novada viesus ar kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras un sporta pakalpojumu klāstu. Prioritāte
ietver kultūras pakalpojumus, bibliotēkas, muzejus, kultūras mantojumu, kā arī sporta un aktīvās
atpūtas pakalpojumus. Atbilstoši Attīstības programmas prioritātēm novadā ir sakārtoti un
rekonstruēti kultūras centri, renovētas bibliotēkas, muzeji, iegādāts sporta inventārs. Iedzīvotāji
aktīvi piedalās sporta un kultūras dzīvē. Sniegts finansiāls atbalsts Bauskas novada pašvaldībā
reģistrēto biedrību aktivitātēm kultūras un sporta jomā. Sniegts atbalsts pašdarbības kolektīviem
un sportistiem dalībai dažādos reģionāla, nacionālas un starptautiskas nozīmes kultūras un sporta
pasākumos. Skatīt Tabulu 2.1. “Bauskas novada Attīstības programmas 2012.-2018. gadam 2.
uzraudzības pārskats, VP4 (Pievilcīga kultūras un sporta vide).”
Lai sporta attīstība Bauskas novadā būtu pamatota, balstīta uz esošo situāciju un tendencēm,
kā arī līdzsvaroti saistīta ar citu nozaru attīstību, tiek izstrādāta “Sporta attīstības stratēģija 2016.2022.gadam”. Sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģijas izstrādes mērķis ir izvērtēt un apkopot
visus ar sportu un aktīvu dzīvesveidu saistītos aspektus esošajā Bauskas novada attīstības
programmā, apkopot esošo situāciju sporta nozarē, noteikt prioritātes, attīstības mērķus un
uzdevumus Bauskas novadā. Sporta un aktīvās atpūtas stratēģijas esošās situācijas aprakstā ir
izmantota pašvaldības rīcībā esošā informācija, kā arī citu organizāciju sniegtā informācija,
iedzīvotāju aptaujas, fokusgrupu interviju, diskusiju, semināru un darba grupu rezultāti.
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Tabula 2.1. Bauskas novada Attīstības programmas 2012.-2018. gadam 2.uzraudzības pārskats, VP4
(Pievilcīga kultūras un sporta vide).

Prioritāte, mērķis

Rīcību
īstenošanas
Rīcību
Rīcību īstenošanas
rezultatīvie
īstenošanas
rezultatīvie rādītāji
rādītāji
2018.g. un
rezultatīvie
2014./2015.g. un
attīstības tendence
rādītāji 2011.g.
attīstības
tendence

Vidējā termiņā
sasniedzamie
rezultāti un bāzes
rādītāji

Datu ieguves
avoti

(VP.4) Pievilcīga kultūras un sporta vide

(M.4.) Prioritātes
mērķis ir
nodrošināt
iedzīvotājus un
novada viesus ar
kvalitatīvu un
daudzveidīgu
kultūras un sporta
pakalpojumu
klāstu

Iedzīvotājiem ir
Aptauja –
nodrošināti plaša
nepieciešami
spektra kvalitatīvi
uzlabojumi
kultūras pakalpojumi

78,4%
iedzīvotāju ir
apmierināti ar
kultūras
pakalpojumu
pieejamību un
kvalitāti

Iedzīvotāji ir
apmierināti ar
kultūras
pakalpojumu
pieejamību
un kvalitāti

Aptauja

Reģionālā līmeņa
sporta sacensībām
atbilstošs
peldbaseins

nav

nav

Ir
peldbaseins

Novada dome

Kultūras centri

Darbojas visos
pagasta centros

Darbojas visos
pagasta centros

Darbojas visos
pagasta
centros

Novada dome

Aptauja nepieciešami
uzlabojumi

61,6 %
iedzīvotāju ir
apmierināti un
30,8 % nav
apmierināti ar
sporta
pakalpojumu
pieejamību un
kvalitāti.

Iedzīvotāji ir
apmierināti ar
sporta
pakalpojumu
pieejamību
un kvalitāti

Aptauja

Iedzīvotājiem ir
nodrošināti plaša
spektra kvalitatīvi
aktīvās atpūtas un
sporta pakalpojumi

2.2.

Bauskas novada sporta attīstības stratēģijas 2016.-2022.gadam
izstrādes darba grupa izvirzītās Bauskas novada sporta nozares
prioritātes

2.2.1. Augstu sasniegumu sporta un tautas sporta/veselīga dzīvesveida
infrastruktūra
Mērķis: jaunu sporta aktivitātēm paredzētu ēku būvniecība un esošās infrastruktūras attīstīšana.
Ieguldījumi: sporta infrastruktūras būvniecība un atjaunošana.
Rezultāti: attīstīta infrastruktūra, kura veicina sabiedrības interesi un iesaisti veselīga dzīvesveida
aktivitātēs; izbūvētas jaunas sporta aktivitātēm paredzētas ēkas, līdz ar to paplašinātas sporta
pakalpojumu iespējas un piedāvājums.
Augstu sasniegumu sporta un tautas sporta infrastruktūras izvirzītās prioritātes:
 Bauskas pilsētas daudzfunkcionālā sporta centra (baseina) Salātu ielā 5A, Bauskā būvniecība;
 Sporta halles un Bauskas sporta skolas administratīvās ēkas Pilskalna ielā 26, Bauskā
būvniecība;
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Esošo sporta būvju un komplekso sporta laukumu uzturēšana un rekonstrukcija

2.2.2. Tautas sports, aktīvā atpūta un veselīgs dzīvesveids – sports visiem, t.sk.
cilvēkiem ar invaliditāti
Mērķis: nodrošināt un veicināt pēc iespējas vairāk novada iedzīvotāju aktīvu un veselīgu
dzīvesveidu, kā arī sociālo iekļaušanu.
Ieguldījumi: visiem iedzīvotājiem pieejama infrastruktūra, treniņi un pasākumi.
Rezultāts: augsts to iedzīvotāju procentuālais skaits, kas nodarbojas ar sporta aktivitātēm vairākas
reizes nedēļā; veicināts veselīgs dzīvesveids, uzlabojusies iedzīvotāju emocionālā un fiziskā
pašsajūta; organizētas aktivitātes, kas ir pieejamas ikvienam, kas sniedz pozitīvās emocijas un
palielina izpratni par fizisko aktivitāšu nepieciešamību ikdienā.
Tautas sporta izvirzītās prioritātes:
 Iespējami lielākās daļas novada iedzīvotājiem dot iespēju iesaistīties sev piemērotās, fiziskajai
un garīgajai veselībai atbilstošās sporta aktivitātēs, t.sk. nodrošinot atbilstošu infrastruktūru,
pieejamu jebkuram iedzīvotājam, pasākumus (atjaunot un uzlabot esošos un izbūvēt jaunus
āra sporta laukumus);
 Nodrošināt paaudžu ieinteresētību aktīvajā dzīvesveidā, veicinot ģimeņu sporta aktivitātes.
Organizēt masu velobraucienus, laivošanas, ģimeņu sporta dienas, invalīdu sporta svētkus;
 Iedzīvotāju izglītošana par fizisko aktivitāšu nozīmi veselības nostiprināšanu un uzlabošanu:
instruktori, veselības speciālisti, veselības veicināšanas koordinators īstenot projektus
līdzekļu un speciālistu piesaistei).

2.2.3. Liela mēroga sporta pasākumi – pasākumi veselīga/aktīva dzīvesveida
veicināšanai, atbalsts uzņēmējdarbībai (velobraucieni, maratoni,
piedzīvojumu sacensības, utt.)
Mērķis: lielu sporta notikumu piesaiste novadam, sporta ekonomikas attīstība.
Ieguldījumi: liela mēroga sporta infrastruktūra, pasākumu loģistika un mārketings.
Rezultāts: Bauskas novadā notiek nozīmīgi, valstī un plašākā reģionā atpazīstami sporta pasākumi;
novadam tiek piesaistīti jauni ar sportu un aktīvo atpūtu saistīti uzņēmumi.
Liela mēroga sporta pasākumu izvirzītās prioritātes:
 Florbols;
 Vieglatlētika;
 Mūsas trase, kurai nepieciešama atgriešanās starptautiskajā apritē
Šiem sporta veidiem ir jāizveido tradicionāli pasākumi, kas notiek Bauskā.

2.2.4. Bērnu un jauniešu sports
Mērķis: nodrošināt un veicināt veselīgas un sportiskas jaunās paaudzes attīstību.
Ieguldījumi: visiem bērniem un jauniešiem pieejama infrastruktūra, treniņi un pasākumi.
Rezultāts: augsts to bērnu un jauniešu procentuālais skaits, kuri vairākas reizes nedēļā nodarbojas
ar sportu, aktīvo atpūtu. Radītas iespējas katram bērnam un jaunietim apgūt nepieciešamās sporta
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pamatiemaņas, piemērojot fizisko aktivitāšu veidus atbilstoši viņa fiziskajai sagatavotībai un
interesēm. Ir radīti apstākļi bērnu un jauniešu fizisko spēju pilnveidē.
Bērnu un jauniešu sporta izvirzītās prioritātes:
 Ieviest novada vispārizglītojošās iestādēs kustību aktivitāšu stundu (ieteicams dabā) visām
klasēm pakāpeniski no 1.-6.klasei, pēc tam 7.-9,klasei;
 Radīt sistēmu, kuras rezultātā būtu iespēja pirmsskolas vecuma bērniem nodarboties vispārējās
fiziskās sagatavotības grupās;
 Sabiedrības izglītošana, sporta un veselīga dzīvesveida popularizēšana, sportot prieks!
Bērni → Ģimene → Sabiedrība
Plānojot kārtējo budžetu – jāparedz līdzekļi un nepieciešams vienots redzējumus izglītības
attīstībā:
Novada deputāti → Izglītības nodaļa → Izglītības iestādes → Pedagogi → Sporta pedagogi →
Ģimenes ārsti!

2.2.5. Augstu sasniegumu sports - labāko treneru piesaiste, darbs ar
talantīgākajiem sportistiem, starptautiska mēroga sacensības utt.
Mērķis: novada sportisti sasniedz augstus panākumus valsts un starptautiskajā līmenī.
Ieguldījumi: augstu sasniegumu sportam piemērota infrastruktūra, treniņi un metodoloģiskais,
finansiālais, zinātniskais, medicīniskais atbalsts prioritāros sporta veidos.
Rezultāts: augsti Bauskas novada pārstāvju sasniegumi sporta sacensībās; radītas iespējas izcilu
sasniegumu sportistiem pilnībā attīstīt viņu sportiskās un cilvēciskās spējas, nodrošinātas iespējas
trenēties un iegūt izglītību sporta meistarības paaugstināšanas nolūkos.
Augstu sasniegumu sporta izvirzītās prioritātes:
 Sporta būve (sadarbība ar sporta veidu federācijām);
 Kvalificēti treneri (palīdzības sniegšana speciālistiem (darbiniekiem) uz darba tiesisko
attiecību laiku, konkurētspējīgs atalgojums);
 Izaudzināt un rast iespēju turpināt trenēties Bauskas novadā (atbalstīt sporta skolas audzēkņus).
Tabula 2.2. Sporta nozares pārstāvju (darba grupas) noteiktās vidēja termiņa prioritātes

N.p.k.

Prioritātes, kas ieguva balsis

Prioritārais virziens

1.

Bauskas
pilsētas
daudzfunkcionālā sporta centra
(baseina) Salātu ielā 5A,
Bauskā būvniecība
Sporta halles un Bauskas sporta
skolas administratīvās ēkas
Pilskalna ielā 26, Bauskā
būvniecība
Vieglatlētika - šim sporta
veidam ir jāizveido tradicionāli
pasākumi, kas notiek Bauskā

Augstu sasniegumu sporta 35 %
un tautas sporta/veselīga
dzīvesveida infrastruktūra.

2.

3./4.

%

Balsu
skaits
18

Augstu sasniegumu sporta 19 %
un tautas sporta/veselīga
dzīvesveida infrastruktūra.

10

Liela
mēroga
sporta 10%
pasākumi – pasākumi
veselīga/aktīva
dzīvesveida veicināšanai,
atbalsts uzņēmējdarbībai

5
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3./4.

5.

6.

Iespējami lielākās daļas novada
iedzīvotājiem
dot
iespēju
iesaistīties sev piemērotās,
fiziskajai un garīgajai veselībai
atbilstošās sporta aktivitātēs,
t.sk. nodrošinot atbilstošu
infrastruktūru,
pieejamu
jebkuram
iedzīvotājam,
pasākumus (atjaunot un uzlabot
esošos un izbūvēt jaunus āra
sporta laukumus)
Ieviest
novada
vispārizglītojošās
iestādēs
kustību
aktivitāšu
stundu
(ieteicams dabā) visām klasēm
pakāpeniski no 1.-6.klasei, pēc
tam 7.-9,klasei
Florbols - šim sporta veidam ir
jāizveido
tradicionāli
pasākumi, kas notiek Bauskā.

Radīt sistēmu, kuras rezultātā
būtu
iespēja
pirmsskolas
vecuma bērniem nodarboties
vispārējās
fiziskās
sagatavotības grupās
8./9./10./11. Kvalificēti treneri (palīdzības
sniegšana
speciālistiem
(darbiniekiem)
uz
darba
tiesisko
attiecību
laiku,
konkurētspējīgs atalgojums)
8./9./10./11. Izaudzināt un rast iespēju
turpināt trenēties Bauskas
novadā (atbalstīt sporta skolas
audzēkņus)
7.

8./9./10./11. Esošo
sporta
būvju
un
komplekso sporta laukumu
uzturēšana un rekonstrukcija
8./9./10./11. Sabiedrības izglītošana, sporta
un
veselīga
dzīvesveida
popularizēšana, sportot prieks!

Tautas sports, aktīvā atpūta 10 %
un veselīgs dzīvesveids –
sports
visiem,
t.sk.
cilvēkiem ar invaliditāti

5

Bērnu un jauniešu sports 8 %
(vispārizglītojošās skolās,
profesionālās
ievirzes
izglītības iestādēs, PII
iestādēs)

4

Liela
mēroga
sporta
pasākumi – pasākumi
veselīga/aktīva
dzīvesveida veicināšanai,
atbalsts uzņēmējdarbībai
Bērnu un jauniešu sports
(vispārizglītojošās skolās,
profesionālās
ievirzes
izglītības iestādēs, PII
iestādēs)
Augstu sasniegumu sports
- labāko treneru piesaiste,
darbs ar talantīgākajiem
sportistiem, starptautiska
mēroga sacensības utt.
Augstu sasniegumu sports
- labāko treneru piesaiste,
darbs ar talantīgākajiem
sportistiem, starptautiska
mēroga sacensības utt.
Augstu sasniegumu sporta
un tautas sporta/veselīga
dzīvesveida infrastruktūra.
Bērnu un jauniešu sports
(vispārizglītojošās skolās,
profesionālās
ievirzes
izglītības iestādēs, PII
iestādēs)

6%

3

4%

2

2%

1

2%

1

2%

1

2%

1
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3. RĪCĪBAS PLĀNS
Lai nodrošinātu sasaisti starp nacionāla līmeņa politikas plānošanas dokumentos noteikto politiku un pašvaldības attīstības plānošanas
dokumentiem, rīcību plānošanā tiek ņemtas vērā valsts sporta politikas dokumentos esošie rīcības virzieni, kā arī tiek balstīti uz praktisku lietderību,
uz esošās situācijas priekšizpēti un finansiāliem faktoriem.
Uzdevumi

Pasākumi/aktivitātes

Atbildīgie izpildītāji

Izpildes
termiņš
2016.-2022.

Finansēša
nas avoti
Novada
dome

1.Sporta un
aktīvās atpūtas
infrastruktūras
pilnveide un
jaunu objektu
izbūve Bauskas
novadā

Bērnu un pieaugušo ūdens
sporta, veselības un atpūtas
centra izveide Bauskā
(peldbaseins)

BNA, BJSS,
Saimnieciskā nodaļa

Sporta halles izbūve
profesionālās ievirzes
izglītības iestādē „Bauskas
novada Bērnu un jaunatnes
sporta
skola”

BNA, BJSS,
Saimnieciskā nodaļa

2016.-2022.

Novada
dome

Sporta stadiona būvniecība
Īslīces vidusskolā

BNA, SC “Mēmele”,
Saimnieciskā nodaļa

2016.-2022.

Uzvaras vidusskolas sporta
laukuma izbūve

BNA, SC “Mēmele”,
Saimnieciskā nodaļa

2016.-2022.

ES,
Novada
dome
ES,
Novada
dome
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Iznākuma rezultatīvie rādītāji
Izbūvēts zema enerģijas patēriņa peldbaseins Salātu
ielā 5; Galvenie tehniski ekonomiskie rādītāji: zemes
gabala platība - 4919.28 (m²) apbūves laukums 1582.19 (m²) ēkas kopējā telpu platība - 4001,05 (m²)
ēkas apjoms - 14838.46 (9739.31 + 5099.15pagrabs)
(m³) ēkas klasifikācija pēc CC klasifikatora - 1265sporta ēkas, ēkas augstums - 10 m
Skaits – 1 gab.
Nodrošināta sporta skolas materiāli tehniskā bāze.
Galvenie tehniski ekonomiskie rādītāji: zemes gabala
platība - 30 892,00 (m²),apbūves laukums - 1715,53
(m²), ēkas kopējā telpu platība - 5896,00 (m²),ēkas
apjoms - 20 848,80 (m³),ēkas klasifikācija pēc CC
klasifikatora- 1265 sporta ēkas, ēkas augstums 16,60m. Energosertifikāts - 32,9
kWh/m2
Skaits – 1 gab.
Uzbūvēts sporta stadions pie Īslīces vidusskolas – 1
gab.
Uzbūvēts sporta stadions pie Uzvaras vidusskolas – 1
gab.

2.Tautas sporta
(Sports visiem) un
veselīga
dzīvesveida
attīstība Bauskas
novadā

Bauskas novada sporta
būvju, laukumu un stadionu
rekonstrukcija

BNA, SC “Mēmele”,
Saimnieciskā nodaļa

2016.-2022.

ES,
Novada
dome

Bauskas novada
pašvaldības sporta bāzes
darbības pilnveidošana
Būvprojekta izstrāde
Vecsaules sporta zāles
būvniecībai
Būvprojekta izstrāde
Mežotnes sporta zāles
būvniecībai
Veloceliņu tīklu attīstība

BNA, SC “Mēmele”,
Saimnieciskā nodaļa

2016.-2022.

Novada
dome

BNA, Saimnieciskā
nodaļa

2019.-2022.

Novada
dome

Bauskas novada nozīmes un pagastu, ciemu sporta
laukumu izveide un aprīkošana/rekonstrukcija,
specializēto sporta laukumu rekonstrukcija un izveide
t.sk. skeitparku un slidotavu izveide, aprīkojums
sacensību organizācijai, rotaļu spēļu laukumu
labiekārtošana, segumu atjaunošana, apgaismojuma
uzstādīšana.
Sporta laukuma aprīkošana ar sporta inventāru 3
izglītības iestādēm: Bauskas 2.vidusskolai, Bauskas
pilsētas pamatskolai un pirmsskolas izglītības
iestādei “Zlīlīte”.
Basketbola un volejbola laukuma rekonstrukcija
Bauskas stadionā.
Skaits – 2 gab.
Izstrādāts būvprojekts Vecsaules sporta zāles
būvniecībai.

BNA, Saimnieciskā
nodaļa

2019.-2022.

Novada
dome

Izstrādāts būvprojekts Mežotnes sporta zāles
būvniecībai.

BNA, Saimnieciskā
nodaļa

2016.-2022.

ES,
Novada
dome

Izbūvēti jauni veloceliņi, veidojot sazarotu veloceļu
tīklu. Veicināta velo sporta attīstība un pasākumu
daudzveidība.
Skaits – 3 gab.

Visu paaudžu un dažādu
sociālo grupu ieinteresētība
veselīga dzīvesveida
uzturēšanā

BNA, SC “Mēmele”,
BJSS, BN Sociālais
dienests

2016.-2022

Novada
dome

Organizēta ikgadēja ģimeņu sporta diena – 1 gab.
Organizēti invalīdu sportu svētki – 1 gab. ik gadu
Veicināta maznodrošināto Bauskas novada
iedzīvotāju iesaiste sporta un veselīga dzīvesveida
iesaistes pasākumos.
Organizētas sporta aktivitātes kā socializēšanās un
laika pavadīšana kopā ar draugiem un ģimeni.
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3.Bērnu un
jauniešu sporta
attīstība Bauskas
novadā

Sporta nodarbības
pašvaldības sporta bāzēs
tuvāk iedzīvotāju dzīves
vietai pieejamos laikos
treneru/speciālistu pavadībā

BNA, SC “Mēmele”,
BJSS, Pagastu sporta
darbu organizatori

2016.-2022.

Novada
dome

Pilnveidojot aktīvās atpūtas
infrastruktūru, nodrošināt
pieejamību iedzīvotājam
piemērotām, fiziskajai un
garīgajai veselībai
atbilstošām sporta
aktivitātēm

BNA, SC “Mēmele”,
BJSS

2016.-2022.

Novada
dome

Atbalstīt Bauskas novada
sporta veterānu dalību
reģiona/valsts/Eiropas
līmeņa sacensībās
Sporta veterānu un
iedzīvotāju ar invaliditāti
iekļaušana Bauskas novada
rīkotajās Tautas sporta
aktivitātēs

BNA, SC “Mēmele”

2016.-2022.

Novada
dome

BNA, SC “Mēmele”,
BN Sociālais dienests

2016.-2022.

Novada
dome

Sporta veterāni un iedzīvotāji ar invaliditāti pārstāvēti
atbilstošās veselīga dzīvesveida (Tautas sporta)
aktivitātēs. SC “Mēmele” un BN Sociālā dienesta
darbība iekļaušanas procesu veicināšanā

Bauskas skeitparka
rekonstrukcija un
labiekārtošana.
Papildus 1 sporta mācību
stundas ieviešana Bauskas
novada izglītības iestādēs

BNA, BJSS

2016.-2022

Rekonstruēts un labiekārtots Bauskas skeitparks – 1
gab.

BNA, Izglītības
nodaļa, Skolu direktori

2016.-2022.

ES,
Novada
dome
Novada
dome
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Katrā pagastā pieejamas iknedēļas nodarbības
treneru/speciālistu vadībā iedzīvotājiem pieejamos
laikos izglītības iestāžu sporta zālēs.
Pieejami nodarbību grafiki portālā www.bauska.lv
Treneru/speciālistu piesaiste, atalgojuma
nodrošināšana.
Apmeklētāju skaits nodarbībā – 20 gab.
Uzstādīti āra trenažieri – 3 gab.;
Izveidota distanču slēpošanas trase ar slēpju īri – 1
gab.;
Ierīkota slidotava – 1 gab.;
Pieejama velo īre – 1 gab.;
Labiekārtotas peldvietas – 3 gab.
Laivu īre – 1 gab.;
Jauni pludmales volejbola laukumi – 3 gab.
Finansiāli atbalstīta veterānu dalība sacensībās,
atbilstoši iesniegtajai dokumentācijai

Bauskas novada vispārizglītojošās izglītības iestādēs
ieviesta papildus 1 mācību stunda nedēļā

4.Augstu
sasniegumu
sporta attīstība
Bauskas novadā

5.Aktīva
dzīvesveida
pasākumu
organizācija,

Bauskas novada izglītības
iestāžu sporta
materiāltehniskā
nodrošinājuma
pilnveidošana
Vispārējas fiziskās
sagatavotības un veselīga
dzīvesveida attīstošas
nodarbības bērniem un
jauniešiem treneru
pavadībā
Bērnu un jauniešu pozitīvās
attieksmes un izpratnes
attīstīšana par fizisko
aktivitāšu nepieciešamību
un ieteicamo intensitāti

BNA, Izglītības
nodaļa, Skolu
direktori, BJSS

2016.-2022.

Novada
dome

Ik gadu piešķirts finansējums izglītības iestāžu sporta
materiāltehniskās bāzes pilnveidošanai

BNA, Izglītības
nodaļa, Skolu
direktori, BJSS

2016.-2022

Novada
dome

Organizētas nodarbības, kurās bērniem un jauniešiem
ir iespēja attīstīt vispārēju fizisko sagatavotību un
veselīgu dzīvesveidu (nodarbībās netiek akcents likts
un 1 sporta veidu)

BNA, BJSS

2016.-2022.

Novada
dome

Izveidoti 2 jauni sociālo tīklu konti;
Ievietota informācija par veselīga dzīvesveida nozīmi
sociālajos tīklos – 1 raksts nedēļā 2 sociālajos kontos;
Organizēti jauniešu interesēm atbilstoši, saistoši,
izglītojoši un prieku vairojoši veselīga
dzīvesveida/sporta aktivitāšu pasākumi

Atbalsts sportistu dalībai
sacensībās un
treniņnometnēs atbilstoši
noteiktajiem kritērijiem
Treneru piesaiste augstu
sasniegumu sporta attīstības
veicināšanai

BNA, SC “Mēmele”,
BJSS

2016.-2022.

Novada
dome

Piešķirts ikgadējs finansējums augstu sasniegumu
sportistu aktivitātēm un sacensībām, atbilstoši
izstrādātajai dokumentācijai.

BNA, SC “Mēmele”,
BJSS

2016.-2022.

Novada
dome

Konkurētspējīga atalgojuma nodrošināšana Bauskas
novadā treneriem, paaugstinot Bauskas novada
sportistu konkurētspēju starptautiskajā mērogā.

Tautas sporta (veselīga
dzīvesveida) pasākumu un
aktivitāšu organizēšana

BNA, SC “Mēmele”,
BJSS, Bauskas
Novada uzņēmēji, TIC

2016.-2022.

Novada
dome,
novada
uzņēmēji

Tautas sporta pasākumi (ikgadēji velo braucieni,
maratoni, orientēšanās pasākumi, laivu braucieni) – 4
ik gadu;
Pasākumi, popularizējot Bauskas novada tūrisma
objektu unikalitāti;
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dažādošana un
mārketings
Reģionāla un valsts
nozīmes Tautas sporta un
Bērnu un jauniešu sporta
pasākumu organizēšana
Bauskas novadā
Transporta iegāde sporta
pasākumu vajadzībām
sporta centram
Veselīga un aktīva
dzīvesveida nozīmes
paaugstināšana iedzīvotāju
apziņā

BNA, SC “Mēmele”,
BJSS, Bauskas
Novada uzņēmēji

2016.-2022.

Novada
dome,
novada
uzņēmēji

Pasākuma dalībnieku skaits – 200 (dažādu vecuma
un sociālo grupu iedzīvotāji);
Noorganizēts reģiona nozīmes sporta pasākums
(Tautas sports vai Bērnu un jauniešu sports) – 1 gab.;
Noorganizēts valsts nozīmes sporta pasākums
(Tautas sports vai Bērnu un jauniešu sports) – 1 gab.

BNA

2016.-2022.

Novada
dome

Iegādāts viens autobuss ar 8-9 sēdvietām, un viens
autobuss ar 16-19 sēdvietām

BNA, SC “Mēmele”,
BJSS

2016.-2022.

Novada
dome

Sadarbības veicināšana
nozares ietvaros un starp
kultūras, tūrisma un sporta
nozarē

BNA, SC “Mēmele”,
BJSS, TIC, Kultūras
centrs

2016.-2022.

Novada
dome

Vienotas zīmolvedības
platformas izveide sporta,
kultūras un tūrisma
nozarēm
Informācijas pieejamības
uzlabošana par Bauskas
novada, īpaši pagastu,
sporta aktivitātēm un
pasākumiem

BNA, SC “Mēmele”,
BJSS, TIC, Kultūras
centrs

2016.-2018.

Novada
dome

Veselīga un aktīva dzīvesveida popularizēšanas
informatīvie pasākumi - 3 pasākumi gadā
Vecāku sapulcēs skolās veikta informēšana par
fizisko aktivitāšu nozīmi un minimālo fizisko
aktivitāšu apjomu bērniem/jauniešiem;
5.maija pasākumi “Pasaules sporta dienas” ietvaros
Bauskas novadā organizēti dažādi Tautas sporta
pasākumi un bezmaksas iepazīšanās nodarbības
Izveidota jauna amata pozīcija – 1 gab. Amata
mērķis: koordinēt sadarbību gan nozares, gan
starpnozaru ietvaros nozaru attīstībā un pasākumu
organizēšanā; paaugstināt Bauskas novada
konkurētspēju valsts mērogā
Izveidota Bauskas novada zīmolvedības platforma,
uz kuras balstās pasākumu/aktivitāšu vizuālā un
ideoloģiskā identitāte

BNA, SC “Mēmele”

2016.-2022.

Novada
dome
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Izstrādāta informācijas platforma Bauskas novada
mājas lapā www.bauska.lv par katrā pagastā un
Bauskas pilsētā pieejamām sporta aktivitātēm un
pasākumiem – 1 gab.;

Ikmēneša drukātā materiāla
izdošana ar informāciju par
Bauskas novadā
rīkotajiem un kultūras,
sporta un mākslas
pasākumiem
Sekmēta kvalitatīva un
periodiska tekstuālā un
vizuālā materiāla
nodrošināšana izdotajos
izdevumos, mājas lapās,
masu mēdiju rakstos un
sociālajos tīklos
5.maijs “Pasaules sporta
diena”

BNA, TIC, Kultūras
centrs, uzņēmēji

2016.-2022.

Novada
dome

BNA, SC “Mēmele”,
BJSS

2016.-2022.

Novada
dome

BNA, SC “Mēmele”,
BJSS

2016.-2022.

Novada
dome
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Bauskas novada mājas lapā www.bauska.lv pieejama
informācija par pagastu sporta zāļu noslodzi, darba
laikiem un piedāvātajām nodarbībām
Poligrāfiski drukāts ikmēneša pasākumu plāns – 1
gab. (sadarbībā ar kultūras un tūrisma nozarēm)

Palielinājusies informācijas pieejamība un kvalitāte.
Palielinājies to iedzīvotāju skaits, kas ir informēti par
Bauskas novadā rīkotajiem pasākumiem;
Jauni sociālo tīklu konti – 3 gab.;

5. STRATĒĢIJAS IEVIEŠANAS UZRAUDZĪBAS
SISTĒMA
Uzraudzības sistēmas uzdevums ir nodrošināt sekmīgu Bauskas novada sporta
attīstības stratēģijas 2016.–2022.gadam īstenošanu, kontroli un analīzi. Par Bauskas
novada sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģijas vispārējo ieviešanu, uzraudzību,
novērtēšanu un pārskatīšanu atbildīga ir Bauskas novada pašvaldības iestāde “Bauskas
novada administrācija”. Atsevišķu uzdevumu un projektu īstenošanā un uzraudzības
procesā piedalīsies arī valsts un Bauskas novada pašvaldības struktūrvienības
institūcijas un iestādes, NVO, sporta organizācijas, un novada uzņēmēji.
Trīs gadus pēc stratēģijas apstiprināšanas tiks veikta stratēģijas īstenošanas
novērtēšana un pārskatīšana, apkopojot informāciju par ieviestajiem projektiem,
izpildītajiem uzdevumiem un to īstenošanas statusu. Stratēģija tiks vērtēta gan pēc
Rīcības plānā paredzēto aktivitāšu izpildes, gan arī noteiktajiem indikatoriem prioritāšu
un mērķu īstenošanai. Nepieciešamības gadījumā Rīcības programma tiks aktualizēta,
to mainot vai papildinot ar jauniem projektiem vai aktivitātēm.














Uzraudzības sistēmas galvenie uzdevumi:
sekot un novērot pamatnostādņu īstenošanas gaitai un sasniegtajiem rezultātiem,
nodrošinot novērtēšanas iespējas;
identificēt pārmaiņas novada sporta attīstībā, noteikt tendences;
nepieciešamības gadījumā izvirzīt jaunus mērķus un aktivitātes, ierosinot
aktualizēt esošo plānošanas dokumentu.
Monitoringā kā indikatori pielietojami dati:
fizisko aktivitāšu līmenis bērnu, pusaudžu un jauniešu vidū;
dalība masveida sporta pasākumos un masveida pasākumu skaits;
iedzīvotāju iesaistīšanās sporta nozarēs;
augstu sasniegumu sporta rezultatīvie rādītāji;
dažādu vecuma un sociālo grupu dalība sporta nodarbībās;
sabiedrības veselības rādītāji, tajā skaitā bērnu veselības rādītāji;
Sabiedrības apmierinātības paaugstināšanās ar sporta jomas attīstību Bauskas
novadā;
Rīcības plānā noteiktie rezultatīvie rādītāji

Tabula 4.1. Bauskas novada sporta attīstības izvērtēšanas pamatrādītāji
Nr.

Rādītājs

1

Fizisko aktivitāšu
līmenis bērnu un
jauniešu vidū

Attīstības
tendence

Sasniedzamie rezultāti

Datu avots

1) Bauskas Bērnu un jauniešu sporta
skolas audzēkņu skaita palielinājums;
2)Bērnu un jauniešu apmierinātības
palielināšanās ar piedāvātajiem
ārpusskolas pasākumiem
(salīdzinājumā ar 2014.gada aptauju);
3)Renovētajā Bauskas skeitparkā
jaunieši pavada ārpusskolas brīvo
laiku;

BJSS, aptauja,
pasākumu
organizatoru
sniegtā
informācija,
Facebook
statistika;
pašvaldības rīcībā
esošā informācija
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2

Dalība masveida
pasākumos un
masveida
pasākumu skaits

3

Iedzīvotāju
iesaistīšanās
sporta nozarēs

4

Augstu
sasniegumu
sporta rezultatīvie
rādītāji

4)Bērni un jaunieši apmeklē baseinu
ārpusskolas brīvajā laikā;
5)Jauniešu dalība rīkotajās Tautas
sporta un veselīga dzīvesveida
veicinošās aktivitātēs;
6)Katru nedēļu BJSS veiktā ieraksta
Facebook lapā par veselīga
dzīvesveida nozīmi, sasniegto
skatījumu (Reach) skaits sastāda 200
lietotājus;
1) 1 Tautas sporta/ Bērnu un jauniešu
sporta pasākums reģionālajā līmenī ar
300 Bauskas novada iedzīvotāju
dalību;
2) 1 valsts līmeņa Tautas sporta/Bērnu
un jauniešu sporta pasākums ar 300
Bauskas novada iedzīvotāju dalību;
3) 1 velo brauciens, 1 orientēšanās
pasākums, 1 laivu brauciens gadā ar
100 dalībniekiem (katrā pasākumā) un
akcentu uz Bauskas tūrisma objektu
iepazīšanu;
4) Organizētajos Tautas sporta
pasākumos iesaistās visu vecuma un
sociālo grupu iedzīvotāji.
1)Palielinājies iedzīvotāju skaits, kas
ar sporta aktivitātēm nodarbojas 2-3
reizes nedēļā (salīdzinot ar 2015.gada
iedzīvotāju aptaujas rezultātiem);
2) Pieaugusi iedzīvotāju līdzdalība
Bauskas novada rīkotajos sporta
pasākumos (salīdzinājumā ar 2015.
gada anketēšanas rezultātiem);
3) Pieaudzis to iedzīvotāju skaits, kuri
izmanto Bauskas novada pašvaldības
piedāvātos sporta pakalpojumus
(salīdzinājumā ar 2015.gada
anketēšanas rezultātiem);
4)Pieaudzis to iedzīvotāju skaits, kas
sporta aktivitātēm izmanto Bauskas
novada pašvaldības nodrošināto
infrastruktūru (salīdzinājumā ar 2015.
gada iedzīvotāju aptaujas
rezultātiem);
5) Samazinājies to respondentu skaits,
kas Bauskas novada infrastruktūru
vērtē zemā vai ļoti vājā līmenī
(salīdzinājumā ar 2015.gada
iedzīvotāju aptaujas rezultātiem);
6)Samazinājies respondentu skaits,
kas sporta aktivitātes iespējas izmanto
ārpus Bauskas novada (salīdzinājumā
ar 2015. gada anketēšanas
rezultātiem).
1)Sportistu sasniegumu rādītāji valsts
un starptautiskajās sacensībās.
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SC “Mēmele”,
individuālie
sporta pasākumu
organizētāji,
Bauskas novada
dome; Bauskas
novada Sociālais
dienests,
iedzīvotāju
aptauja

Iedzīvotāju
aptauja

BJSS, SC
“Mēmele”

5

Dažādu vecuma
grupu dalība
sporta nodarbībās

1) Organizētajos treniņos
treneru/speciālistu vadībā ar
aktivitātēm nodarbojas 20 dažādu
vecuma grupu Bauskas novada
iedzīvotāji katrā nodarbībā.

6

Sabiedrības
veselības rādītāji,
tajā skaitā bērnu
veselības rādītāji

7

Sabiedrības
apmierinātības
paaugstināšanās
ar sporta jomas
attīstību Bauskas
novadā

1)Vērojams uzlabojums pēc Ģimenes
ārstu sniegtā atzinuma par sabiedrības
(tajā skaitā bērnu) veselības stāvokli,
salīdzinājumā ar laika posmu pirms
2016.gada.
1) Uz jautājumu “Vai Bauskas novada
pašvaldība sekmē iedzīvotāju veselīga
un aktīva dzīvesveida veidošanos?”
procentuāli palielinājies to
respondentu skaits, kas atbild
apstiprinoši (salīdzinājumā ar
2015.gada anketēšanas rezultātiem);
2) Jautājumā “Cik lielā mērā Jūs esat
apmierināts ar sporta pasākumu
pieejamību un kvalitāti Bauskas
novadā?”, palielinājies to respondentu
skaits, kas atbild ar “apmierināts” un
drīzāk apmierināts” (salīdzinājumā ar
2015.gada anketēšanas rezultātiem).

SC “Mēmele”,
sporta darbu
organizētāji
pagastos;
Bauskas novada
dome
Bauskas novada
ģimenes ārsti,
Bauskas novada
dome
Aptaujas anketa

Sporta attīstības stratēģijas 3 gadu uzraudzības ziņojuma struktūra:
 Ievads, kurā ietverts uzraudzības pārskata mērķis, laika periods, par kādu
pārskats sagatavots, pārskata struktūra un uzraudzības ziņojuma sagatavošanā
iesaistītās institūcijas;
 Vispārīgs sporta attīstības raksturojums;
 Sporta attīstības programmas īstenošana, kuru izvērtē, balstoties uz definētajiem
vidēja termiņa prioritāšu īstenošanas rezultatīvajiem rādītājiem un sporta
attīstības izvērtēšanas pamatrādītājiem;
 Pamatojums, ja konstatētas novirzes no plānotajiem izvirzītajām rīcībām;
 Kopējie secinājumi un secinājumi pa mērķiem un uzdevumiem;
 Priekšlikumi attīstības programmas aktualizēšanai, rīcības plāna aktualizēšanai,
kā arī uzraudzības sistēmas pilnveidošanai;
 Lai iegūtu iedzīvotāju viedokli par īstenotajiem projektiem, to rezultātiem un
ietekmi tiks veikta iedzīvotāju aptauja, kuras rezultāti tiks izmantoti arī nākamās
sporta attīstības programmas izstādei.
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6. PĀRSKATS PAR SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBAS
PASĀKUMIEM
Sabiedrības līdzdalības kārtību nosaka 2009.gada 25.augusta MK noteikumi
Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”. Noteikumi
paredz sabiedrības līdzdalību attīstības programmas un stratēģijas izstrādes dažādos
posmos, gan iesaistoties darba grupās, gan piedaloties sabiedriskajās apspriedēs vai
izsakot savu viedokli par attīstības programmu (interneta vietnē, komentāros, presē
u.tml.).
Laika posmā no 2015.gada 22.septembra līdz 2015.gada 2.novembrim tika veikta
iedzīvotāju viedokļu aptauja. Aptaujas mērķi: noskaidrot Bauskas novada iedzīvotāju
viedokli par novada sporta attīstības iespējām, problēmām, to iespējamiem
risinājumiem; izvērtēt Bauskas novada iedzīvotāju viedokļus par sporta aktivitāšu
prioritātēm un būtiskākajiem aktīva dzīvesveida paradumiem; sagatavot priekšlikumus
Bauskas novada sporta attīstības plānošanai. Aptauja ir anonīma. Anketu bija iespējams
aizpildīt tiešsaistē interneta vietnē un rakstiski (pieejamas Bauskas novada domē,
Klientu apkalpošanas centrā, Bauskā, pagastu pārvaldēs, Bauskas Centrālajā bibliotēkā
un pagastu bibliotēkās, kā arī Bauskas Kultūras centra Klientu apkalpošanas centrā).
Aptaujas rezultātā tika iegūta informācija no 135 respondentiem, kas ņemta vērā
nosakot Bauskas novada sporta attīstības prioritātes, kā arī plānojot turpmākos
projektus.
2015.gada 28.septembrī tika veiktas 2 fokusa grupu intervijas. Interviju dalībnieki
bija pašvaldības sporta darbu organizatori, sporta entuziasti un sporta klubu pārstāvji.
Interviju rezultātā tika noskaidrots iepriekš minēto pārstāvju vērtējums par esošo
situāciju sporta jomā Bauskas novadā un apzinātas stiprās un vājās puses, kā arī iegūti
ieteikumi turpmākajām rīcībām situācijas uzlabošanai.
2014.gadā Bauskas novadā „Apvienība JUMS” veica elektronisku aptauju par
Bauskas novada dzīvi un labklājību. Šajā aptaujā tika izzinātas jauniešu intereses un
viedoklis par brīvā laika pavadīšanas iespējām. Apvienības “JUMS” aptauja tiek
izmantota, lai izprastu jauniešu vajadzības sporta attīstībā. Aptaujā piedalījās 584
jaunieši vecumā no 13-25 gadiem.
Bauskas novada administrācija sporta stratēģijas sagatavošanas procesā 2015.
Bauskas pilsētā gadā rīkoja 3 darba grupu seminārus (08.09.2015.,
20.10.2015.,01.12.2015.) Semināros piedalījās pašvaldības speciālisti, Domes deputāti,
Bauskas novada administrācijas pārstāvji, sporta organizatori no pagastiem, sporta
entuziasti, SC “Mēmele” pārstāvji, BJSS direktore, Bauskas novada Sociālā dienesta
vadītāja un citi. Semināru laikā tika veikta gan izglītojošā funkcija, gan organizētas
diskusijas un noteiktas vidēja termiņa sporta nozares prioritātes.
Bauskas novada sporta attīstības stratēģijas ietvaros 2015. gada 4. novembrī tika
noorganizēta tematiskā diskusija par Bauskas novada pašvaldības sporta bāzēm. Skolu
direktori tika informēti par iedzīvotāju aptaujas rezultātiem un tika diskutēts par
iespējām, iedzīvotājiem nodrošināt sporta zāļu un nodarbību pieejamību tuvāk
iedzīvotāju dzīvesvietai.
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1.pielikums

Bauskas novada sporta attīstības stratēģijas 2016.-2022.gadam izstrādes
aptaujas rezultātu apkopojums
Respondentu statistika
1) Respondentu skaits: 135
2) Respondentu sadalījums pēc dzimuma:
Vīrietis
Sieviete
Iesniegto atbilžu summa

42.4%
57.6%
132

3) Respondentu sadalījums pēc izglītības līmeņa:
Pamatizglītība
Vidējā
Vidējā speciālā
Nepabeigta augstākā
Bakalaura grāds
Maģistra grāds
Doktora grāds
Vairāk kā viena augstākā izglītība
Iesniegto atbilžu summa

1.5%
7.6%
12.9%
12.9%
41.7%
17.4%
0%
6.1%
135

4) Respondentu sadalījums pēc vecuma:
līdz 18
18 - 25
26 - 35
36 - 45
46 - 55
56 - 62
63 - 75
76 un vairāk
Iesniegto atbilžu summa

1.5%
15.9%
28%
22.7%
23.5%
5.3%
3%
0%
135

5) Respondentu sadalījums pēc darba atrašanās vietas:
Bauskā
Īslīces pagastā
Gailīšu pagastā
Ceraukstes pagastā
Dāviņu pagastā

49.2%
15.9%
3%
6.1%
1.5%
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Brunavas pagastā
Vecsaules pagastā
Codes pagastā
Mežotnes pagastā
Citur - lūdzu, ierakstiet!
Iesniegto atbilžu summa

5.3%
3%
6.1%
6.1%
3.8%
135

6) Aptaujā no 135 respondentiem 48 cilvēki sniedza atbildi par konkrētu dzīves
vietu, norādot ciemu. No šiem respondentiem lielākā daļa bija Rītausmu,
Jauncodes un Bērzkalnu iedzīvotāji.
7) Respondentu sadalījums pēc nodarbošanās. Atbildi snieguši 74 no 135
respondentiem.
Ir savs uzņēmums
Augstāka vai vidēja līmeņa
vadītājs
Speciālists, nestrādāju fizisku
darbu
Strādnieks, strādāju fizisku darbu
Pašnodarbināta persona
Mācos un strādāju
Skolēns vai students, kas nestrādā
Nestrādājošs pensionārs (-e)
Bezdarbnieks (-ce)
Mājsaimnieks (-ce)
Iesniegto atbilžu summa

13.5%
18.9%
45.9%
1.4%
5.4%
5.4%
2.7%
4.1%
0%
2.7%
74

8) Respondentu sadalījums pēc pamatdarba vai mācību atrašanās vietas. Atbildi
snieguši 70 no 135 respondentiem.
Bauskas novadā
Iecavas novadā
Vecumnieku novadā
Rundāles novadā
Citur Latvijā
Ārpus Latvijas
Iesniegto atbilžu summa

68.6%
1.4%
0%
2.9%
27.1%
0%
70
Aptaujas rezultātu apkopojums

1) Kā Jūs kopumā novērtētu savu attieksmi pret sportu un kustību aktivitātēm?
Izteikti pozitīvi
Pozitīvi

50.8%
34.1%
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Drīzāk pozitīvi
Neitrāli
Dzrīzāk negatīvi
Negatīvi
Iesniegto atbilžu summa

9.1%
5.3%
0.8%
0%
135

2) Vai Bauskas novada pašvaldība sekmē iedzīvotāju veselīga un aktīva
dzīvesveida veidošanos? (vairākas atbildes iespējamas)
Jā, jo tiek organizētas sporta un
kustību aktivitāšu nodarbības un ir
plašas iespējas piedalīties sporta
pasākumos
Jā, jo regulāri notiek sporta
aktivitāšu pasākumi un ir iespējas
piedalīties dažādās sacensībās
Jā, jo tiek organizēti informatīvie
un izglītojošie pasākumi veselības
un sporta jomā
Nē, jo organizētās sporta un
kustību aktivitātes nav pieejamas
visiem interesentiem
Nē, jo netiek organizētas sporta
nodarbības un kustību aktivitāšu
pasākumi
Cita atbilde - lūdzu, ierakstiet!
Iesniegto atbilžu summa
152

15.8%

38.8%

12.5%

17.1%

5.3%
10.5%

Citas atbildes:
Nesekmē, jo pārāk liels uzsvars tiek likts tikai uz Bauskas stadionu;
Daļēji, jo būtu nepieciešamība rīkot vairāk specifisku, inovatīvu pasākumu
organizēšanu, kuros līdzdarboties varētu arī ne tik fiziski attīstīti iedzīvotāji un būtu
interesanti jauniešiem;
Pasākumiem un aktivitātēm pārāk mazs uzsvars uz veselības stāvokļa uzlabošanu,
lielāks uz sportisku rezultātu sasniegšanu;
Būtu nepieciešamība pēc sporta kompleksa, tajā skaitā baseina, kur ikviens iedzīvotājs
varētu atrast sev piemērotākās aktivitātes;
Novados izveidotajās aktīvās atpūtas vietās trūkst treneru, kas veiktu apmācību
(veikparkā, skeitparkā);
Vēlas plašākas iespējas;
Uzskata, ka pašvaldība sportiskās aktivitātes sekmē mazāk, kā vietējie uzņēmēji.

3) Raksturojiet kā jūs pavadāt savu brīvo laiku.
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Darbojos kādā pašdarbības
kolektīvā
Jā
Nē
Dažreiz
Darbojos kādā no sporta pulciņiem vai komandām
Jā
Nē
Dažreiz
Piedalos novada NVO, draudzē, biedrībā
Jā
Nē
Dažreiz
Pavadu laiku kopā ar ģimeni, draugiem, kaimiņiem
Jā
Nē
Dažreiz
Pārvietojos ar velosipēdu
Jā
Nē
Dažreiz
Aktīvi pavadu brīvo laiku (skrienu, slēpoju, nūjoju)
Jā
Nē
Dažreiz

23.5%
62.9%
13.6%
37.1%
48.5%
14.4%
20.5%
70.5%
9.1%
90.2%
1.5%
8.3%
40.2%
28.8%
31.1%

43.9%
25%
31.1%

4) Kādā veidā Jūs parasti uzzināt informāciju par sporta iespējām
novadā? (vairākas atbildes iespējamas)
No Bauskas Novada Vēstīm

7.7%

No laikraksta Bauskas Dzīve

21.4%

Facebook, Twitter, Draugiem

13.7%

No mājas lapas www.bauska.lv

9.9%

No mājas
lapas www.sportsbauska.lv

11.5%

Apmeklējot pagasta pārvaldi

2.2%

No draugiem, paziņām

22.8%

Apmeklējot sporta iestādi

6%
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No mājas
lapas www.bauskasbjc.lv

1.4%

Cita atbilde - lūdzu, ierakstiet!

3.3%

Iesniegto atbilžu summa

364

Papildus sniegtās atbildes:
Personiska informācija no sporta centra „Mēmele” sporta darba organizatora (6
respondenti);
No afišām un reklāmas materiāliem;
Portālā bauskasdzive.diena.lv;
No citiem iedzīvotājiem.
5) Raksturojiet, kāda ir Jūsu līdzdalība pašvaldības rīkotajos sporta pasākumos.
Esmu novada sporta komandā
Apmeklēju
Apmeklēju REIZĒM
Apmeklēju RETI
Vispār neapmeklēju / uz mani tas
neattiecas
Vēlos, lai pasākums būtu pieejams
ciemā, kur dzīvoju

24.2%
6.8%
9.1%
50.8%
9.1%

Pašvaldības rīkotie sporta pasākumi
Apmeklēju
Apmeklēju REIZĒM
Apmeklēju RETI
Vispār neapmeklēju / uz mani tas
neattiecas
Vēlos, lai pasākums būtu pieejams
ciemā, kur dzīvoju

25.8%
32.6%
17.4%
17.4%
6.8%

Pašvaldības rīkotie sporta pasākumi bērniem
Apmeklēju
Apmeklēju REIZĒM
Apmeklēju RETI
Vispār neapmeklēju / uz mani tas
neattiecas
Vēlos, lai pasākums būtu pieejams
ciemā, kur dzīvoju
Pašvaldības rīkotie sporta pasākumi jauniešiem
Apmeklēju
Apmeklēju REIZĒM
57

15.2%
18.9%
18.2%
43.2%
4.5%

13.6%
25%

Apmeklēju RETI
Vispār neapmeklēju / uz mani tas
neattiecas
Vēlos, lai pasākums būtu pieejams
ciemā, kur dzīvoju

22.7%
34.1%
4.5%

Pašvaldības rīkotos sporta pasākumus apmeklēju kā skatītājs / līdzjutējs
Apmeklēju
27.3%
Apmeklēju REIZĒM
37.9%
Apmeklēju RETI
18.9%
Vispār neapmeklēju / uz mani tas
13.6%
neattiecas
Vēlos, lai pasākums būtu pieejams
2.3%
ciemā, kur dzīvoju

9) Vai izmantojat pašvaldības piedāvātos sporta pakalpojumus Bauskas novadā?
Sporta zāles pie skolām
Izmantoju
19.7%
Izmantoju REIZĒM
12.9%
Izmantoju RETI
17.4%
Uz mani tas neattiecas
43.9%
Vēlos, lai pakalpojums būtu
6.1%
pieejams ciemā, kur dzīvoju
Sporta laukumi pie skolām
Izmantoju
Izmantoju REIZĒM
Izmantoju RETI
Uz mani tas neattiecas
Vēlos, lai pakalpojums būtu
pieejams ciemā, kur dzīvoju
Bauskas stadions
Izmantoju
Izmantoju REIZĒM
Izmantoju RETI
Uz mani tas neattiecas
Vēlos, lai pakalpojums būtu
pieejams ciemā, kur dzīvoju
Brīvās pieejas sporta laukumi ciemos
Izmantoju
Izmantoju REIZĒM
Izmantoju RETI
Uz mani tas neattiecas
Vēlos, lai pakalpojums būtu
pieejams ciemā, kur dzīvoju
Trenažieru zāles
Izmantoju
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16.7%
12.1%
30.3%
34.8%
6.1%
36.4%
18.2%
16.7%
25%
3.8%
10.6%
14.4%
22.7%
45.5%
6.8%
13.6%

Izmantoju REIZĒM
Izmantoju RETI
Uz mani tas neattiecas
Vēlos, lai pakalpojums būtu
pieejams ciemā, kur dzīvoju
Vingrošanas nodarbības
Izmantoju
Izmantoju REIZĒM
Izmantoju RETI
Uz mani tas neattiecas
Vēlos, lai pakalpojums būtu
pieejams ciemā, kur dzīvoju

9.8%
25%
41.7%
9.8%
13.6%
8.3%
18.9%
44.7%
14.4%

10) Cik bieži Jūs nodarbojaties ar dažādām fiziskām aktivitātēm?
Gandrīz katru dienu (6 - 7 reizes
nedēļā)
Vidēji 5 reizes nedēļā
Vidēji 4 reizes nedēļā
Vidēji 3 reizes nedēļā
Vidēji 2 reizes nedēļā
Vidēji 1 reizi nedēļā
Retāk kā reizi nedēļā
Nenodarbojos
Iesniegto atbilžu summa

9.1%
15.9%
10.6%
18.2%
18.9%
12.9%
9.1%
5.3%
135

11) Kāpēc Jūs nodarbojaties ar sporta aktivitātēm?
Lai uzturētu vai paaugstinātu fizisko sagatavotību
Nenozīmīgs
Drīzāk nenozīmīgs
Vidēji nozīmīgs
Nozīmīgs
Izteikti nozīmīgs
Lai norūdītos un nostiprinātu veselību
Nenozīmīgs
Drīzāk nenozīmīgs
Vidēji nozīmīgs
Nozīmīgs
Izteikti nozīmīgs
Lai mazinātu ikdienas stresu
Nenozīmīgs
Drīzāk nenozīmīgs
Vidēji nozīmīgs
Nozīmīgs
Izteikti nozīmīgs
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8.8%
8.8%
16%
39.2%
27.2%
4.8%
6.4%
15.2%
44.8%
28.8%
8%
7.2%
20.8%
42.4%
21.6%

Lai tiktos ar draugiem vai paziņām
Nenozīmīgs
12%
Drīzāk nenozīmīgs
20%
Vidēji nozīmīgs
20.8%
Nozīmīgs
29.6%
Izteikti nozīmīgs
17.6%
Lai piedalītos sacensībās
Nenozīmīgs
32%
Drīzāk nenozīmīgs
16%
Vidēji nozīmīgs
17.6%
Nozīmīgs
17.6%
Izteikti nozīmīgs
16.8%
Lai uzlabotu savu izskatu
Nenozīmīgs
8%
Drīzāk nenozīmīgs
11.2%
Vidēji nozīmīgs
24%
Nozīmīgs
39.2%
Izteikti nozīmīgs
17.6%
Lai pavadītu laiku aktīvi, interesanti un emocionāli piesātināti
Nenozīmīgs
6.4%
Drīzāk nenozīmīgs
7.2%
Vidēji nozīmīgs
18.4%
Nozīmīgs
44.8%
Izteikti nozīmīgs
23.2%
Lai uzturētu savu prestižu
Nenozīmīgs
35.2%
Drīzāk nenozīmīgs
23.2%
Vidēji nozīmīgs
20%
Nozīmīgs
14.4%
Izteikti nozīmīgs
7.2%
Tas veido manu labsajūtu
Nenozīmīgs
4%
Drīzāk nenozīmīgs
1.6%
Vidēji nozīmīgs
15.2%
Nozīmīgs
45.6%
Izteikti nozīmīgs
33.6%
Man vienkārši patīk kustēties
Nenozīmīgs
4.8%
Drīzāk nenozīmīgs
4%
Vidēji nozīmīgs
26.4%
Nozīmīgs
39.2%
Izteikti nozīmīgs
25.6%
Tā ir profesionālā nepieciešamība
Nenozīmīgs
44%
Drīzāk nenozīmīgs
13.6%
Vidēji nozīmīgs
18.4%
Nozīmīgs
8.8%
Izteikti nozīmīgs
15.2%
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12) Ar kāda veida fiziskām aktivitātēm Jūs visbiežāk nodarbojaties? (vairākas
atbildes iespējamas)
Skriešana
14.1%
Soļošana (ieskaitot lielāka
attāluma veikšanu ceļā uz
8.2%
mācību/darba iestādi)
Nūjošana
1.7%
Braukšana ar divriteni
19.2%
Cīņas sporta veidi
1.4%
Peldēšana
11.3%
Vingrošanas un aerobikas veidi
10.2%
Komandu sporta spēles
(basketbols, volejbols, regbijs,
15%
futbols un citi)
Teniss, badmintons, skvošs
4.5%
Slēpošana, slidošana
7.9%
Nenodarbojos
0%
Cits aktivitātes veids - lūdzu,
6.5%
ierakstiet!
Iesniegto atbilžu summa
354
Citas aktivitātes: Veikbords, orientēšanās sacensības, svaru un trenažieru zāļu
apmeklēšana ( 2 respondenti) , joga, ūdens motosports, vieglatlētika (3 respondenti),
ielu vingrošana, galda teniss, ātrsoļošana, dejošana (2 respondenti), makšķerēšana,
laivošana, jāšana (2 respondenti).
13) Kur visbiežāk Jūs nodarbojaties ar kustību aktivitātēm vai sportu? (vairākas
atbildes iespējamas)
Brīvā dabā vai pilsētas vidē (meži,
parki, skvēri, ceļi, ielas, kas nav
īpaši paredzēti sportošanai)
Atklātās peldvietās (jūrā, ezerā,
upē, dīķī)
Peldbaseinā
Trenažieru zālē vai fitnesa klubā
Sporta spēļu laukumos vai zālēs
Īpašās kustību aktivitātei
paredzētās vietās (veloceliņi,
skriešanas vai nūjošanas takas,
speciāli iekārtotie brīvās pieejas
sporta laukumi)
Stadionā
Skolu sporta bāzēs
Savā mājā, dārzā, dzīvoklī

18.8%
10.8%
6.8%
10.6%
13.3%

2%

15.3%
6.5%
14.3%
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Citur - lūdzu, ierakstiet!
Iesniegto atbilžu summa

1.5%
398

Papildus sniegtās atbildes: veikparkā, privāti izveidotās sportam paredzētās telpās (2
respondenti), Bauskas bērnu un jauniešu centrā.
14) Kas visbiežāk Jums traucē nodarboties ar sportu?
Laika trūkums
Reti vai nav
Dažreiz
Diezgan bieži
Bieži
Galvenokārt

12.9%
31.1%
24.2%
13.6%
18.2%

Tuvumā nav atbilstošu sporta laukumu
Reti vai nav
Dažreiz
Diezgan bieži
Bieži
Galvenokārt

48.5%
18.2%
7.6%
9.1%
16.7%

Sporta bāzes nav pieejamas ērtos laikos
Reti vai nav
Dažreiz
Diezgan bieži
Bieži
Galvenokārt

52.3%
18.2%
8.3%
7.6%
13.6%

Nav atbilstošas treniņu partneru vai draugu grupas
Reti vai nav
Dažreiz
Diezgan bieži
Bieži
Galvenokārt

42.4%
18.2%
15.2%
16.7%
7.6%

Nav nepieciešamības nodarboties ar sportu
Reti vai nav
Dažreiz
Diezgan bieži
Bieži
Galvenokārt

77.3%
11.4%
6.1%
0.8%
4.5%

Tas ir pārāk dārgi
Reti vai nav
Dažreiz
Diezgan bieži
Bieži
Galvenokārt

58.3%
22.7%
7.6%
4.5%
6.8%
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Veselības stāvoklis neatļauj
Reti vai nav
Dažreiz
Diezgan bieži
Bieži
Galvenokārt

68.9%
18.9%
5.3%
3.8%
3%

Trūkst kompetentu treneru, instruktoru
Reti vai nav
Dažreiz
Diezgan bieži
Bieži
Galvenokārt

49.2%
22%
10.6%
4.5%
13.6%

Nepietiekams zināšanu un prasmju līmenis
Reti vai nav
Dažreiz
Diezgan bieži
Bieži
Galvenokārt

57.6%
18.2%
9.8%
6.8%
7.6%

Papildus iemesli:
Motivācijas trūkums, slinkums, nepatika (11 respondenti);
Esošās sporta zāles nav atbilstošas visām vecuma grupām un nenodrošina pietiekamu
aktivitāšu iespēju aukstajos mēnešos (10 respondenti);
Laika trūkums ģimenes un darba dēļ (10 respondenti);
Nepieciešami būtu treneri, lai sportošana nebūtu traumatiska (4 respondenti);
Esošie sporta laukumi novados nav sakārtoti un apgaismoti, kvalitatīvai sportošanai
neatbilstoši (4 respondenti);
Sniegtās sporta iespējas ir vienveidīgas un nesaistošas. Būtu nepieciešamas slidošanas,
peldēšanas (baseinā), jāšanas sporta iespējas aukstajos gada mēnešos (5 respondenti);
Veselības problēmas (2 respondenti);
Pilsētā nav atbilstošas teritorijas (parka) priekš tādām aktivitātēm kā skriešana,
nūjošana, skrituļošana (2 respondenti);
Inventāra trūkums;
Transporta un līdzekļu trūkums piedalīties pilsētas piedāvātājos sporta pakalpojumos,
kas ciemā nav pieejami.

15) Lūdzu, novērtējiet Bauskas novada sporta infrastruktūras stāvokli
(sporta zāles, sporta laukumi vai celtnes, ģērbtuves, inventārs)!
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Sporta infrastruktūra ir augstā
līmenī (sporta zāles, laukumi ir
labā stāvoklī, ērtas ģērbtuves, labs
inventārs, pieejami treneru
pakalpojumi)
Sporta infrastruktūra ir vidējā
līmenī (sporta zāles, laukumi ir
diezgan labā stāvoklī, ir pieejamas
ģērbtuves un inventārs, pieejami
atsevišķu treneru pakalpojumi)
Sporta infrastruktūra ir zemā
līmenī (sporta zāles, laukumi ir
sliktā stāvoklī, nav pieejamas vai
nepietiekamas kvalitātes
ģērbtuves, slikts vai nepietiekams
inventārs, nav pieejami treneru
pakalpojumi)
Sporta infrastruktūra ir ļoti vāja
(sporta zāles, laukumi ir ļoti sliktā
stāvoklī, nav pieejamas ģērbtuves,
inventāra nav vai tas nav
atbilstošs, nav pieejami treneru
pakalpojumi)
Uzskatu, ka sporta infrastruktūras
nav
Cita atbilde - lūdzu, ierakstiet!
Iesniegto atbilžu summa
135

2.3%

49.2%

22%

11.4%

3%
12.1%

Citas atbildes:
Trūkst zināšanu, lai atbildētu uz šo jautājumu (7 respondenti);
Piedāvātās iespējas ir vienveidīgas, trūkst dažādības (peldbaseini, veloceliņi, āra
trenažieri (3 respondenti);
Trūkst centrālā kompleksa daudzveidīgu sporta aktivitāšu klāstu (2 respondenti);
Pārāk maz sporta zāļu un laukumu, kuri būtu kvalitatīvi;
Iespējas attīstītas tikai Bauskā.
16) Lūdzu, novērtējiet Bauskas novada sporta nodarbību un kustību aktivitāšu
iespēju piedāvājumu!
piedāvā plašas sporta / kustību
aktivitāšu nodarbību iespējas
piedāvā iespējas nodarboties
atsevišķos sporta veidos trenera
vadībā
piedāvā iespējas nodarboties
atsevišķos sporta veidos patstāvīgi

15.9%

31.8%

32.6%
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nepiedāvā sporta / kustību
aktivitāšu nodarbību iespējas
Cits piedāvājums - lūdzu,
ierakstiet!
Iesniegto atbilžu summa

4.5%

15.2%

135

Citas atbildes:
Nav atbildes (7 respondenti);
Trūkst treneru (3 respondenti);
Trūkst dažādības aktivitāšu piedāvājumā;
Trūkst informācijas par iespējām;
Netiek apmierinātas visu vecuma grupu sporta aktivitāšu vajadzības.
17) Cik lielā mērā Jūs esat apmierināts ar sporta pasākumu pieejamību un kvalitāti
Bauskas novadā?
Sportošanas un aktīvās atpūtas iespēju pieejamība
Ļoti apmierināts
9.1%
Drīzāk apmierināts
56.1%
Ļoti neapmierināts
1.5%
Drīzāk neapmierināts
15.9%
Nav pieejams / neizmantoju
6.8%
Grūti pateikt
10.6%
Sportošanas un aktīvās atpūtas piedāvājumu kvalitāte
Ļoti apmierināts
6.1%
Drīzāk apmierināts
50.8%
Ļoti neapmierināts
2.3%
Drīzāk neapmierināts
18.9%
Nav pieejams / neizmantoju
4.5%
Grūti pateikt
17.4%
Sporta pasākumu pieejamība
Ļoti apmierināts
9.1%
Drīzāk apmierināts
58.3%
Ļoti neapmierināts
2.3%
Drīzāk neapmierināts
15.2%
Nav pieejams / neizmantoju
4.5%
Grūti pateikt
10.6%
Sporta pasākumu kvalitāte
Ļoti apmierināts
8.3%
Drīzāk apmierināts
52.3%
Ļoti neapmierināts
0.8%
Drīzāk neapmierināts
19.7%
Nav pieejams / neizmantoju
3%
Grūti pateikt
15.9%
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Iemesli, kādēļ respondenti nav apmierināti ar sportošanas un aktīvās iespējam Bauskas
novadā:
Kvalitatīva sporta centra trūkums ar kvalitatīvām un daudzveidīgām iespējām, kuras
būtu pieejamas ikdienā (8 respondenti);
Treneru trūkums nodarbībās (6 respondenti);
Niecīgas sporta iespējas ārpus pilsētas (4 respondenti);
Baseina trūkums (3 respondenti);
Ledus laukuma trūkums ziemā (2 respondenti);
Nav parka vai skvēra, kas būtu atbilstošs aktīvai un sportiskai atpūtai (skriešana,
veloceliņi, brīvi pieejami trenažieri (2 respondenti);
Nepietiekami pasākumi, kuros var piedalīties ikviens (skrējieni, velo braucieni,
pārgājieni) (2 respondenti);
Finansiāli nav iespēja atļauties apmeklēt trenažieru zāles un to piedāvājums ir
nepietiekošs (2 respondenti);
Inventāra trūkums komandām;
Informācijas trūkums par iespējām;
Apgaismojuma trūkums sporta laukumos un stadionos.
18) Kādas sporta aktivitātes, jūsuprāt, būtu jāfinansē no pašvaldības budžeta?
Bauskas novada sporta pasākumi
Nenozīmīgs
4.5%
Drīzāk nenozīmīgs
2.3%
Vidēji nozīmīgs
11.4%
Nozīmīgs
40.2%
Izteikti nozīmīgs
41.7%
Invalīdu jeb pielāgotais sports
Nenozīmīgs
3%
Drīzāk nenozīmīgs
3.8%
Vidēji nozīmīgs
17.4%
Nozīmīgs
39.4%
Izteikti nozīmīgs
36.4%
Veterānu sports
Nenozīmīgs
1.5%
Drīzāk nenozīmīgs
5.3%
Vidēji nozīmīgs
25.8%
Nozīmīgs
34.8%
Izteikti nozīmīgs
32.6%
Bauskas novada pagastu iekšējās aktivitātes
Nenozīmīgs
6.1%
Drīzāk nenozīmīgs
7.6%
Vidēji nozīmīgs
28.8%
Nozīmīgs
35.6%
Izteikti nozīmīgs
22%
Bauskas novada pašvaldības sporta infrastruktūras uzturēšana/attīstīšana
Nenozīmīgs
3%
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Drīzāk nenozīmīgs
3%
Vidēji nozīmīgs
8.3%
Nozīmīgs
34.8%
Izteikti nozīmīgs
50.8%
Līdzfinansējums nevalstiskajām sporta organizācijām
Nenozīmīgs
12.1%
Drīzāk nenozīmīgs
13.6%
Vidēji nozīmīgs
37.1%
Nozīmīgs
27.3%
Izteikti nozīmīgs
9.8%
Līdzfinansējums privātām iniciatīvām (piem., velomaratons, spēka diena, u.c.)
Nenozīmīgs
7.6%
Drīzāk nenozīmīgs
12.9%
Vidēji nozīmīgs
40.2%
Nozīmīgs
30.3%
Izteikti nozīmīgs
9.1%
Aktīvās atpūtas pasākumi un veselības stiprināšanas pasākumi
Nenozīmīgs
2.3%
Drīzāk nenozīmīgs
9.1%
Vidēji nozīmīgs
25.8%
Nozīmīgs
37.9%
Izteikti nozīmīgs
25%
Talantīgo sportistu, komandu treniņnometnes, dalība sacensībās
Nenozīmīgs
3%
Drīzāk nenozīmīgs
2.3%
Vidēji nozīmīgs
10.6%
Nozīmīgs
36.4%
Izteikti nozīmīgs
47.7%
Vingrošanas, aerobikas u.tml. nodarbības tuvāk iedzīvotāju dzīvesvietām pašvaldības aktivitāšu centros (kultūras, sporta, pakalpojumu, u.c.)
Nenozīmīgs
4.5%
Drīzāk nenozīmīgs
12.1%
Vidēji nozīmīgs
23.5%
Nozīmīgs
26.5%
Izteikti nozīmīgs
33.3%
Papildus aktivitātes, kuras būtu jāfinansē/jālīdzfinansē no pašvaldības budžeta:
Sporta spēļu komandu atbalsts, bezmaksas treniņi treneru pavadībā un atbalsts šo
komandu dalībai sacensībās (8 respondenti);
Peldēšana/baseina būvniecība (7 respondenti)
Bezmaksas gan āra, gan iekštelpu nodarbības treneru pavadībā dažādām vecuma
grupām (7 respondenti)
Piedāvājuma dažādošana sporta aktivitāšu iespējās (multifunkcionāls sporta centrs,
hokejs (2 respondenti), veikparka attīstīšana, florbols ( 2 respondenti), jāšana, teniss,
volejbols (2 respondenti)
Trenažieru zāles treneru pavadībā ( 2 respondenti)
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Bezmaksas skolēnu pulciņi un nodarbības (3 respondenti)
Veloceliņu izveide drošākas vides radīšanai
Tautas sports
19) Kādi, Jūsuprāt, ir prioritārie/atbalstāmie sporta veidi Bauskas novadā?
Florbols
Nenozīmīgs
Drīzāk nenozīmīgs
Vidēji nozīmīgs
Nozīmīgs
Izteikti nozīmīgs

3.8%
5.3%
11.4%
36.4%
43.2%

Futbols
Nenozīmīgs
Drīzāk nenozīmīgs
Vidēji nozīmīgs
Nozīmīgs
Izteikti nozīmīgs

4.5%
8.3%
31.8%
36.4%
18.9%

Basketbols
Nenozīmīgs
Drīzāk nenozīmīgs
Vidēji nozīmīgs
Nozīmīgs
Izteikti nozīmīgs

3%
4.5%
18.9%
46.2%
27.3%

Volejbols
Nenozīmīgs
Drīzāk nenozīmīgs
Vidēji nozīmīgs
Nozīmīgs
Izteikti nozīmīgs

4.5%
7.6%
30.3%
41.7%
15.9%

Hokejs
Nenozīmīgs
Drīzāk nenozīmīgs
Vidēji nozīmīgs
Nozīmīgs
Izteikti nozīmīgs

22.7%
23.5%
25%
21.2%
7.6%

Vieglatlētika
Nenozīmīgs
Drīzāk nenozīmīgs
Vidēji nozīmīgs
Nozīmīgs
Izteikti nozīmīgs

2.3%
2.3%
16.7%
32.6%
46.2%
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Šahs un dambrete
Nenozīmīgs
Drīzāk nenozīmīgs
Vidēji nozīmīgs
Nozīmīgs
Izteikti nozīmīgs

8.3%
18.2%
31.1%
32.6%
9.8%

Novuss
Nenozīmīgs
Drīzāk nenozīmīgs
Vidēji nozīmīgs
Nozīmīgs
Izteikti nozīmīgs

12.1%
24.2%
35.6%
22.7%
5.3%

Galda teniss
Nenozīmīgs
Drīzāk nenozīmīgs
Vidēji nozīmīgs
Nozīmīgs
Izteikti nozīmīgs

7.6%
13.6%
43.9%
28%
6.8%

Darti jeb šautriņu mešana
Nenozīmīgs
Drīzāk nenozīmīgs
Vidēji nozīmīgs
Nozīmīgs
Izteikti nozīmīgs

16.7%
23.5%
29.5%
25%
5.3%

Ūdensmotosports
Nenozīmīgs
Drīzāk nenozīmīgs
Vidēji nozīmīgs
Nozīmīgs
Izteikti nozīmīgs

14.4%
16.7%
25%
25.8%
18.2%

Stenda šaušana
Nenozīmīgs
Drīzāk nenozīmīgs
Vidēji nozīmīgs
Nozīmīgs
Izteikti nozīmīgs

14.4%
31.1%
33.3%
15.2%
6.1%

Riteņbraukšana
Nenozīmīgs
Drīzāk nenozīmīgs
Vidēji nozīmīgs
Nozīmīgs
Izteikti nozīmīgs

12.9%
18.2%
28.8%
23.5%
16.7%
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Jāšanas sports
Nenozīmīgs
Drīzāk nenozīmīgs
Vidēji nozīmīgs
Nozīmīgs
Izteikti nozīmīgs

18.2%
25%
28.8%
18.2%
9.8%

Svara stieņa spiešana guļus
Nenozīmīgs
Drīzāk nenozīmīgs
Vidēji nozīmīgs
Nozīmīgs
Izteikti nozīmīgs

12.9%
12.1%
32.6%
33.3%
9.1%

Cīņas sporta veidi
Nenozīmīgs
Drīzāk nenozīmīgs
Vidēji nozīmīgs
Nozīmīgs
Izteikti nozīmīgs

7.6%
9.8%
33.3%
34.8%
14.4%

Papildus prioritārie/atbalstāmie sporta veidi Bauskas novadā: peldēšana (6
respondenti), veikbords, aerobika un speciālā vingrošana (2 respondenti), ūdens
motosports, nūjošana (2 respondenti), ielu vingrošana, sporta dejas, handbols.

20) Vai Jūsu ģimenē ir bērni (līdz 18 gadiem), kuri dzīvo Jūsu mājsaimniecībā?
Jā
Nē
Iesniegto atbilžu summa

49.2%
50.8%
135

21) Vai Jūsu bērni apmeklē sporta nodarbības? (vairākas atbildes iespējamas)
Apmeklē Bauskas novada Bērnu
33.7%
un Jaunatnes sporta skolu
Apmeklē papildus sporta
16.3%
nodarbības vispārizglītojošā skolā
Apmeklē privātu sporta klubu
6.5%
Apmeklē Bauskas Bērnu un
jauniešu centra aktīvā tūrisma,
2.2%
velo vai jaunsardzes vienības
pulciņu
Apmeklē cita veida kustību
23.9%
aktivitāšu nodarbības
Bērni neapmeklē papildus sporta
12%
nodarbības
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Citas nodarbības - lūdzu,
ierakstiet!
Iesniegto atbilžu summa

5.4%
92

22) Kādas vēl (papildus) sporta un aktīvās atpūtas aktivitātes vēlētos?
Peldēšana (12 respondenti)
Treniņi un nodarbības profesionālu treneru pavadībā ar profesionālu aprīkojumu
dažādām vecuma un vajadzību grupām (11 respondenti)
Slēpošanas iespējas (ierīkotas trases) (4 respondenti)
Skriešanas trases un komandas ( 4 respondenti)
Slidošanas iespējas ziemā (3 respondenti)
Nūjošana ( 3 respondenti)
Dažāda vecuma grupu bērnu aktivitātes (sākot ar pirmsskolas vecumu) ( 3
respondenti)
Riteņbraukšanas iespējas (veloceliņu izbūve) ( 2 respondenti)
Pieejamas telpas un inventārs pagastos
Klinšu kāpšana
23) Vai izmantojat sporta un aktīvās atpūtas iespējas ārpus Bauskas novada?
Jā
62.9%
Nē
37.1%
Iesniegto atbilžu summa
135
Aktīvās iespējas un sporta iespējas, kas tiek izmantotas ārpus Bauskas novada:
Peldbaseins (28 respondenti)
Aktīvās takas, parki ar aktīvās atpūtas un sporta iespējām, skriešanu ( 18 respondenti)
Slēpošana (11 respondenti)
Riteņbraukšana (8 respondenti)
Hokejs (6 respondenti)
Laivošana (5 respondenti)
Treniņi un nodarbības sporta klubos treneru pavadībā (5 respondenti)
Futbols (3 respondenti)
Teniss (3 respondenti)
Basketbols ( 3 respondenti)
Skvošs (2 respondenti)
Volejbols ( 3 respondenti)
Slidošana (2 respondenti)
Autosports
24) Vai nepieciešams attīstīt gājēju un veloceliņu tīklu Bauskas novadā?
Jā
Nē

89.4%
10.6%
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Iesniegto atbilžu summa

135

25) Kas jūs motivē ikdienā izmantot velosipēdu? (vairākas atbildes iespējamas)
Veselība
37.3%
Neērtais sabiedriskais transports
8.3%
Finanses
6.1%
Ātrāka nokļūšana
15.4%
Hobijs
21.1%
Cita atbilde - lūdzu, ierakstiet!
11.8%
Iesniegto atbilžu summa
228

26) Ko Jūs ieteiktu, lai attīstītu velo kultūru Bauskas novadā?
Organizēt velo pasākumus (5 respondenti)
Izveidot drošus un visaptverošus veloceliņus ( 15 respondenti)
Velo maršrutu izveide (6 respondenti)
Reklāmas kampaņa, kas veicinātu autobraucēju un riteņbraucēju savstarpējo sapratni
Velo novietņu izveide ( 2 respondenti)
Elektroriteņu noma un uzlādes iespējas

27) Kāds, Jūsuprāt, būtu nozīmīgākais Bauskas novada SPORTA ATTĪSTĪBAS
VIRZIENS? (vairākas atbildes iespējamas)
Bērnu un jauniešu sports
Tautas sports
Augstu sasniegumu sporta
infrastruktūra
Veselīga dzīvesveida
infrastruktūra
Atbalsts veselīga dzīvesveida
veicināšanai
Sporta speciālistu nodrošināšanai izglītība, apmācība, tālākizglītība
Sporta zinātne un pētniecība
Cits virziens - lūdzu, ierakstiet!
Iesniegto atbilžu summa
421

24.2%
16.6%
11.2%
17.1%
17.1%
10.2%
2.4%
1.2%

Citas atbildes: Jauniešu, veterānu un profesionālu sportistu atbalsts, Veterānu sports,
Baseina būvniecība, Sporta nometņu atbalsts, Bērniem un pieaugušajiem kopīgu
nodarbību organizēšana.
28) Kāda ir Jūsu saistība ar sportu? (vairākas atbildes iespējamas)
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Aktīvais sportists
Sporta veterāns
Sporta speciālists / treneris
Sporta organizators
Neesmu iesaistīts sportā
Cita atbilde - lūdzu, ierakstiet!
Iesniegto atbilžu summa

22.6%
18.5%
11.9%
9.5%
27.4%
10.1%
168

Citas atbildes: Sporta entuziasts (10 respondenti), nesporto veselības apstākļu dēļ, ar
sporu nodarbojas reti (2 respondenti), sportistu atbalstītājs (2 respondenti), ir vēlme, bet
nav motivācija sportot,
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2.pielikums

„Bauskas novada sporta attīstības
stratēģijas 2016.-2022.gadam izstrāde”
DARBA GRUPAS
SEMINĀRA PROTOKOLS Nr.1
Bauskā
2015.gada 8.septembrī plkst.10.00
Piedalījās:
Guntis Apīnis – Latvijas pašvaldību savienības padomnieks sporta jautājumos
Agra Brūne – LR Izglītības un zinātnes ministres padomniece sporta jautājumos
Anda Mičule – IZM Sporta departamenta direktora vietniece sporta izglītības un
attīstības plānošanas jautājumos
Raitis Ābelnieks – Bauskas novada domes priekšsēdētājs
Alvis Feldmanis – Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Jānis Kalinka – Bauskas novada izpilddirektors
Ineta Ruhocka – Bauskas novada izpilddirektora vietniece
Inita Nagņibeda – Bauskas novada domes deputāte, Izglītības, kultūras un sporta
komitejas vadītāja
Uldis Kolužs – Bauskas novada domes deputāts
Raimonds Žabovs – Bauskas novada domes deputāts, Bauskas Valsts ģimnāzijas
direktors
Ilze Tijone – Bauskas novada administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas
vadītāja
Jolanta Lauva – Bauskas novada administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja
Normunds Vāvers – Bauskas novada Mežotnes pagasta pārvaldes vadītājs
Aleksandrs Gurkovskis – Bauskas novada Gailīšu pagasta pārvaldes vadītājs
Līga Vasiļauska – Bauskas novada Vecsaules pagasta pārvaldes vadītāja
Biruta Grantiņa – Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktore
Māris Šekavs - Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas izglītības metodiķis
Regīna Ščura - Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas medmāsa
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Zintis Alksnis – sporta centra „Mēmele” direktors
Inga Ūbele – sporta centra „Mēmele” sporta darba organizatore
Ģirts Donerblics – Bauskas novada Bērnu un jauniešu centra velopulciņa vadītājs, SIA
„Velosēta” valdes loceklis
Guntis Mašinskis – Bauskas novada Mežotnes pagasta sporta organizators
Gvido Kalnmalis – Sporta entuziasts
Inese Turkupole Zilpure – Bauskas Tūrisma un informācijas centra vadītāja
Artūrs Dulbe – Bauskas novada Ceraukstes pagasta sporta organizators
Uvis Slakteris – Sporta entuziasts
Egija Stapkēviča – Bauskas novada administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja. Sporta stratēģijas izstrādes koordinatore

Solvita Kudlāne - darba grupas sekretāre, Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta
skolas ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzine.
Darba grupas semināru atklāj Raitis Ābelnieks, Bauskas novada domes
priekšsēdētājs.
Raitis Ābelnieks: Labdien, visi sporta draugi un klātesošie, kas šodien šeit pulcējušies!
Šodien mēs sanākam pirmo reizi, šāda darba grupa. Iespējams, ka šādai sanākšanai bija
jānotiek jau kādu laiku iepriekš. Šobrīd esam gatavi novērtēt, kāda mums ir sporta dzīve
un analizēt un domāt ko varam uzlabot, kā varam sporta dzīvi padarīt labāku. Bauskas
novads sporta jomā vienmēr bijis aktīvs, to var teikt gan par bērnu un jauniešu sportu,
gan par pieaugušo sportu, gan veterānu sportu. Pie mums notiek pietiekoši daudz
dažādas sacensības, dažādi sporta sarīkojumi, esam arī aktīvi Sporta nedēļā. Tomēr
jebkurā jomā var veikt attīstību, uzlabot, un tas ir arī mūsu galvenais uzdevums –
izstrādāt jaunu novada sporta koncepciju. Kopā strādāsim, un tad mums izdosies!
Darba grupas semināru vada Inita Nagņibeda Bauskas novada domes deputāte,
Izglītības, kultūras un sporta komitejas vadītāja
I.Nagņibeda: Paldies! Pievienojos Bauskas novada priekšsēdētaja Raita Ābelnieka
uzrunai, apsveikumam un vēlējumam. Es arī gribētu teikt, ka priecājos, ka šodien mēs
tik kuplā pulkā esam sapulcējušies, visi, kuriem interesē sports, sporta entuziasti.
Domāju, ka jūs esat cilvēki, kas ir ieinteresēti, lai sports Bauskā nepaliktu tajā vietā,
kur šobrīd ir, bet attīstītos, pilnveidotos utt. Lai mēs kārtīgi varētu sākt savu darbu
seminārā, tad varbūt, vispirms, iepazīsimies, jo esam no dažādām jomām!
(Katrs semināra dalībnieks nosauc vārdu, uzvārdu un jomu, kuru pārstāv. Skat.
dalībnieku reģistrācija)
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Inita Nagņibeda: Atgādināšu, ka mūsu semināra mērķis ir runāt, spriest un diskutēt par
Bauskas novada sporta stratēģijas 2016.-2022.gada izstrādi. Par sporta nozari valstī
atbildīgā iestāde ir Izglītības un zinātnes ministrija, protams, sadarbojoties ar visām
pārējām ministrijām, jo sports ir visaptveroša joma. Atverot ministrijas mājas lapu, var
izlasīt definīciju, par ko šodien atļaušos atgādināt:
„Sports ir visu veidu individuālas vai organizētas aktivitātes fiziskās un garīgās
veselības saglabāšanai un uzlabošanai, kā arī panākumu gūšanai sporta sacensībās.
Valsts sporta politikas mērķis ir veidot veselas, fiziski un garīgi attīstītas personības.
Sporta organizēšanas un attīstības vispārīgos un tiesiskos pamatus Latvijā
nosaka Sporta likums. Izglītības un zinātnes ministrija ir par sporta nozari atbildīgā
valsts pārvaldes iestāde”.
Un protams, ka no šī lielā mērķa mums ir jāzina arī mazāki mērķi. Vides un
reģionālās attīstības ministrijas izstrādātajā dokumentā „Nozaru politikas vadlīnijas
pašvaldībām” ir noteiktas sporta nozares prioritātes tieši šim laika periodam, par ko mēs
arī izstrādāsim stratēģiju savā novadā. Šīs prioritātes ir sekojošas:
Bērnu un jauniešu sports un tautas sports;
Augstu sasniegumu sporta un veselīga dzīvesveida infrastruktūras attīstība;
Atbalsts veselīga dzīvesveida veicināšanai;
Izglītības apmācība un tālākizglītības sistēmas pilnveidošana sporta speciālistu
nodrošināšanai
5. Sporta zinātnes pētniecības potenciāla attīstība.
1.
2.
3.
4.

Izstrādājot Bauskas novada sporta stratēģiju, mums jāņem vērā šīs prioritātes!
Tālāk aicināšu runāt par Bauskas novada sporta stratēģijas 2016.-2022.gadam
izstrādes nepieciešamību Bauskas novada izpilddirektora vietnieci Inetu Ruhocku!
I.Ruhocka: Bauskas novads ir izveidots jau 2009.gadā, bet mums trūkst vienas
viennozīmīgi svarīgas nozares plānošanas un attīstības dokumenta. Tā ir sporta nozare.
Patiesībā jau sporta dzīve nav apstājusies, sporta aktivitātes notiek, bet nav vienota
dokumenta, nav stratēģijas, kopīga mērķa tālākai plānveidīgai attīstībai. Nav izstrādāts
ne ilgtermiņa, ne vidēja termiņa normatīvais akts tālākai attīstībai, ko pagājušā gada
revīzijas ziņojumā ir norādījusi arī Valsts kontrole, veicot revīziju Bauskas novada
pašvaldībā. Revīzijas ziņojumā tika norādīts, ka īsti labi sakārtota šī nozare nav.
Ir laiks noteikt savas prioritātes, izvirzīt uzdevumus, konkrētus, sasniedzamus,
kā arī izstrādāt un sasaistīt jauno dokumentu, ņemot vērā pašvaldības budžetu, tā
izlietojumu un izdevumu plānošanu! Dokumentam jābūt izstrādātam tā, lai arī mūsu
novada iedzīvotājiem ir skaidrs ko mēs attīstām, kādas ir prioritātes sportā, un kāpēc
mēs izlietojam finanšu līdzekļus, un kā mēs tos izlietojam. Izstrādājot šo jauno
dokumentu, varēsim izanalizēt esošo situāciju sporta nozarē Bauskas novadā, noteikt
turpmākos attīstības virzienus, mērķus, uzdevumus, kā arī vienoties par vislabāko
pārvaldības modeli, lai varētu sasniegt kopīgos izstrādātos mērķus.
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I.Nagņibeda: Paldies! Vislabāk par visiem pamatdokumentiem, par sporta politikas
pamatnostādnēm un vadlīnijām zinās mūsu Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
Ilze Tijone. Lūdzu, Ilze, iepazīstini mūs ar šiem dokumentiem!
I.Tijone: Tā kā šobrīd klāt ir arī Izglītības un zinātnes ministrijas eksperti, es gribētu
teikt, ka tieši šie eksperti zina vislabāk par pamatdokumentiem, vadlīnijām un
nostādnēm. Tomēr es gribētu pieminēt par mūsu attīstības programmu, mūsu attīstības
stratēģiju. Varētu teikt, ka mums ir izstrādāta gan attīstības programma un stratēģija
gan ilgtermiņa, gan īstermiņa, kurā sports faktiski ir jau integrēts un definēts, bet mums
ir nepieciešams sīkāk definēt, kā tas notiek pie mums Bauskas novadā. Šobrīd ir
sagatavots liels pētījums Eiropas savienības sporta jomā. Šinī pētījumā teikts, ka 3.5%
ES iedzīvotāju ir saistīti ar sportu, vai tas ir 7.3 miljoni iedzīvotāju. Sports ir arī sociāli
ekonomiska nozare, kurā tiek saražots 2.8% no visas ES pievienotās vērtības vai
gandrīz 294 miljardi EUR. Līdz 2009.gadam nekādi ES politiski dokumenti sporta jomā
nebija izstrādāti. Ja skatās uz tādu kā sporta iestāžu piramīdu, tad Bauska ir pašā apakšā
kā reģionālas nozīmes sporta organizācija. Kāda ir sadarbība ar citām pašvaldībām?
Kādus mēs varam sniegt pakalpojumus? Nākošais līmenis ir reģionālā līmenī, kas
Latvijā ir definēti kā valsts sporta centri. Ņemot vērā pašvaldības apdzīvotības līmeni,
ir izstrādāti stratēģiski dokumenti, kādi sporta pakalpojumi iedzīvotājiem būtu jāsaņem.
Tad nacionālās nozīmes federācijas un Eiropas nozīmes institūcijas, un tālāk Pasaules
nozīmes federācijas. Sporta tēma tiek sadalīta vairākās nozarēs, pilāros: sports, kas
ietver sociālo jomu, gan veselību un veselības aizsardzību, gan sociālo iekļaušanos,
izglītību, apmācību, arī antidopinga jautājumus. Otrs pilārs – ekonomiskā dimensija:
kas ietver gan sporta statistiku, ilgtspējīgu finansēšanu, arī valsts palīdzību, arī mediju,
sabiedrisko attiecību jautājumus, īpašumtiesību jautājumus, to risināšanu. Trešais
pilārs – sporta organizācija, sporta pārvalde, brīva sportistu kustība utt. Bauskas novada
pašvaldība bija arī viena no tām, kas iesaistījās Eiropas Sporta nedēļā. Šī iniciatīva radās
tāpēc, ka pēc ES pētījuma Latvijā 39% nekad neiesaistās sporta aktivitātēs. Šīs
aktivitātes mērķis bija iesaistīt, vismaz rosināt domāt par veselības uzlabošanu ar sporta
aktivitātēm arī darba vietās. Šī dokumenta izstrāde ir ar mērķi uzlabot iedzīvotāju
dzīves kvalitāti un sasniegt stratēģiskos mērķus.
I.Nagņibeda: Paldies, Ilze! Šī semināra organizēšanā ļoti lielu darbu ir ieguldījusi Egija
Stapkēviča. Paldies viņai, ka visus sasauca kopā! Noteikti Egija vēl ļoti daudz strādās,
lai šis gala dokuments taptu, protams, ar visām idejām un ierosmēm. Aicināšu Egiju
teikt pāris vārdus par mūsu darba plānojumu, metodēm.
E.Stapkēviča: Esmu jums sūtījusi jau informāciju uz e-pastiem, piebildīšu tikai, ka
darba grupai noteiktais termiņš dokumenta izstrādei ir 2015.gada 15.novembris. Tas
nozīmē, ka līdz tam ir jābūt gatavam pētījumam par esošo situāciju, iesaistot iespējami
plašāku interesentu loku, jāveic iedzīvotāju aptauja. Esmu sagatavojusi priekšlikumu ar
aptaujas anketas jautājumiem. Šī anketa ir tikai projekts, tā pēc jūsu ieteikumiem tiks
labota. Lūdzu rakstiet komentārus anketās, labojiet, vēlāk anketas nododiet man, es tās
izskatīšu un ierosinājumus apkopošu. Mums ir plānoti 3 darba grupu semināri. Šis ir
pirmais seminārs, ja būs nepieciešams tiks organizēti vairāk semināri, saprotams, cienot
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jūsu laiku. Šos seminārus plānojam 2 stundas ilgus, tāpēc aicinu būt produktīviem un
aktīviem! Sapratu, ka mums ir iespēja doties pieredzes apmaiņā, droši vien, ka ne visi
kopā, bet to vajadzētu izdarīt, ja lemsim, ka tas ir nepieciešams. Iespējams uz nākošo
sēdi varam aicināt pārstāvi no citas pašvaldības. Varbūt jūs zināt pašvaldību, kurš šis
darbs tiek veiksmīgi organizēts? Izstrādājot mūsu dokumentu, jāņem vērā citi
normatīvie akti. Ceru, ka uz nākošo darba grupas sanāksmi tiks apkopotas anketas, un
mēs varēsim prezentēt iedzīvotāju viedokli sporta jomā.
(Katram tiek anketas izdalītas)
I.Nagņibeda: Laika gaitā veiciet labojumus, rakstiet ierosinājumus! Vārds Ģirtam
Donerblicam.
(Ģirts Donerblics iepazīstina klātesošos ar informāciju par šīs nedēļas nogales
pasākumu velosporta cienītājiem, ko viņš organizē, un Bauskas pašvaldības
priekšsēdētājam tiek dāvināts Bauskas rudens velobrauciena pasākuma velosipēda
numurs ar kārtas skaitli „1” veiksmīgai dalībai šajā pasākumā).
I.Nagņibeda: Mēs turpinām darbu! Ir laiks uzzināt, kāda ir pašreizējā situācija Bauskas
novadā sporta nozarē, kāda ir pārvaldība, infrastruktūra, kādas dotas iespējas
iedzīvotājiem. Bauskas novadā sports tiek dalīts, ja tā var teikt, divās lielās jomās: bērnu
un jaunatnes sports un pieaugušo sports, tāpēc no abām šīm jomām būs prezentācijas.
Aicināšu jautājumus uzdot pēc prezentācijām. Pēc šīm prezentācijām būs IZM
prezentācija. Lūdzu pierakstiet jums interesējošos jautājumus! Pēc visām 3
prezentācijām aicināšu jūs uzdot jautājumus. Vispirms aicinu Bauskas novada
pašvaldības iestādes „Sporta centrs „Mēmele” direktora vietnieci Ingu Ūbeli!
Inga Ūbele: Gribēju tikai piebilst, ka neesmu direktora vietniece, bet sporta darba
organizators Bauskas novadā.
Inga Ūbele prezentē informāciju par Bauskas novada pašvaldības iestādes „Sporta
centrs „Mēmele”” sporta darba organizāciju. (skat.Bauskas novada pašvaldības
iestāde sporta centrs „Mēmele” prezentācija)
I.Nagņibeda: Paldies! Inga runāja par pieaugušo sportu, tautas sportu, veterānu sportu
un sportu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, un tagad par bērnu un jaunatnes sportu
mums informāciju sniegs Biruta Grantiņa Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bērnu
un jaunatnes sporta skola” direktore. Lūdzu, Biruta!
Biruta Grantiņa: Patiesi priecājos, ka varam prezentēt savu skolu!
Biruta Grantiņa prezentē informāciju par Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola” sporta darba organizāciju. (skat.
Bauskas novada profesionāls ievirzes izglītības iestāde „Bauskas novada Bērnu un
jaunatnes sporta skola”)
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I.Nagņibeda: Paldies! Bet tagad par labās prakses piemēriem, par politiskajiem
virzieniem un attīstības tendencēm Latvijā un Eiropā aicināšu runāt Andu Mičuli LR
Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta departamenta direktora vietnieci sporta
izglītības un attīstības plānošanas jautājumos.
A.Mičule: Kā jau minēja, es pastāstīšu par politikas virzieniem un arī mazliet par
aktualitātēm, kas šobrīd notiek nozarē.
Anda Mičule prezentē informāciju par valsts politikas virzieniem un aktualitātēm
sportā. (skat. prezentāciju Sporta politikas virzieni)
I.Nagņibeda: Paldies! Tātad jūs dzirdējāt un redzējāt 3 prezentācijas, tagad aicinu uzdot
jautājumus un aicinu atbildēt īsi un konkrēti!
U.Kolužs: Man būtu Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjiem jautājums. Mums
šobrīd jau izvērtēšanas stadijā ir peldbaseina būvniecības jautājums. Esam dzirdējuši
par valsts atbalsta programmām peldētprasmes apguvei, problēma valsts līmenī jau
bijusi bieži apspriesta. Šobrīd mums līdz galam nav zināms, kā mēs atrisināsim visas
finansiālās problēmas, kas saistītas ar celtniecības jautājumiem, ir saņemta kaudze ar
būvnieku pieteikumiem. Jautājums ir tāds; vai mēs, griežoties Izglītības un zinātnes
ministrijā saņemtu rakstisku apliecinājumu par atbalstu būves celtniecībai un tās
nepieciešamībai, ņemot vērā, ka būve tiks celta ar pašvaldības aizņēmumu no Valsts
kases, tikai ar pašvaldības līdzekļiem? Mums šis apliecinājums vienkārši ir
nepieciešams, mūsu kredītresursi to atļauj, lai saņemtu šo aizdevumu un šo projektu
realizētu. Tas mums būtu ļoti nozīmīgi gan peldētprasmes apguvei kopumā, gan
sportistu apmācībai.
A.Mičule: Mums kā sporta pārstāvjiem viennozīmīgi nekas nav iebilstams pret sporta
infrastruktūras attīstību pašvaldībā, bet Finanšu ministrija ir tā, kas lemj šos jautājumus.
U.Kolužs: Jautājums ir par atbalsta vēstuli, jo mēs neprasām nevienam naudu. Naudu
mēs paši ņemsim kredītā, resursi mums atļauj, un atmaksāt mēs varam.
A.Mičule: Vēlreiz atkārtoju, ka mūsu pārstāvjiem nav iemesla iebilst pret sporta
infrastruktūras attīstību, ņemot vērā, ka šie ieguldītie līdzekļi tiks efektīvi izmantoti,
kas nav arī mazsvarīgi, ka tas būs arī iedzīvotāju atbalstam.
U.Kolužs: Tad atbalsta vēstuli mēs varam saņemt?
A.Mičule: Domāju, ka jā, bet finansējums viennozīmīgi ir Finanšu ministrijas lēmums.
I.Nagņibeda: Paldies! Ceram uz Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstu. Man ir
jautājums abu jomu pārstāvēm; gan bērnu un jaunatnes sporta, gan pieaugušo sporta
pārstāvei. Varbūt prezentācijas laikā neieklausījos, bet gribētu zināt, cik pēc statistikas
ir izglītojamo viena gada laikā? Laikam sporta skolai būs vieglāk atbildēt, tāpēc došu
pirmajai vārdu. Bet pieaugušo sportā, cik klientu ir jūsu lokā, cik gada laikā ir cilvēku
apgrozījums, kas saņem šos pakalpojumus?
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B.Grantiņa: Varu atbildēt, ka kopīgā apritē mums dažāda līmeņa sacensībās pēc
statistikas datiem piedalījušies seši tūkstoši bērni. Tabulā prezentācijā to var redzēt arī
pa gadiem, izglītojamo reģistrācija notiek iesniedzot nepieciešamos dokumentus, bet
šajā mācību gadā sporta skolā ir 740 izglītojamie. Sakarā ar sākuma sagatavošanas
grupu atvēršanu audzēkņu skaits varētu pat pārsniegt 740.
I.Nagņibeda: Paldies! Tātad sporta skolā šajā mācību gadā ir 740 izglītojamie. Vai
pieaugušo sportā ir tāda statistika?
I.Ūbele: Pieaugušo sportā to noteikti vieglāk pateikt pa organizētajām aktivitātēm.
Varētu būt kādi trīs tūkstoši, kas piedalās un ir iesaistījušies organizētajās aktivitātēs.
Es nevarēšu atbildēt par neorganizētajām aktivitātēm; tie, kas apmeklē sporta zāles no
darba brīvajā laikā, vakaros utt. Tāda informācija tad ir jāapkopo no visām sporta
bāzēm, kas ir pieejamas, arī izglītības iestādēm.
I.Turkupole – Zilpure: Jūs rakstījāt, ka ir vairāk kā simts pasākumi, cik pasākumi ir tie,
kur pie jums brauc no citiem novadiem? Vai ir tāda uzskaite? Cik un no kuriem
novadiem pie jums brauc?
I.Ūbele: Mums ir diezgan daudz sacensības, kurās piedalās sportisti no citiem
novadiem. Tie varētu būt apmēram 50% no visiem pasākumiem.
I.Turkupole – Zilpure: Jā, bet cik tas ir skaitliskā ziņā? Desmit tūkstoši, divdesmit
tūkstoši gadā?
I.Ūbele: Nē, tie noteikti nav tūkstoši. Tie varētu būt līdz 500 cilvēkiem. Nu viens
pasākums, kā piemēram Veterānu sporta spēles, kad bija 1200 iebraucēju no citiem
novadiem, bet tas ir vienā pasākumā. Ja tādu pasākumu gadā ir vairāki, tad, protams,
skaits būs lielāks. Bet vidēji, domāju, ka varētu būt līdz 500 cilvēku.
B.Grantiņa: Ja runājam par bērnu sportu, tad šis cipars ir krietni lielāks, jo pie mums
notiek šīs reģionālās sacensības, dažādas finālsacensības, kā arī Jaunatnes basketbola
līgas sacensības, kur ir citu komandu spēlētāji. Skolu līmenī pie mums startē Dobeles,
Jelgavas, kā arī kaimiņu rajonu sportisti. Informācija par citu novadu sportistiem mums
ir, bet šajā prezentācijā to neesam atspoguļojuši.
Visi klātesošie tiek sadalīti četrās darba grupās, kur katrai grupai, ņemot vērā
elektroniskajā vēstulē norādīto mājas darbu, jāraksta un jāpamato savs viedoklis
sporta jomā, veicot SVID analīzi.
Četras grupas:
1. Bauskas novada sporta jomas stiprās puses;
2. Bauskas novada vājās puses;
3. Bauskas novada sporta jomas iespējas;
4. Bauskas novada sporta jomas draudi.
Sagatavošanās laiks 10 minūtes.
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Stiprās puses:
1. Teicamas - stabilas sporta tradīcijas, kas izstrādātas vairāku desmitu gadu
garumā.
2. Labas atklātās sporta bāzes pilsētā.
3. Labas sporta zāles pagastos – Codē, Griķos, Īslīcē.
4. Profesionāli sporta speciālisti skolās, sporta skolās, tautas sportā.
5. Bērnu un jauniešu ieinteresētība sporta aktivitātēs.
6. Visu vecuma grupu aptverošas un dažādu sporta veidu aktivitātes gada garumā
(pašvaldības atbalsts, iedzīvotāju ieinteresētība).
7. Starpinstitucionālā sadarbība.
Vājās puses:
1. Infrastruktūra pagastos, dažos ir ļoti laba, bet novada nostūros sporta bāzes
fiziski un morāli novecojušas.
2. Vāja vecāku aktivitāte, lai motivētu bērnus fiziskām aktivitātēm.
3. Vāji attīstīts meiteņu un sieviešu sports (Ir alternatīvas – fitness, dejošana,
dziedāšana, u.c.).
4. Ierobežota sporta veidu aktivitāte sporta bāzēs, jo sporta zāles ir piemērotas
kādiem noteiktiem sporta veidiem, kas neder citiem sporta veidiem.
5. Attālumi ierobežo, lai nokļūtu vietā, kur notiek sporta aktivitātes.
6. Aktīvo iedzīvotāju skaita samazināšanās, aizbraukšana.
7. Nevaram noorganizēt Latvijas un starptautiska mēroga sacensības, kas
piesaista tūristus. (tiek minēts kā piemērs Mūsas trase, kas nefunkcionē). Trūkst
naktsmītnes, ēdināšanas pak., u.c. atbalstoša infrastruktūra..
8. Bauskas pilsētā un Dāviņu pagastā sporta darba organizatora trūkums.
Iespējas:
1. Visiem iedzīvotājiem ir iespēja nodarboties ar sportu.
2. Iespēja uzlabot sporta bāzes, augsta gatavība peldbaseina un sporta halles
būvniecībai.
3. Iespēja izveidot pagastu centros āra trenažieru laukumus, aktīvās atpūtas
zonas.
4. Rehabilitācijas programmas pēc traumām (ārstnieciskā vingrošana utt. Kādas
nu tās telpas mums pagastos ir, tādas ir, bet ir iespēja nodarboties ar
ārstniecisko un koriģējošo vingrošanu. Trūkst kvalificētu speciālistu.
5. Dibināt sporta klubus un stiprināt esošos.
6. Iespēja attīstīties sporta jomā, organizējot Latvijas un starptautiska mēroga
sacensības, nometnes.
7. Iespēja vairāk iesaistīt uzņēmējus sporta aktualitāšu popularizēšanā un
sponsorēšanā.
8. Pirmsskolas bērnu iesaistīšana sporta aktivitātēs, ja uzcels jaunās sporta būves.
Draudi:
1. Sporta stratēģijas trūkums.
2. Radot jauno stratēģiju, nezaudēt un nesagraut esošās iestrādnes un
mehānismus sporta aktivitāšu organizēšanā (tradīcijas).
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3. Atbilstošu sporta bāžu trūkums, iedzīvotāji sāk izmantot un aktīvi piedalās
kaimiņu novadu sporta aktivitātēs (izteikta konkurence).
4. Finansējums sporta nozarei. Finansējumam jābūt stabilam un ilgtermiņā
saplānotam.
5. Dzimstība. Iedzīvotāju skaits.
I.Nagņibeda: Paldies! Bet tagad būtu laiks padomāt par Bauskas novada sporta nākotni,
vīziju! Vai visus atstāt esošajā sporta darba organizēšanas kārtībā vai veidot citu
kārtību? Aicināšu gan bērnu un jaunatnes sporta pārstāvi Birutu Grantiņu, gan
pieaugušo sporta pārstāvi Ingu Ūbeli pastāstīt par savu redzējumu sporta organizēšanā
Bauskas novadā! Kāds varētu būt sports no 2016.-2022.gadam? Aicinu Birutu
Grantiņu!
B.Grantiņa prezentē informāciju par Bauskas novada vienotās sporta struktūras
izveidi. (skat. prezentāciju Bauskas novada vienotās sporta struktūras izveide )
I.Ūbele: Es tik skrupulozi neesmu gatavojusies, bet mana vīzija ir tāda, ka mēs gribētu
arī tā strādāt pieaugušo sportā kā līdz šim, atsevišķi. Jo tādā līmenī, kādā šobrīd ir
pacelts pieaugušo sports, ir tikai sporta centra “Mēmele” nopelns. Uzskatu, ka tik augstā
līmenī kā šobrīd strādā sporta skola, pieaugušo sports būtu tikai sporta skolai kā papildu
slogs. Uzskatu, kamēr nav jaunās sporta būves, lai viss paliek kā iepriekš. Ja mums
ļautu strādāt, mēs arī tā turpinātu, protams ciešā sadarbībā ar sporta skolu.
I.Nagņibeda: Aicinu izteikties viesus! Lūdzu pašvaldības savienības pārstāvi!
G.Apīnis: Jau runājot par draudiem, jūs pieminējāt, ka jāuzmanās sagraut jau esošo
sistēmu, veidojot jaunu. Uzskatu, ka jaunais modelis, ko prezentēja Grantiņas kundze
ir ļoti spēcīgs. Varbūt šos visus jauninājumus un pārmaiņas jādara pa termiņiem, jo
kamēr nav uzceltas jaunas sporta bāzes tā ir viena situācija, tad, kad šīs bāzes būs, būs
cita situācija. Kad būs zināmi visi jauno būvju termiņi, tad tam arī jāpielāgo reformas!
Attiecībā par peldbaseinu ir vairākas lietas, kuras vajadzētu ņemt vērā: vai ir domāts kā
piesaistīt trenerus, otrs moments, kā tiek plānotas uzturēšanas izmaksas, cik cilvēki
plānoti, kas nodarbosies šajā sporta bāzē, un kādam mērogam šī sporta būve plānota.
Šis jautājums ļoti rūpīgi jāpārdomā, kā būs iespēja finansēt turpmākajā darbībā pēc
uzcelšanas, un necerēt uz valsts atbalstu. Valsts politika ir tāda, ka valsts atbalstīs tikai
augstākā līmeņa sportistu sporta bāžu attīstību. Varbūt tālāk plānojot pieredzes
apmaiņu, skatieties uz līdzīgu rajonu attīstību kā jūsējais, piemēram Kuldīga, Madona.
Runājot par anketām, lai tiktu aptaujāts plašāks iedzīvotāju loks, manuprāt,
vajadzētu parādīt iedzīvotājiem cik līdzekļi tiek tērēti sportam, un kādā veidā tiek tērēti,
un tad iedzīvotājiem pašiem ļaut novērtēt, kā šie finanšu līdzekļi pēc prioritātēm
vislabāk būtu sadalāmi.
I.Nagņibeda: Lūdzu IZM pārstāvi! Varbūt ir kādi priekšlikumi?
A.Brūna: Principā pievienojos Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) pārstāvim. Tikai
gribēju teikt, ka mums ir darba grupa par infrastruktūras izstrādi sporta bāzēs, tur tiešām
no valsts atbalsts paredzēts nacionālajām sporta bāzēm, tikai augsta sasniegumu
sportistu bāžu uzturēšanai, t.i. Valmierā, Ventspilī. Visi 9 olimpiskie centri prasa valsts
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palīdzību. Protams, ir apsveicami, ka jūs tomēr esat nolēmuši celt jaunas sporta būves.
Tikai jocīgi, ka tagad pēc 8 sporta veidu programmām sporta skolā vēl papildus
izvēlējāties peldēšanu, tās ir ļoti lielas izmaksas?!
I.Nagņibeda: Bet peldētprasme ir svarīga bērniem. Tā ir pamatnostādnēs.
A.Brūna: Ir, bet valstiski netiek finansēta. Jā, tā ir pamatnostādnēs.
A.Mičule: Gribu tikai piebilst pie Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) pārstāvja teiktā,
ka sporta politikas pamatnostādnes, noteiktie rīcības virzieni ir tādi, ka viss iet uz
sistēmas izveidi. Tiks darba grupā izskatīti kritēriji, kas ir nacionālās, reģionālās un
vietējās nozīmes sporta bāzes. Plānots, ka atbalsts tiešām būs tikai nacionālā līmeņa
bāzēm. Peldētapmācība ir papildus budžeta līdzekļi, ne 2015.gadā, ne līdz 2018.gadam
finanses nav plānotas.
I.Nagņibeda: Uzskatu, ja peldētprasme ir pamatnostādnēs, tad par finansējuma atbalstu
jādomā arī valstiskā līmenī.
B.Grantiņa: Mēs bijām visās tikšanās reizēs kopā ar pašvaldības vadītāju, runa nebija
par uzturēšanu, bet par to vai pašvaldība ir spējīga uzņemties kredītsaistības. Un tā kā
šeit blakus arī ir deputāti, tad gribu tikai pateikt, ka mēs no cīņas neatkāpsimies, jo
Bauska nav sliktāka par citām vietām. Ja tagad valsts nostādne ir dot finansējumu tikai
nacionālajām bāzēm, tad jāskatās cik sakārtota ir sporta infrastruktūra katrā novadā šajā
brīdī. Citā vietā ir ļoti daudz, bet Bauskai ir tikai stadions, bet mūsu nodokļu maksātāji
taču nemaksā mazāk kā citās pilsētās?! Ja runājam par baseinu, tad esmu izpētījusi
situāciju Balvos, kur jau ir apmēram līdzvērtīgs baseins, noslogotība ir loti liela, brauc
no blakus novadiem. Viņi šo baseinu uzturēt var, un to pārrauga sporta skola. Sporta
halle ir ļoti nepieciešama, īpaši sportspēļniekiem. Ja papēta sporta infrastruktūru
Bauskas novadā, tad mēs tieši pilsētā jūtamies ļoti nabagi.
I.Ruhocka:: Baseins arī mums ir ļoti nepieciešams. Mēs tiešām esam izanalizējuši
iedzīvotāju vēlmes, tā ir nepieciešamība. Tāpēc tas ir maziņš, tur praktiski nav nekādu
lieku ekstru, ja neņem vērā atpūtas zonu, kas arī iedzīvotājiem ir nepieciešama. Mēs
tāpēc tik ilgi šo projektu plānojām un pārprojektējām, kad valsts mums savu finansiālo
atbalstu nedeva, tāpēc baseins nav liels.
Apspriestās tēmas un nolemtais:
1. Apzināta situācija par esošo situāciju un nostādnēm sporta jomā Latvijā un

Eiropā.
2. Prezentēta situācija sporta jomā, tā organizēšana Bauskas novadā gan

pieaugušo, gan bērnu un jauniešu sportā.
Izvirzīti divi modeļi nākotnes sporta jomas organizēšanai Bauskas novadā.
Izdalītas anketas, lai tās izskatītu un iesniegtu priekšlikumus.
Veikta SVID analīze Bauskas novada sporta jomā.
Nolemts par nākošo tikšanās reizi 2015.gada 13.oktobrī (pārcelts uz
20.10.2015.).
7. Uz nākošo darba grupas sēdi tiks apkopoti izstrādātās anketas aptaujas rezultāti,
veikta analīze.
3.
4.
5.
6.
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8. Plānota pieredzes apmaiņa ar citu novadu pārstāvju piedalīšanos vai pieredzes

apmaiņas brauciens.

Sekretāre

S.Kudlāne

(paraksts
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3.pielikums

„Bauskas novada sporta attīstības
stratēģijas 2016.-2022.gadam izstrāde”
DARBA GRUPAS
SEMINĀRA PROTOKOLS Nr.2
Bauskā
2015.gada 20.oktobrī plkst.10.00
Piedalījās:
Guntis Apīnis – Latvijas pašvaldību savienības padomnieks sporta jautājumos
Jānis Kalinka – Bauskas novada izpilddirektors
Ineta Ruhocka – Bauskas novada izpilddirektora vietniece
Inita Nagņibeda – Bauskas novada domes deputāte, Izglītības, kultūras un sporta
komitejas vadītāja
Uldis Kolužs – Bauskas novada domes deputāts
Raimonds Žabovs – Bauskas novada domes deputāts, Bauskas Valsts ģimnāzijas
direktors
Ilze Tijone – Bauskas novada administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas
vadītāja
Jolanta Lauva – Bauskas novada administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja
Māra Bauvare – Bauskas novada administrācijas Izglītības nodaļas vadītāja
Normunds Vāvers – Bauskas novada Mežotnes pagasta pārvaldes vadītājs
Aleksandrs Gurkovskis – Bauskas novada Gailīšu pagasta pārvaldes vadītājs
Biruta Grantiņa – Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktore
Māris Šekavs - Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas izglītības metodiķis
Regīna Ščura - Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas medmāsa
Rimants Velmunskis – sporta centra „Mēmele” saimniecības pārzinis
Inga Ūbele – sporta centra „Mēmele” direktora vietniece – sporta organizators
Jānis Feldmanis – Bauskas novada iedzīvotājs
Gvido Kalnmalis – Sporta entuziasts
Uldis Varnevičš – laikraksta „Bauskas Dzīve” žurnālists
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Didzis Paegle – ūdens motosporta klubs „Mēmeles sports”
Egija Stapkēviča – Bauskas novada administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja. Sporta stratēģijas izstrādāšanas koordinatore

Solvita Kudlāne - darba grupas sekretāre, Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta
skola ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzine.
Darba grupas semināru atklāj un vada Inita Nagņibeda Bauskas novada domes deputāte,
Izglītības, kultūras un sporta komitejas vadītāja
!
Darba grupas semināru vada Inita Nagņibeda Bauskas novada domes deputāte,
Izglītības, kultūras un sporta komitejas vadītāja
I.Nagņibeda: Labdien! Paldies, ka atradāt laiku atnākt uz mūsu otro darba grupas
semināru. Šoreiz esam tādā šaurākā pulkā, bet cerams, ka tie, kas mēs šeit strādājam
aiznesīsim šo informāciju tālāk. Vispirms atcerēsimies, ko esam darījuši iepriekšējā
tikšanās reizē, 8.septembrī, kur seminārā piedalījās 28 cilvēki. Mēs runājam par Sporta
stratēģijas izstrādes pamatojumu, secinājām, ka šāda dokumenta mums novadā līdz šim
nav bijis, tas ir kas jauns un arī ļoti, ļoti nepieciešams. Uzzinājām, kāda ir esošā situācija
mūsu novadā sporta nozarē, par to ziņoja gan sporta skolas direktore Biruta Grantiņa,
gan sporta centra „Mēmele” direktora vietniece Inga Ūbele. Runājām par sporta
politikas virzieniem un attīstības tendencēm Latvijā un Eiropā, par to informēja gan
Izglītības un zinātnes ministrijas, gan Pašvaldības savienības pārstāvji. Skatījāmies,
kādas varētu būt sporta attīstības iespējas, tika demonstrēti divi modeļi; par vienu
stāstīja Inga Ūbele, par otru – Biruta Grantiņa. Inga Ūbele runāja par to, ka redz šīs
divas nozares – pieaugušo un bērnu un jaunatnes sports atsevišķi, bet Biruta Grantiņa
par apvienoto modeli, kur viss tiek organizēts no sporta skolas. Strādājam darba grupās,
veicām SVID analīzi; sporta nozares stiprās, vājās puses, iespējas un draudus
Iepazināmies ar izstrādātajām iedzīvotāju aptaujas anketām, varējām labot jautājumus.
Tāda izskatījās mūsu pirmā darba grupas sanāksme. Uz nākamo darba grupas sēdi tika
uzdoti mājas uzdevumi, par kuriem vienojāmies sēdē. Šajā laikā ir jāveic iedzīvotāju
aptauja, ar mērķi, kāds tur rakstīts, jāapkopo aptaujas rezultāti, jāizvērtē tie, jāorganizē
pieredzes apmaiņa ar citu novadu pārstāvju piedalīšanos vai pieredzes apmaiņas
brauciens, jāizstrādā rīcības plāns, jāorganizē otrs seminārs. Kā tad mums ir veicies ar
šiem uzdevumiem, ko mēs esam padarījuši. Gribu pievērst uzmanību, ka Bauskas
novadā aktīvi esam piedalījušies Eiropas sporta nedēļā. Bauskas novadā tika izstrādāta
reklāma, tika pašvaldības iestādēs rīkotas aktivitātes, Rīgā notika konference. Šajā
konferencē tika uzsvērts, ka mums visiem jāveicina veselīgs dzīvesveids, gan skolās,
gan arī pieaugušo sportā. Notika arī Brīvības skrējiens, brīvprātīgie varēja piedalīties,
bija arī dalībnieku velobrauciens. Šīs aktivitātes ieskandināja mūsu stratēģijas izstrādi.
Varbūt sekojāt līdzi un zināt, ka 24.septembrī bija Bauskas novada domes sēde, kurā
visi deputāti vienbalsīgi atbalstīja to, ka mums šāda sporta stratēģija ir nepieciešama,
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mēs saskaņojām savu darbību. 28.septembrī notika diskusija divās fokusa grupās, kopā
piedalījās 17 cilvēki. Pēc pirmās darba sanāksmes mēs sapratām, pilnīgi visiem nebija
iespēja pateikt savu viedokli, jo laiks bija ierobežots. Uz fokusa grupas diskusiju tika
aicināti sporta darba entuziasti, sportisti, sporta organizatori, līdz ar to guvām plašāku
ieskatu par to, kāda tad ir sporta dzīve pagastos, kādas ir problēmas, ko šie cilvēki
saskata, ko mēs savā novadā varētu sporta jomā īstenot. Ar fokusa grupas rezultātiem
mūs iepazīstinās Egija Stapkēviča. Vēl esam veikuši anketēšanu. Anketēšana vēl nav
beigusies, šī uzdevums vēl ir tikai pusē izpildīts. Anketēšana vēl turpinās līdz oktobra
beigām. Šobrīd ir apkopota 121 anketa, ar anketas rezultātiem varat iepazīties saitē http:
www.visidati.lv.
E.Stapkēviča: Es darba grupai rezultātus vēl neesmu nosūtījusi. Ja kādam ir vēlme
iepazīties ar šiem rezultātiem, esmu tos izdrukājusi, jo tur pieeja ir ar parolēm, mums ir
noslēgts līgums, rezultāti nav pieejami visiem. (Tiek izdots anketas rezultātu
apkopojums).
I.Nagņibeda: Ir sākts izstrādāt rīcības plāns, mums bija arī mājas darbs. Nezinu cik
daudz katrs šo mājas darbu ir izpildījis, bet ceru vismaz katrs no jums ir padomājis par
šiem jautājumiem. Izstrādājot šo rīcības plānu, mēs redzam, kā šis plāns iekļaujas
Bauskas novada attīstības programmā, kur ir sadaļa „Pievilcīga kultūras un sporta
vide”, kurā ir apakšpunkts „Sporta un aktīvās atpūtas attīstība”. Tālāk vairs punktus
neminēšu, bet šie punkti minēti arī šajā materiālā, kuru vajadzētu arī godprātīgi izlasīt
un aizpildīt ar vēlmēm, kādas ir problēmas, kādas ir vajadzības, kādi pasākumi būtu
jāveic, kas būtu atbildīgie par pasākumu īstenošanu, gan termiņi pasākumu veikšanai,
kā arī plānotais rezultāts, ja visas ieceres tiktu veiktas. Novada domes mājas lapā ir
izveidota atsevišķa sadaļa ar pirmā semināra dažādiem materiāliem, un bijuši arī
pieredzes apmaiņas braucieni. Pieaugušo sportā pieredzes apmaiņas braucienā Nicā,
Francijā, bija sporta centra „Mēmele” sporta darba organizatore Inga Ūbele, kas pabija
Pirmajās Eiropas Veterānu sporta spēlēs. Savukārt Bērnu un jaunatne sporta skolas
kolektīvs bija pieredzes apmaiņas braucienā uz Siguldu un Līgatni. Par šiem pieredzes
apmaiņas braucieniem uzzināsim vēlāk. Tas ir paveiktais uz doto brīdi.
Kur tad sabiedrība var uzzināt par visām aktivitātēm? Vakar pētot interneta vidi
atradu 5 interneta adreses, kur ir minēts par mūsu sporta stratēģijas izstrādes darba
grupas paveikto, par iecerēm:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Novada domes mājas lapā www.bauska.lv;
Laikrakstā „Bauskas Dzīve”, tur arī var lasīt;
Mājas lapā www.sportsbauska.lv;
Mājas lapā www.kasjauns.lv;
Mājas lapā www.bauska.pilseta24.lv;
Twitter kontā varam aktīvi sekot Egijai Stapkēvičai, kur viņa informē
par jaunākajām aktualitātēm.
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Tāda ir mūsu kopīgā pasākuma publicitāte. Ceru, ka mums veiksies sadarbība arī
turpmāk. Tāpēc gribētu visus uzrunāt ar Paulu Koelju vārdiem, „Ja tu ķeries pie kāršu
spēles pirmo reizi, vari būt gandrīz drošs, ka uzvarēsi. Tā ir iesācēja veiksme. – Kāpēc
tā notiek ? – Tāpēc, ka pastāv spēks, kas vēlas, lai tu īstenotu savu Likteni. Tas rosina
tavu apetīti ar panākumu garšu.”. Lai mums tā apetīte rodas arvien vairāk, jo mēs esam
pirmie, kas šādu sporta stratēģiju izstrādājam, lai mūs pavada iesācēja veiksme. Egija
Stapkēviča mūs izformēs par informāciju, kura ir apkopota par fokusgrupu diskusijām
un apkopotajām anketām.
E.Stapkēviča: Ziņošu jūs par apkopoto informāciju. (Tiek demonstrēta prezentācija
„Prezentācija par aptaujas anketām”)
Prezentāciju par sporta jomā īstenotajiem ES projektiem Bauskas novadā
demonstrē Bauskas novada administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas projektu
vadītāja Jolanta Lauva. (prezentācija “Atbalsts sporta iniciatīvām”)
Inita Nagņibeda aicina demonstrēt labās prakses piemērus sporta jomā no
Francijas, Nicas, kur Veterānu olimpiādē piedalījās sporta centra “Mēmele“ sporta
darba organizatore Inga Ūbele un par pieredzes apmaiņas braucienā gūtajām atziņām
sporta darba organizēšanā Siguldas un Līgatnes novadā pastāstīs Bauskas novada Bērnu
un jaunatnes sporta skolas izglītības metodiķis Māris Šekavs.
Ingas Ūbeles prezentācija “Pieredzes apmaiņa NICA”. Galvenā atziņa pēc
brauciena, ka mūsu pašu organizētās plaša mēroga sacensības Bauskas novadā tiek
plānotas skrupulozāk, par sportistiem - veterāniem domājam vairāk kā Francijā.
M.Šekavs: (Prezentācija par pieredzes apmaiņas braucienu ar foto) Pieredzes
apmaiņas braucieni mums tiek organizēti katru gadu. Mūsu pieredzes apmaiņas
braucienos piedalās gan Bauskas novada izglītības iestāžu sporta skolotāji, gan arī
sporta skolas treneri. Tā kā mūsu pasākumi notiek Zemgales reģiona ietvaros (no
Kandavas līdz Ikšķilei). Mēs gūstam arī pieredzi tepat Zemgales reģiona ietvaros
regulāri, šogad 23.oktobrī plānots pasākums Dobelē. Pasākuma laikā mēs iepazīstamies
ar vietējo sporta dzīvi, Izglītības pārvaldes vadītāja demonstrē prezentācija par vietējo
sporta dzīvi, tad tiek organizētas skolotāju sporta spēles, pēc tam tiek organizēts
pieredzes apmaiņas seminārs. Esam bijuši arī Cēsīs, Pasvalē, Marijampolē (Lietuvā),
Ripinā (Polijā), šogad izvēlējāmies Siguldu. Pirmā vieta, kur viesojāmies, bija Siguldas
ģimnāzija, kas ir līdzīga, Bauskas Valsts ģimnāzijai pēc audzēkņu skaita. Tur
noskatījāmies atklātās sporta stundas, pēc tam abas sporta skolotājas mums stāstīja par
sporta veidiem un sporta dzīvi Siguldā. Būtiskākais ir tas, ka sporta vērtējumā tiek
ņemtas vērā arī ārpusstundu aktivitātes sportā, kur bērns piedalās individuāli. Šīm
aktivitātēm skolas izglītojamo neizvirza, bet sasniegtie rezultāti, kas tiek publicēti
internetā, tiek novērtēti ar atzīmi arī vispārizglītojošajā skolā.
Bijām arī Siguldas sporta skolā, sporta skola līdzīga pēc sporta veidiem,
nedaudz mazāka par mūsu skolu. Mūs iepazīstināja ar labākajām sporta bāzēm Siguldā:
kamaniņu, bobsleja trasi, Eiropas kompleksa celtni, bijām slēpošanas centrā.
Slēpošanas centram blakus ir izveidota privāta sākumskola, kur daudzus bērnus ved
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vecāki, kuri strādā Rīgā. Bērni ir nodarbināti līdz pat plkst.19.00 vakarā. Tur meža
ielokā bērni gan sporto, gan zīmē utt. Redzējām zīmēšanas stundu, kas plkst.9.00 notiek
brīvā dabā, kaut ārā bija mīnuss viens grāds. Bijām Siguldas Bērnu un jauniešu centrā,
bet tur atšķirībā no mūsu BJC atrodas arī Dambretes pulciņš, kam ir ļoti labi sportiskie
sasniegumi, pasniedzējs uzsvēra, ka viņš vērtē savu audzēkņu startus un sasniegumus
tālākā dzīvē, piemēram, dalību Pasaules olimpiādēs matemātikā, fizikā, daudzu
uzņēmumu vadītāji ir viņa bijušie audzēkņi. Mums arī ir labi sasniegumi dambretē. BJC
plaši izmantota āra teritorija, kas iepriekš bijusi bērnudārzs. Šī BJC ēka gan tiks
nākošgad atdota bērnudārzam, jo Siguldas novadā ir ļoti daudz bērnu.
Sigulda mums solīti priekšā, jo ir jau izrakuši būvbedri baseinam, sporta halle
ir tapšanas stadijā. Sportisko sasniegumu ziņā esam pārāki. Bijām arī Līgatnes
pamatskolā, kur direktore ir arī vidusskolai direktore, ēkas atrodas 6km attālumā viena
no otras. Tur apmeklējām sporta centru, kur bija laba sporta zāle. Runājām, ka
iespējams, varēsim tur organizēt basketbola nometni vasarā. Plānojam sadarbības
iespējas. Skola izteica vēlmi sadarboties ar Īslīces vidusskolu un Uzvaras vidusskolu,
kas pēc audzēkņu skaita apmēram vienādas. Viņiem ir atrisināta transporta kustības
shēma, kur brauc skolēni, lai tiktu uz dažādām nodarbībām visā Siguldā.
Biruta Grantiņa uzsver, ka pieredzes apmaiņas braucieni ir ļoti plānoti, šoreiz
brauciena plāns bija ļoti saspringts, lai varētu daudz ko apskatīt un uzzināt. Šie
braucieni dod ļoti daudz, lai mēs uzzinātu, kā cilvēki strādā, dzīvo sporta jomā, kā arī
aizgūt jaunas, labas idejas.
Māra Bauvare piebilst, ka Siguldā tiešām ir izstrādāts šis transporta kustības
maršruts, kuru izmanto arī citas vecuma grupas t.sk. pensionāri. Iekārtots ir tā, lai bērns
var iekāpt un aizbraukt līdz sporta skolai, mūzikas skolai vai kādai sporta bāzei. Mums
ir specifiska ģeogrāfiskā situācija, kāpēc mums nav tik vienkārši šādu grafiku izveidot,
bet principā mēs arī esam nodrošināti ar transportu.
Māris Šekavs izstāsta arī par Siguldas novada bērnu bezmaksas braukšanas karti.
Inita Nagņibeda rosina diskusiju starp klātesošajiem, pēc raidījuma “Sporta studija”
raidījuma noskatīšanās. (tiek demonstrētas raidījumā gūtās atziņas un tēzes prezentācijā
“Pēc LTV1 Sporta studijas diskusijas”.
Atziņas, fakti, secinājumi:
1. Jārada sportot prieks! Sportam jābūt izklaidei, baudai!
2. No ģimenes ir atkarīgs, cik lielā mērā bērnā būs ielikts sportot prieks.
3. Bērnos sportot prieks ir līdz zināmam vecumam, vismaz lielai daļai bērnu.
Problēmas sākas pusaudžu gados.
4. PII “Pasaulīte” aktīvi notiek organizētas sporta aktivitātes pavasarī, rudenī, bet
bērnudārzos daudz kas atkarīgs no audzinātājām.
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5. Būtu jārunā arī ar ģimenes ārstiem, kas “vieglu roku” raksta atbrīvojumus no
sporta nodarbībām. Ģimenes ārsti diemžēl sabojā daudzas lietas, jo bieži
nevēlēšanās sportot ir balstīta uz psiholoģiska rakstura problēmām, īpatnībām.
Arī vecāki šinī jomā nav bez vainas. Ārstu bailes no atbildības ir pārspīlētas.
6. Būtisks ir darbs ar ģimenēm. Ģimenēs rodas vai tieši pretēji nerodas sportot
prieks, vēlme aktīvi darboties. Vecāki kā bērnu paraugs.
7. Vajag uzsākt aktīvas sporta nodarbības jau pirmsskolas izglītības iestādēs. No
5 gadu vecuma fiziskām aktivitātēm jābūt regulāri. Šīs fiziskās aktivitātes
jāpopularizē jau bērnudārzos. Nevajadzētu iegrožot bērnu vēlmi kustēties, īpaši
tas raksturīgi, bērnam uzsākot skolas gaitas.
8. Problēmas ar sporta aktivitātēm sākas pusaudžu gados. Pusaudžiem dažkārt nav
piemērotas vietas ielu vingrošanai, tiek izmantoti mazo bērnu spēļu laukumi,
kuri tīši vai netīši tiek sabojāti.
9. Trūkst baseina, nepietiek ar PII “Zīlīte” peldbaseinu, bērniem tas ļoti patīk.
10. Ļoti liela atšķirība sportot prieka radīšanā ir cilvēkam, personībai, kura strādā
ar bērniem, jauniešiem.
11. Varbūt vajag vairāk aktivitātes novadā, kur var piedalīties visa ģimene, un
noteikti aktīvi popularizēt esošās aktivitātes.
12. Vakaros bieži tautas sportam nav pieejamas sporta bāzes. Sporta bāžu
pieejamības problēma ir liela. Pirmsskolas bērniem šobrīd nav iespēja piedāvāt
papildus aktīvi nodarboties ar sporta aktivitātēm. Telpas trūkst.
13. Bauskas stadions ir pieejams visiem, bet citur nav īsti tumšajā gadalaikā
piemērota seguma un apgaismotas vietas, kur cilvēki varētu skriet.
14. Trūkst vispārējās fiziskās sagatavotības treneru. Ir milzīga starpība starp fizisko
sagatavotību bērniem šobrīd un 10, 20, 30 gadus atpakaļ. Sporta treneri sāk
bērnus sagatavot gandrīz no nulles, bērniem nav priekšzināšanu.
15. Trūkst sporta stundas skolās. Turklāt jāņem vērā, ka nedrīkst arī pārslogot
bērnus, ir jāvadās no mācību plāna, mācību slodzes, ko nedrīkst pārsniegt.
Nepieciešama trešā sporta stunda nedēļā.
16. Problēma – trūkst sporta skolotāju Bauskas novadā, arī šī brīža atalgojums nav
jaunajiem speciālistiem pievilcīgs.
17. Trūkst pagastu sporta zālēs sporta treneru, finansējums, lai noalgotu sporta
treneri.
18. Kam vairāk jāvairo sportot prieks?
- laikam tomēr vairāk jāvairo
vispārizglītojošajām skolām ne sporta skolai.
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19. Būtiski sakārtot informācijas pieejamību par sporta aktivitātēm Bauskas
novadā., par sacensībām basketbolā, florbolā, vieglatlētikā. Ja būs jaunas sporta
bāzes, kurās norisināsies nozīmīgas sacensības, tad pastarpināti iegūs vairākas
ekonomikas nozares.
20. Ineta Ruhocka uzsver, ka tomēr ļoti būtiski sasaistīt sporta nozares attīstību ar
budžetu un tā iespējām. Jāizvērtē, kā budžetam paredzētie līdzekļi jātērē,
pasākumu lietderība jau nākošajam gadam.
21. Nav šobrīd saplānota pieaugušo sporta komandu finansēšanas kārtība.
22. Augstas klases sportistu finansēšanas kārtība jāplāno jau gada griezumā. Tas
jāsakārto.
23. Aicina I.Ūbelei un B.Grantiņai apkopot labos pieredzes un prakses piemērus no
pieaugušo un bērnu un jaunatnes sporta finansēšanas modeļiem, ko izstrādājuši
citi novadi.

Sekretāre

S.Kudlāne

(paraksts)
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4.pielikums
Projekts

APSTIPRINU
Bauskas novada pašvaldības
izpilddirektors
___________________________
J.Kalinka
z.v.

(personiskais paraksts)

___________________________________
(apstiprinājuma datums)

AMATA APRAKSTS
Iestādes nosaukums

Bauskas novada pašvaldības iestāde
„Bauskas novada administrācija”

Struktūrvienības nosaukums

Attīstības un plānošanas nodaļa

Amata nosaukums

Veselības veicināšanas koordinētājs

Profesijas kods

2269 05
Nodaļas vadītājam

Pakļautība

1. Amata pienākumi
1.1. Izstrādāt attīstības programmas, ikgadējās veselības veicināšanas programmas,
konceptuālos dokumentus, kā arī citus Bauskas novada domes normatīvo aktu projektus
veselības veicināšanas jomā, īstenojot pašvaldības kompetenci veselības aprūpes
pakalpojumu pieejamības un veselības veicināšanas jomā un nodrošināt to ieviešanu,
sadarbojoties ar pašvaldības iestādēm, kapitālsabiedrībām, nevalstiskajām
organizācijām un uzņēmējiem.
1.2. Nodrošināt Domes sadarbību ar Veselības ministriju, Slimību profilakses un
kontroles centru, koordinēt Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla noteikto kritēriju
ieviešanu pašvaldībā.
1.3. Izstrādāt priekšlikumus par pašvaldības veselības veicināšanas sistēmas attīstību.
1.4. Veicināt starptautisko finanšu fondu resursu un citu investīciju piesaisti veselības
veicināšanas pasākumu īstenošanai pašvaldībā, t.sk. pašvaldības iestāžu,
kapitālsabiedrību un nevalstisko organizāciju projektu sagatavošanu un ieviešanu.
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1.5. Sagatavot kārtējā finanšu gada budžeta projektu pašvaldības veselības
veicināšanas jomā, atbilstoši kārtējā gada veselības veicināšanas programmai, kā arī
analizēt un uzraudzīt piešķirto finanšu līdzekļu izlietojumu.
1.6. Koordinēt un organizēt veselības veicināšanas pasākumu ieviešanu Bauskas
novada teritorijā.
1.7. Nodrošināt pašvaldības veselības veicināšanas starpsektoru vadības komisijas
darbu un metodisko vadību veselības veicināšanas attīstībai.
1.8. Popularizēt veselīgu dzīvesveidu, organizēt aktīva dzīvesveida pasākumus un
sagatavot izdales materiālus un palīglīdzekļus veselīga dzīvesveida popularizēšanai un
realizācijai. Bauskas novada iedzīvotājiem.
1.9. Veicināt vides pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem Bauskas novada
teritorijā, kā arī sniegt priekšlikumus ratiņkrēslu pacēlāju un piebrauktuvju uzstādīšanai
dzīvojamās mājās.
1.10. Iesaistīties pilsētvides plānošanas darbos, izvērtējot plānotās darbības ietekmi uz
vietējo iedzīvotāju veselību, drošību un dzīves apstākļiem.
1.11. Veikt informācijas apkopošanu par Bauskas novada iedzīvotāju veselības
rādītājiem, izstrādāt priekšlikumus sabiedrības veselības uzlabošanai.
1.12. Organizēt pētījumus sabiedrības veselības jomā.
1.13. Regulāri izvērtēt attīstības dokumentus veselības veicināšanas jomā, uzlabot un
papildināt tos atbilstoši esošai situācijai sabiedrības veselības jomā.
1.14. Atbilstoši savai kompetencei izskatīt privātpersonu un juridisko personu
iesniegumus un sagatavot atbildes.
1.15. Apkopot un uzturēt informāciju par veselības veicināšanas pasākumiem, to norisi
un veikt to izvērtējumu.
1.16. Sagatavot aktuālo informāciju par Bauskas novada sabiedrības veselības
jautājumiem Domes komitejām un sēdēm.
1.17. Sagatavot publikācijas un informāciju pašvaldības laikrakstam “Bauskas Novada
Vēstis”, pašvaldības interneta
mājaslapai un citiem medijiem par veselības
veicināšanas pasākumiem, kā arī jautājumiem par sabiedrības veselību un veselības
aprūpi.
1.18. Nodrošināt, lai pašvaldības iestāžu ēkās ir pieejama informācija par veselības
veicināšanas pasākumiem, kā arī jautājumiem par sabiedrības veselību un veselības
aprūpi.
1.19. Sniegt metodisku palīdzību veselības veicināšanas un slimību profilakses
jautājumos novada pašvaldības iestādēm, kapitālsabiedrībām, nevalstiskajām
organizācijām un uzņēmējiem.
1.20. Sniegt priekšlikumus veselības veicināšanas pasākumu ieviešanai pašvaldības
iestādēs un kapitālsabiedrībās.
1.21. Pārzināt Latvijas Republikas plānošanas dokumentus sabiedrības veselības jomā.
1.22. Vadīt izglītojošus pasākumus par veselības tēmām pašvaldības izglītības iestādēs.
1.23. Piedalīties kursos, semināros un kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos, kas
attiecas uz tiešā darba izpildes kvalitātes uzlabošanu.
1.24. Apgūt un lietot jaunas progresīvas metodes un tehniskos līdzekļus profesionālā
darba uzlabošanai.
1.25. Piedalīties Domes, Domes priekšsēdētāja, pašvaldības izpilddirektora izveidoto
darba grupu un komisiju darbā.
1.26. Veikt citus pienākumus saskaņā ar pašvaldības vadības, nodaļas vadītāja
rīkojumiem un uzdevumiem.
1.27. Pārzināt un sekot izmaiņām aktualitātēs projektu vadīšanas metodēs un
paņēmienos.
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2.

Amata tiesības

2.1. Pieprasīt darba tehnisko nodrošinājumu (datortehnika, datorprogrammas, sakaru,
transporta, inventārs un kancelejas preces) amata pienākumu veikšanai.
2.2. Pieprasīt nepieciešamo informāciju, reglamentējošos noteikumus darba
pienākumu veikšanai.
2.3. Piedalīties semināros un apmācību kursos, kvalifikācijas paaugstināšanai.
3.

Amata pienākumu pildīšanai nepieciešamā izglītība un prasmes

3.1. Augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība medicīnā,
sabiedrības veselībā, bioloģijā, veselības zinātnēs, sociālajās zinātnēs (vai cita augstākā
izglītība, ja pretendents apgūst zināšanas augstākās izglītības iestādē kādā no iepriekš
minētajām jomām).
3.2. Zināšanas un izpratne par sabiedrības veselības un veselības veicināšanas
politikas reglamentējošajiem tiesību aktiem un politikas plānošanas dokumentiem.
3.3. Zināšanas un izpratne par Eiropas Savienības pamatnostādnēm veselības
veicināšanas jomā.
3.4. Zināšanas par projektu plānošanu, vadību, īstenošanu un kontroli.
3.5. Precizitāte, patstāvība, labas saskarsmes prasmes, spēja patstāvīgi plānot savu
darbu un uzņemties atbildību, ētiskuma ievērošana, nepārtraukta zināšanu
papildināšana.
3.6. Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, vismaz vienas svešvalodas zināšanas
sarunvalodas līmenī.
3.7. Labas datortehnikas, biroja tehnikas pielietošanas prasmes izmantojot
nepieciešamās datorprogrammas (MS Office programmas, Internet) amata pienākumu
veikšanai.
3.8. Prasme argumentēti izteikt savu viedokli, operatīvi sniegt informāciju, labas
komunikācijas un saskarsmes prasmes, spēja organizēt darbu patstāvīgi, spēja strādāt
saspringtos darba apstākļos.
3.9. Pozitīva domāšana, augsta atbildības sajūta un precizitāte.
3.10. Vēlama „B” kategorijas auto vadītāja apliecība.
4.

Amata pienākumu pildīšanai nepieciešamā profesionālā pieredze

4.1. Praktiskā darba pieredze sabiedrības veselības jomā un normatīvo aktu
izstrādāšanā.
4.2. Pieredze projektu izstrādē un īstenošanā.
4.3. Spēja patstāvīgi analizēt un novērtēt situāciju un rast tai atbilstošāko risinājumu.
4.4. Psiholoģiska noturība stresa situācijās.
4.5. Prasme sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, fiziskajām un
juridiskajām personām.
5.

Amata pienākumu pildīšanai nepieciešamā sadarbība

5.1. Ar Bauskas novada pašvaldības iestādēm un uzņēmumiem.
5.2. Ar citiem Latvijas un starptautiskajiem uzņēmumiem, organizācijām, valsts un
pašvaldību iestādēm.
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6.

Atbildība par darba norisi un rezultātiem

Darbinieks ir atbildīgs par:
6.1. Amata pienākumu kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi atbilstoši Latvijas Republikā
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Bauskas novada administrācijas
rīkojumiem.
6.2. Personu datus saturošas informācijas saglabāšanu un neizpaušanu.
6.3. Savlaicīgu un kvalitatīvu plānošanas dokumentos paredzēto uzdevumu izpildi.
6.4. Darba kārtības noteikumu, darba drošības instrukciju un darba disciplīnas
ievērošanu.
6.5. Par ētikas normu ievērošanu.
6.6. Darba veikšanai nodotā inventāra saglabāšanu.
Attīstības un plānošanas nodaļas
vadītāja

Ar amata aprakstu iepazinos un vienu
eksemplāru saņēmu

_______________ Ilze Tijone
(paraksts)
(vārds, uzvārds)
201__.gada_____________________

________________
_________________
(paraksts)
(vārds, uzvārds)
201__.gada_____________________
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BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2015.gada 22.decembrī

prot.Nr.25, 10.p.

Par Bauskas novada kultūras attīstības stratēģijas 2016.-2022.gadam
apstiprināšanu
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2015.gada 24.septembra lēmumu „Par Bauskas novada
kultūras attīstības stratēģijas 2016.-2020.gadam izstrādes uzsākšanu”, lai nodrošinātu līdzsvarotu
un ilgtspējīgu kultūras nozares attīstību atbilstoši Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai
2012.-2030.gadam, aktualizētu kultūras nozares vidējā termiņa prioritātes un uzdevumus to
īstenošanai, kā arī izstrādātu detalizētu rīcības plānu, kas ietver konkrētu pasākumu kopumu
kultūras jomas attīstībai un sadarbības veicināšanai starp kultūras dzīvē iesaistītajām institūcijām
novadā, reģionā, Latvijā un ārvalstīs, ir izstrādāta Bauskas novada kultūras attīstības stratēģija
2016.-2022.gadam.
Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta trešo daļu un likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 5.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
Apstiprināt Bauskas novada kultūras attīstības stratēģiju 2016.-2022.gadam.
Pielikumā: Bauskas novada kultūras attīstības stratēģija 2016.-2022.gadam uz 78 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

Bauskas novada kultūras attīstības
stratēģija 2016.-2022.gadam

IEVADS
Visplašākajā nozīmē kultūra veido indivīda un sabiedrības vērtību, zināšanu un
prasmju sistēmu, nodrošinot kopienu un sabiedrības pastāvēšanu un identitātes veidošanu.
Visbiežāk par kultūrai piederīgu uzskata tikai tās redzamāko daļu – mākslu un kultūras
mantojumu. Taču kultūras telpu veido visa sabiedriskā vide ar tās daudzveidīgajām
garīgajām un materiālajām izpausmēm. Tāpēc no kultūrvides daudzveidības, bagātības un
pieejamības, no aktīvu un radošu indivīdu līdzdalības tās veidošanā ir atkarīga ne tikai
indivīda personības un dzīves kvalitāte, bet arī sabiedrības un valsts izaugsme.
Līdzās ekonomikas izaugsmei, sociālai iekļautībai un vides līdzsvarotai attīstībai
kultūra pasaulē tiek atzīta par ilgtspējīgas attīstības ceturto pīlāru.1 Lai veicinātu maksimāli
efektīvu kultūras ietekmi un stimulētu tās pienesumu citu nozaru attīstībā, svarīgi celt
kultūras pašas vērtību un nozīmi sabiedrībā (Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2014.–
2020.gadam „Radošā Latvija”).
Pievilcīga kultūrvide un attīstīta kultūras infrastruktūra tieši ietekmē ikvienas
teritorijas iedzīvotāju dzīves kvalitāti, piedāvājot sakoptu dzīves vidi, personības attīstības
un pilnveides iespējas visa mūža garumā, kā arī ekonomisko labklājību. Kultūra ir nozīmīgs
resurss reģionālai attīstībai, nodarbinātības un konkurētspējas veicināšanai. Kultūrai piemīt
potenciāls saglabāt un radīt jaunas darba vietas arī ārpus tiešās kultūras darba jomas citās
pakalpojumu nozarēs. Kultūras infrastruktūrai ir ievērojama nozīme attīstības centru
darbības specializācijai un darbaspēka mobilitātei centros un teritorijās ap tiem.
Nozares prioritātes, atbalsta virzieni 2014.-2020.gadam, t.sk. Eiropas līmeņa
iniciatīvas (Nozaru politikas vadlīnijas pašvaldībām, 2014, VARAM):
 Radošu un konkurētspējīgu cilvēkresursu attīstība;
 Kultūras mantojuma saglabāšanā par galveno mērķi izvirzīt cilvēka dzīves
kvalitātes nodrošināšanu. Kultūras mantojums un kultūras infrastruktūra kā
inovatīvu produktu un pakalpojumu attīstības pamats. Sakārtota kultūrvide un
infrastruktūra (kultūrtelpa/arhitektūra) piesaista gan uzņēmējus, ģimenes un tūristus,
gan arī vairo kopīgo sabiedrības labsajūtu un uzlabo dzīves kvalitāti. Tā palīdz vairot
arī izpratni par “gudru” izaugsmi.
 Kultūras satura digitalizācija, e-pakalpojumu un e-satura attīstība un veidošana
zināšanu sabiedrības attīstībai.
 Kultūras un radošās industrijas kā inovāciju sistēmas (zinātnes, ekonomikas,
sociālās jomas, tehnoloģiju mijiedarbības platforma), kā arī ekonomijas „sildītājs”.
Bauskas novadā līdz 2015.gadam kultūras nozares attīstība apskatīta Bauskas novada
attīstības programmas 2012.-2018.gadam un Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas 2012.-2030.gadam ietvaros; nav izstrādāts atsevišķs nozares attīstības

1

Džons Hoks. Ilgtspējīgas attīstības 4.pīlārs. Kultūras nozīme valsts attīstības plānošanā, Culturelab, 2007.
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plānošanas dokuments, kura ietvaros plānota stratēģiskāka un koordinētāka kultūras
nozares attīstība novadā.
Vidēja termiņa kultūras nozares plānošanas dokumenta izstrādes aktualitāti Bauskas
novadā ir noteikuši sekojoši Bauskas novada attīstības sociālekonomiskie faktori:
 nepieciešamība sakārtot/attīstīt kultūras infrastruktūru (Bauskas Centrālā bibliotēka,
Bauskas Kultūras centrs, Bauskas estrāde, u.c.) un saglabāt unikālo kultūrvēsturisko
mantojumu (Bauskas vecpilsēta, Bauskas pils, V.Plūdoņa „Lejenieki”, u.c.) tā
efektīvākai izmantošanai inovatīvu produktu un konkurētspējīgu pakalpojumu attīstībai,
kā arī cilvēka dzīves kvalitātes nodrošināšanai;
 kultūras nozares ieguldījuma palielināšana novada tēla (zīmolvedības) un
lokālpatriotisma veidošanā (t.sk. lojalitātes programmas izveidošana, novada kultūras
kanons, u.c.);
 radošu un konkurētspējīgu cilvēkresursu attīstība;
 attīstīt radošo industriju un kultūras tūrismu, kā arī jaunus tūrisma veidus;
 kultūras pārvaldības uzlabošana kvalitatīva un efektīva kultūras kapitāla pieejamības
nodrošināšanai Bauskas un reģiona iedzīvotājiem (sadarbības tīkla koordinators);
 nepieciešamība attīstīt starpnozaru sadarbību (kultūra + izglītība, kultūra + ekonomika,
kultūra + pašvaldības attīstība, kultūra + sabiedrības integrācija, kultūra + digitālā
vide);
 vienotas, integrētas pieejas ieviešana novada politikas un budžeta plānošanā;
 makrosituācijas ietekme: finanšu krīzes globālā un lokālā ietekme; demogrāfiskās
izmaiņas sabiedrībā (novecošanās, migrācija); digitālais laikmets un jaunās
tehnoloģijas; izmaiņas kultūras patēriņā (jaunas vajadzības un paradumi);
 Latvijas Valsts simtgades svinības Bauskas novadā.
Izstrādājot Bauskas novada kultūras attīstības stratēģiju 2016.-2022.gadam (tālāk
tekstā - Kultūras stratēģija), tiek izvērtēta un definēta katras kultūras institūcijas loma un
kultūras resursi pašvaldības atpazīstamībai, sociālekonomiskajai attīstībai un daudzveidīgas
un kvalitatīvas kultūras, kultūrizglītības pieejamības nodrošināšanā vietējai sabiedrībai.







Kultūras stratēģijas izstrādes mērķi:
nodrošināt līdzsvarotu un ilgtspējīgu kultūras nozares attīstību, atbilstoši Bauskas
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2012.-2030.gadam;
aktualizēt kultūras nozares vidējā termiņa prioritātes un uzdevumus to īstenošanai;
izstrādāt detalizētu rīcības plānu, kas ietver konkrētu pasākumu kopumu kultūras jomas
attīstībai un sadarbības veicināšanai starp kultūras dzīvē iesaistītajām institūcijām
novadā, reģionā, Latvijā un ārvalstīs.
Kultūras stratēģijas uzdevumi:
definēt kultūras nozares attīstības stratēģiskos virzienus un nepieciešamās rīcības,
ievērojot Latvijas valsts kultūrpolitikas vadlīnijās noteiktos stratēģiskos mērķus un
Bauskas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam vidēja termiņa prioritātes,
rīcības virzienus un uzdevumus;
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integrēt kultūras nozares aktualizētos attīstības uzdevumus Bauskas novada attīstības
programmā 2012.-2018.gadam, Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2012.2030.gadam un veidot saikni ar citu nozaru attīstības stratēģijām.

Kultūras stratēģijas ieviešanas termiņš
Kultūras stratēģija ir vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments laika posmam no
2014. līdz 2022.gadam.
Kultūras stratēģijas adresāts
Kultūras stratēģijas mērķauditorija ir pašvaldības kultūras iestādes, citas kultūras
organizācijas Bauskas novadā, Bauskas novada kultūras organizāciju sadarbības partneri,
Bauskas novada iedzīvotāji, uzņēmēji, Bauskas novada domes deputāti un darbinieki.
Kultūras stratēģiju izstrādāja Bauskas novada pašvaldības izveidota darba grupa.
Metodoloģiski tās saturs ir veidots, izmantojot gan lejupvērsto (top-down), gan
augšupvērsto (bottom–up) pieeju nozares politikas plānošanas vadībai: no vienas puses,
Kultūras stratēģijā integrēti hierarhiski augstākstāvoši – nacionāla un vietēja līmeņa –
dokumentos noteiktie politikas mērķi un uzdevumi, no otras, – ņemtas vērā prioritātes, kas
formulētas kultūras nozares iestāžu, organizāciju un starpnozaru aktuālajās attīstības
stratēģijās/plānos (t.sk. tūrisma, vietējās attīstības, sporta, izglītības, u.c.). Kultūras
stratēģija sekmē Bauskas novada pašvaldības ilgtermiņa un vidēja termiņa politikas
plānošanas dokumentos izvirzīto mērķu sasniegšanu.
Izstrādes gaitā organizētas darba grupas sanāksmes par kultūras nozarei aktuālām
tēmām, notikusi labās prakses piemēru pieredzes apmaiņa un diskusijas padziļinātai
viedokļu, reakcijas izpētei konkrētā mērķauditorijā, kā arī jaunu radošo risinājumu
meklēšanai u.c. (skat. 4.pielikumu).
Kultūras stratēģijas īstenošanai nepieciešamais finansējums plānots, prognozējot
optimistisku novada un valsts ekonomikas attīstību, tādēļ tās faktiskā īstenošana var
nenotikt plānotajā apmērā, bet gan atbilstoši pašvaldības un valsts budžeta iespējām tikt
nodrošināta kārtējam gadam piešķirtā finansējuma ietvaros. Kultūras stratēģija īstenojama
Bauskas novada pašvaldībai sadarbojoties ar valsts iestādēm, kultūras organizācijām,
attiecīgiem uzņēmumiem un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem.






Finanšu piesaistes iespējas kultūras nozarei:
NAP2020 ietvaros kultūrai un sabiedrības integrācijai – ~334 milj. EUR (fiksēts ES
fondu finansējums + mainīgs valsts budžets atbilstoši valsts ekonomikas attīstībai);
NAP2020 ietvaros pieejamais finansējums citu ministriju administrētajās programmās,
uz kuru var pretendēt kultūra;
Valsts pamatbudžets (bāze, VKKF, SIF);
Citi finanšu avoti (pašvaldības finansējums, Zemgales plānošanas reģiona projektu
konkurss kultūrai, ES programma Radošā Eiropa, Lauku attīstības programmas, citu
fondu un privātais finansējums).
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KULTŪRAS STRATĒĢIJAS TIESISKAIS PAMATS UN SASAISTE AR CITIEM
PLĀNOŠANAS DOKUMENTIEM
Bauskas novada Kultūras stratēģijas izstrādi ietekmē vairāki attīstības plānošanas
dokumenti un pieņemtās konvencijas/rezolūcijas starptautiskā, nacionālā, reģionālā un
vietējā līmenī. Tālāk uzskaitīti galvenie nozares politikas plānošanas dokumenti,
konvencijas un rezolūcijas, kas iezīmē novada kultūras attīstības virzienus un atbalstāmos
uzdevumus.
Pasaule/Eiropa
Apvienoto Nāciju Izglītības, Zinātnes un Kultūras organizācija (UNESCO) ir
izstrādājusi vairākas starptautiski atzītas konvencijas, kuras ratificējusi arī Latvija.
UNESCO konvencija par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu
Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana ir kļuvusi par vienu no nozīmīgākajām
UNESCO Kultūras programmas darbības prioritātēm. Virziena ietvaros plašu starptautisku
atpazīstamību ieguvusi programma Cilvēces mutvārdu un nemateriālā kultūras mantojuma
meistardarbi, kuru vidū 2003.gadā iekļauti Baltijas valstu dziesmu un deju svētki. Latvija
bija viena no pirmajām valstīm, kas pievienojās minētajai konvencijai, starptautiski
apliecinot valsts vēlmi mērķtiecīgi un tālredzīgi saglabāt nemateriālo kultūras mantojumu
(UNESCO Kultūras programma, http//www.unesco.lv).
UNESCO konvencija par kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzību un
veicināšanu
Tās mērķis ir aizsargāt un veicināt kultūras izpausmju daudzveidību, radot
nosacījumus, lai kultūras varētu plaukt un brīvi mijiedarboties savstarpēji labvēlīgā veidā.
Latvija šai Konvencijai pievienojās 2007.gada 3.maijā, tādējādi arī apliecinot savu vēlmi un
gatavību atbalstīt, noteikt un īstenot politiku un pasākumus kultūras izpausmju
daudzveidības aizsargāšanai un veicināšanai. (UNESCO Kultūras programma,
http//www.unesco.lv)
Agenda 21 kultūrai
Kultūrpolitikā pastāv starppašvaldību vienošanās par labas prakses principiem, kas
būtu jāievēro, plānojot kultūras attīstību vietējā līmenī. Šis dokuments ir Eiropas pilsētu
apvienības Eurocities dienas kārtībā un būtu jāņem vērā pilsētas ilgtermiņa plānos. Agenda
21 kultūrai nosaka pilsētu pienākumu rūpēties par kultūras dažādības saglabāšanu, kultūras
pieejamību iedzīvotājiem jebkurā vecumā neatkarīgi no viņu sociālā statusa, atklātas
publiskas telpas izveidi starpkultūru dialogam. Pašvaldības tiek rosinātas ņemt vērā
kultūras aspektu pilsētplānošanā, aizsargājot kultūras mantojumu; vērtēt investīciju
projektu ietekmi uz kultūrvidi, aktivizēt radošās industrijas un vietējos medijus lokālās
identitātes un piederības veicināšanā (Agenda21 kultūrai, http://www.agenda21culture.net).
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Latvija
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam (apstiprināta Latvijas
Republikas Saeimas plenārsēdē 2010.gada 10.jūnijā).
Stratēģijas pirmā prioritāte - saglabāt un attīstīt Latvijas kultūras kapitālu un veicināt
piederības izjūtu Latvijas kultūras telpai, attīstot sabiedrības radošumā balstītu
konkurētspējīgu nacionālo identitāti un veidojot Latvijā kvalitatīvu kultūrvidi.
Nacionālais attīstības plāns 2014.–2020.gadam (apstiprināts Saeimas plenārsēdē
2012.gada 20.decembrī) – Latvija2030 ieviešanas plāns vidējā termiņā, kas salāgots ar
valsts budžeta iespējām un prognozējamo indikatīvo līdzfinansējumu no ES fondiem
2014.– 2020.gada plānošanas periodam. NAP2020 kā galvenais vidēja termiņa mērķis
izvirzīts ekonomiskais izrāviens katra Latvijas iedzīvotāja un valsts labklājības
pieaugumam, un nosakot trīs prioritātes: tautas saimniecības izaugsme, cilvēka
drošumspēja un izaugsmi atbalstošas teritorijas.
Kultūrpolitikas pamatnostādnes „Radošā Latvija 2014. – 2020” (apstiprināta Ministru
kabineta sēdē 2014.gada 29.jūlijā)
Pamatnostādņu virsmērķis ir veidot Latviju par zemi ar bagātu un koptu kultūras
mantojumu, vitālu un daudzveidīgu kultūras dzīvi, radošiem cilvēkiem, konkurētspējīgām
radošajām industrijām un augšupejošu dzīves kvalitāti ikvienam.
Definētas četras prioritātes (stratēģiskie mērķi) politikas mērķa sasniegšanai:
 kultūras kapitāla saglabāšana un attīstība, sabiedrībai līdzdarbojoties kultūras procesos;
 radošums mūžizglītībā un uz darba tirgu orientēta kultūrizglītība;
 konkurētspējīgas kultūras un radošās industrijas;
 radošas teritorijas un kultūras pakalpojumu pieejamība.
Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas
pamatnostādnes 2012.–2018.gadam (apstiprināta Ministru kabineta sēdē 2011.gada
20.oktobrī)
8.nodaļā „Turpmākās rīcības plānojumā paredzētie uzdevumi un pasākumi”:
 Iedzīvotājiem pieejama un saprotama informācija un komunikācijas infrastruktūra
pilsoniskās sabiedrības efektīvai līdzdalībai politikas veidošanā;
 Pilsoniskās izglītības attīstība mūžizglītības ietvarā;
 Sabiedrības līdzdalība politikas veidošanas un īstenošanas procesā pašvaldību, valsts
pārvaldes un Eiropas Savienības līmenī;
 Izveidot nacionāla līmeņa koordinējošu sistēmu imigrantu līdzdalības atbalstam;
 Iekļaut sabiedrībā personas, kuras ir atstumtas nabadzības un ģeogrāfiskās nošķirtības
dēļ;
 Atbalsta pasākumi romu integrācijai, izglītības un nodarbinātības līmeņa
paaugstināšanai, kā arī veselības un sociālās aprūpes un mājokļu pakalpojumu
pieejamības jomā;
 Izpratnes veidošana par latvisko kultūrtelpu kā kulturāli daudzveidīgu un iekļaujošu;
 Kultūras mantojuma un profesionālās mākslas pieejamība integrācijas mērķgrupām;
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Eiropas dimensijas stiprināšana Latvijas kultūrtelpā;
Novadu vēstures izpētes atbalstīšana;

Likumi
Likuma „Par pašvaldībām“ 15.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka pašvaldības
autonomā funkcija ir „rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību
saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību”.
Dziesmu un deju svētku likuma 9.panta ceturtā daļa nosaka, ka „pašvaldības iespēju
robežās piedalās Dziesmu un deju svētku sagatavošanas procesā un norisē”.
Atsevišķas kultūras nozares reglamentē nozaru likumi un Ministru kabineta
noteikumi – „Bibliotēku likums” un saistoši Ministru kabineta noteikumi, t.sk. Nr.709
“Bibliotēku akreditācijas noteikumi”, „Muzeju likums”, Ministru kabineta noteikumi
Nr.532 “Muzeju akreditācijas noteikumi”, „Likums par kultūras pieminekļu aizsardzību”,
„Kultūras institūciju likums”, “Izglītības likums”, Ministru kabineta noteikumi Nr.1035
“Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības
programmas”, Ministru kabineta noteikumi Nr.852 “Kārtība, kādā akreditē vispārējās un
profesionālās izglītības programmas, izglītības iestādes un eksaminācijas centrus”, u.c.
Zemgale
Zemgales plānošanas reģiona Attīstības programma 2015.-2020.gadam (apstiprināta
2015.gada 18.augustā). Attīstības programmas stratēģiskajā daļā ir definētas sešas vidējā
termiņa attīstības prioritātes:
 Uzņēmējdarbībai pievilcīga vide - bāze inovācijām ilgtermiņā;
 Elastīga izglītība mūža garumā;
 Efektīva un kvalitatīva transporta sistēma un infrastruktūra reģiona ārējai un iekšējai
sasniedzamībai;
 Vides un dabas resursu ilgtspējīga apsaimniekošana un attīstība;
 Efektīva pakalpojumu sistēma;
 Zemgales reģiona kultūrvide un identitāte.
Zemgales plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015.-2030.gadam
(apstiprināta 2015.gada 18.augustā).
Par stratēģisko mērķi noteikts “Apdzīvotas Zemgales pilsētas un lauki”, kuru balsta
trīs virzītājspēki: cilvēks - izglītots, radošs un uzņēmīgs; ekonomika - konkurētspējīga un
inovatīva; dzīves vide - ilgtspējīga, kvalitatīva un iekļaujoša pilsētās un laukos.
Ilgtermiņa attīstības prioritātes:
 Zemgale - reģions ar attīstītu bioekonomiku, lauksaimniecību un uz vietējiem resursiem
balstītu pārtikas rūpniecību un amatniecību. Zemgale – intensīvās lauksaimniecības un
ekosaimniekošanas „sadzīvošanas” modelis;
 Zemgales nacionālas un reģionālas nozīmes pilsētas - reģiona rūpniecības un
pakalpojumu centri, kas dod attīstības starojumu lauku teritorijām;
 apdzīvoti Zemgales lauku apvidi, kur attīstās mazā uzņēmējdarbība un ir saglabāta
tradicionālā dzīves vide;
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Zemgale - izglītības, zinātnes un inovāciju reģions ar Latvijas Lauksaimniecības
universitāti kā intelektuālo potenciālu Latvijas un Zemgales, īpaši lauku, attīstībai un
spēcīgām profesionālās izglītības iestādēm.
Plānošanas reģiona ekonomikas profils aptver četrus galvenos specializācijas
virzienus, t.sk. tūrismu un amatniecību kā reģiona identitātes zīmolu. Kā viena no
lielākajām Zemgales reģiona vērtībām minēta kultūrtūrisma attīstība, kas ietver piļu, muižu,
baznīcu, muzeju, pilskalnu, kultūras pasākumu apmeklējumu.
Bauskas novads
Bauskas novada attīstības programma 2012.-2018.gadam ir pamats Bauskas novada
domes rīcību un investīciju mērķtiecīgai plānošanai. Vidēja termiņa prioritātes kultūras
jomā: kvalitatīva izglītība; pievilcīga kultūras un sporta vide; efektīva pārvalde.
Tūrisms un ar to saistītie pakalpojumi ir viens no novada attīstības pamatvirzieniem,
kas pozicionē novadu atpazīstamu Baltijā ar kultūrvēsturiskā un aktīvās atpūtas tūrisma
piedāvājumiem, t.sk. Latvijas – Lietuvas pārrobežu tūrisma maršrutiem.
Prioritātes - pievilcīga kultūras un sporta vide - mērķis ir nodrošināt iedzīvotājus un
novada viesus ar kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras un sporta pakalpojumu klāstu.
Kultūras pakalpojumu daudzveidības un kvalitātes nodrošināšanai noteiktie
uzdevumi:
 Kultūras aktivitāšu veikšanai nepieciešamās infrastruktūras attīstība;
 Nodrošināt bibliotēku darba kvalitāti un pakalpojumu attīstību;
 Nodrošināt muzeju darba kvalitāti un pakalpojumu attīstību;
 Kultūras mantojuma un kultūrvides attīstība.
Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2012.-2030.gadam nākotnes
redzējums - Bauskas novads ir bagāts novads Zemgales centrā, kurā cilvēki grib dzīvot
un strādāt. Novada attīstības ilgtermiņa prioritāte ir pievilcīga un droša dzīves un darba
vide. Prioritāte ir vērsta uz dzīves vides sakārtošanu un attīstību – t.sk. drošu sociālo vidi un
kvalitatīvu izglītību, uzņēmējdarbības attīstību.
Bauskas novada tūrisma attīstības programma 2015.-2020.gadam:
Vīzija - Bauskas novads ir starptautisks ceļojuma galamērķis ar plašu atpazīstamību
un apmeklētību, piedāvājot kvalitatīvus un īpaši uz kultūrtūrismu vērstus pakalpojumus,
veicinot novada ekonomisko izaugsmi, saglabājot dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma
vērtības un radot pievilcīgu dzīves vidi novada iedzīvotājiem.
Rīcības un uzdevumi kultūras nozarei:
 Mārketinga aktivitāšu ieviešana: zīmolvedības un mārketinga koncepcijas izstrāde un
ieviešana; stratēģiski nozīmīgu pasākumu atpazīstamības veicināšana un konkurētspējas
paaugstināšana;
 Tūrisma infrastruktūras attīstība: infrastruktūras sakārtošana, uzturēšana un pilnveide;
efektivitātes paaugstināšana;
 Mērķtiecīga piedāvājuma veidošana tūristu uzturēšanās paildzināšanai galamērķī un
sezonalitātes ietekmes mazināšanai.
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Pārrobežu uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku tīkla stratēģija 2014.-2020.gadam
izstrādāta ar mērķi palīdzēt apzināt Bauskas un Rundāles novadu Latvijā un Biržu, Pasvales
un Pakrojas rajonu Lietuvā iedzīvotāju radošo potenciālu un uzlabot viņu uzņēmējdarbības
prasmes, kā arī radīt iespējas inovāciju pārveidei dzīvotspējīgos risinājumos.
Stratēģiskie virzieni: biznesa bibliotēku infrastruktūras un pakalpojumu attīstība;
kapacitātes stiprināšana un materiāltehniskās bāzes pilnveidošana; sadarbība un
atpazīstamība.
Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģija 2015.-2020.gadam izstrādāta, lai īstenotu
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumu „Atbalsts LEADER
vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” Bauskas, Iecavas, Rundāles un
Vecumnieku novados (neietilpst Valles un Kurmenes pagasti).
Vietējās attīstības stratēģija nosaka un pamato lauku teritorijas attīstības mērķus un
pārmaiņu nepieciešamību. LEADER pieeja - dod iespēju iedzīvotājiem pašiem noteikt
vietējās attīstības prioritātes, iesaistīties lēmumu pieņemšanā, piesaistīt publisko
finansējumu vietējo jautājumu risināšanā, t.sk. kultūras infrastruktūras sakārtošanai,
kultūras pakalpojumu un jaunu tūrisma produktu attīstīšanai.
Konferences „Bauskas pilsētas vēsturiskā centra saglabāšanas problēmas un iespējas,
pieredze pilsētbūvniecības pieminekļu saglabāšanā Latvijā” 2014.gada 31.oktobra
rezolūcija Bauskas pilsētas vēsturiskā centra kā Latvijas un Eiropas kopējā kultūras
mantojuma saglabāšanai un attīstībai (skat. 5.pielikumu).
Kultūras stratēģiju nepieciešams saskaņot ar turpmāk izstrādājamiem nozaru attīstības
dokumentiem, kā arī Bauskas novada pašvaldības kultūras iestāžu attīstības plāniem:
Bauskas pils muzeja, Bauskas muzeja, Mākslas skolas, Mūzikas skolas, Bauskas Bērnu un
jauniešu centra, Bauskas Centrālās bibliotēkas, Kultūras centra u.c. (skat. 6.pielikums).
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1. ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS KULTŪRAS NOZARĒ

1.1.

Unikāls kultūrvēsturiskais mantojums

Kultūras mantojums ir katras tautas un katra novada garīgā un intelektuālā bagātība,
dzīvās pagātnes un tradīciju liecības, kuru nozīmības apzināšanās un atbildība par to
saglabāšanu ir pamats humānai un harmoniskai attīstībai.
Cilvēks vienmēr ir gribējis dzīvot un strādāt ērtā, racionālā, estētiski augstvērtīgā
vidē, kas iedvesmo, papildina, rada noskaņu un vietā, kurai ir pagātne. Katrs laika periods
atstāj pēdas telpā- savus pieminekļus, ar to telpa kļūst bagātāka. Kultūras mantojums
nedrīkst kļūt par dogmu, bet cilvēka dzīves kvalitātes dēļ to nedrīkst arī ignorēt. Kultūras
mantojums ir cilvēku un cilvēces visu sasniegumu kopums - milzīgs, bieži nenovērtēts
spēks un enerģija, ko efektīvi iespējams izmantot vietas attīstībai (J. Dambis, Dr.Arch.).
Telpa, kurā mēs dzīvojam nav sastingusi, tā nemitīgi attīstās. Augstākā vērtība
kultūrvēsturiskajā vidē ir tikai oriģinālam. Zaudējot oriģinālu, sabiedrība zaudē mantojuma
daļu, ko nav iespējams atgūt. Kultūrvēsturisku objektu uzslāņojumi – iepriekšējo laiku
kvalitatīvi pārveidojumi, atsevišķu elementu zudumi, bojājumi un dabiskais nodilums – arī
ir sava laika liecība un kultūrvēsturiska vērtība (J. Dambis, Dr.Arch.).
Bauskas novadā valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā iekļauti 140
objekti:
 38 arheoloģiskie pieminekļi - katrā Bauskas novada administratīvajā teritorijā ir vismaz
viens valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis, kas pamatā ir senkapi, apmetnes, kā arī
kapsētas (t.sk. Bauskas viduslaiku pils);
 22 arhitektūras pieminekļi - Bauskā atrodas Bauskas pilsdrupas ar parku, Svētā Gara
luterāņu baznīca ar kapliču un ţogu, Dreņģeru iebraucamā sēta un rātsnams, Codes
pagastā – Codes luterāņu baznīca un Codes muižas dzīvojamā ēka, bet Mežotnes
pagastā – Mežotnes pils, muiža, parks, Mežotnes muižas apbūve, mākslīgās pilsdrupas
un Jumpravmuižas parks ar parka arhitektūru;
 78 mākslas pieminekļi - kā nozīmīgākie minami Svētā Gara luterāņu baznīcā Bauskā
esošie mākslas priekšmeti, altāris Brunavas un Dāviņu pagastā un Codes luterāņu
baznīcas priekšmeti;
 1 pilsētbūvniecības piemineklis - Bauskas pilsētas vēsturiskais centrs;
 1 vēstures piemineklis - dzejnieka V. Plūdoņa dzimtās mājas.
No vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļiem jāpiemin – kinoteātris, Zirgu pasts un
dzīvojamā un veikalu ēka Bauskā; Bruknas muižas apbūve, kungu māja un muižas klētis
Dāviņu pagastā, Jumpravmuiža – parka paviljons un kapela Mežotnes pagastā, un
Jaunsaules luterāņu baznīca Vecsaules pagastā. Savukārt Bauskas novada vietējās nozīmes
mākslas pieminekļi atrodas Bauskā (2 durvju komplekti, 1 portāls un kapu plāksne) un
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Codes pagastā (sienu gleznojumi, ērģeles un torņa smailes noslēgums Codes luterāņu
baznīcai).
Par ievērojamiem un izciliem pieminekļiem Bauskas novadā uzskatāmi (Zemgales un
Sēlijas kultūras mantojums, biedrība “Laikmets”, 2012):
 Arheoloģijas – Mežotnes un Mežotnes centra senkapi (9.-12.gadsimts), Čunkānu –
Dreņģeru senkapi (8.-11.gadsimts);
 Arhitektūras – Bauskas Sv. Gara baznīca (1594.gads); Bauskas pils (1443.-1596.gadi),
Mežotnes pils (1802.gads);
 Mākslas – Bauskas Sv. Gara baznīcas iekārta (16.gadsimta beigas – 19.gadsimta
sākums); Mežotnes pils interjera dekoratīvā apdare (19.gadsimta sākums);
 Vēstures – V. Plūdoņa mājas “Lejenieki” (19.gadsimta beigas – 1940.gadam).

1.1.1. Bauskas pilsētas vēsturiskais centrs
16.gadsimta otrajā pusē un 17.gadsimtā Bauska piedzīvoja lielāko uzplaukumu savā
vēsturē, kļūstot par Kurzemes hercogistes administratīvo centru ar hercoga rezidenci
Bauskas pilī, kā arī par nozīmīgu tirdzniecības vietu, caur kuru ved ceļš no Lietuvas uz
Rīgu.
Līdz ar rātsnama atjaunošanu Bauska atguvusi izcilu 15.-17.gadsimta vēstures,
arhitektūras un mākslas pieminekļu kompleksu un aizraujošu ceļojuma maršrutu vēstures
mīļotājiem: trīs senākās Bauskas vēstures lieciniekus – Bauskas pili, Bauskas Sv. Gara
baznīcu un rātsnamu.
Bauskas pilsētas vēsturiskais centrs ir valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis
(valsts nozīmes piemineklis: Pilsētbūvniecība - Bauskas pilsētas vēsturiskais centrs, valsts
aizs. Nr. 7425, datējums:15.-19.gs.). Bauskas vecpilsētā, kur pārsvarā ir 19.gadsimta
apbūve, ēkas ar katru gadu aizvien vairāk sagrauž laika zobs. Lai apzinātu problēmas un
meklētu risinājumus, 2014.gada 31.oktobrī dažādu jomu profesionāļi un pašvaldības
pārstāvji tikās konferencē “Bauskas vecpilsētas saglabāšana – mīts vai realitāte”. Šī bija jau
otrā biedrības “Bauskas vecpilsēta” iniciētā konference, kurā apzinātas problēmas un
meklēti risinājumu vecpilsētas glābšanai. Problēmu saraksts ir garš - nesakārtotās
īpašumtiesības, zemā privātīpašnieku maksātspēja, bet lielākie pārmetumi tiek raidīti
pašvaldības virzienā, kas nav izrādījusi politisko gribu. „Kad ir skaidrs, kas ir darāms un
kam pievēršama uzmanība, tad, aktīvi rīkojoties, naudu var piesaistīt, bet nauda parādās tur,
kur ir skaidri un droši plāni,” saka Valsts kultūras pieminekļu inspekcijas vadītājs Juris
Dambis. Patlaban vecpilsētas iedzīvotājiem, ja tie uztur ēku atbilstoši kultūras pieminekļu
inspekcijas norādījumiem, tiek piešķirtas nekustamā īpašuma nodokļu atlaides, tomēr senās
apbūves īpašnieki nesteidz šo iespēju izmantot. (5.pielikumā rezolūcija no konferences).
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Bauskas pilsētas vēsturiskā centra saglabāšana un attīstības problēmas









Bauskas novada pašvaldībā nav izstrādāta Bauskas vecpilsētas attīstības stratēģija un
koncepcija, netiek veikta mērķtiecīga Bauskas vecpilsētas saglabāšana un attīstība;
Nav personas/u, kas strādātu ar Bauskas pilsētas vēsturiskā centra saglabāšanu un
attīstību, kā ar vienu kopīgu veselumu;
Strauji tiek pazemināta Bauskas pilsētas vēsturiskā centra, kā valsts nozīmes
pilsētbūvniecības pieminekļa vērtība;
Bauskas vecpilsētā esošais kultūras mantojums tiek degradēts un iznīcināts, nenotiek
vecpilsētas kultūrvēsturiskā mantojuma autentiskuma saglabāšana nākamajām
paaudzēm;
Netiek veikti konservācijas un restaurācijas darbi, iedzīvotājiem Bauskā nav iespējas
saņemt konsultācijas un iegūt praktiskas iemaņas vēsturisko ēku saglabāšanā un
uzturēšanā;
Netiek veidota autentisko būvgaldniecības un citu elementu krātuve.

Svarīgi izveidot tādu vēsturisko pilsētvidi, kurā dzīvojošie un strādājošie cilvēki
apzinātos šīs vides savdabību, neatkārtojamību un īpašo vērtību. Vidi, kas glabājama
nākamām paaudzēm nevis kā nekustīga “nedzīva” vērtība, bet aktīvi izmantota savam
statusam atbilstošā veidā. Vēsturiskās vides saglabāšana un kopšana nav pilnā mērā
iespējama tikai uz reglamentējošu noteikumu un aizliegumu bāzes. Ir vajadzīga sabiedrības
izpratne, ko var veicināt regulāra un metodiska informācija par kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšanu un izmantošanu. Kā iedvesmojošs paraugs vēsturisko ēku sakopšanā pirmkārt
jau ir blakus esoša sakārtota vide. Lai uzlabotu situāciju, jāsāk plānveidīgi ieguldīt finanses
ēku sakārtošanā, pretējā gadījumā iespējams zaudēt lielu daļu no vēsturiskajām ēkām, kas ir
pamats autentiskai kultūrvidei (Bauskas vēsturiskā centra apsekošana, 2013).
Nepieciešamās rīcības, finansējums
 Bauskas novada pašvaldības Restaurācijas nodaļas (Restaurācijas centra) izveide;
 Bauskas novada pašvaldības saistošie noteikumi, Valsts, ES struktūrfondi, Valsts
kultūrkapitāla fonds, citas investīcijas;
 Izveidot struktūru, kas nodrošina vēsturiskā mantojuma autentiskuma saglabāšanu aktualizē un realizē vecpilsētas reģenerācijas koncepciju:
o Veic vēsturisko ēku apsekošanu un izpēti;
o Veic praktiskus koka būvgaldniecības, un mūra ēku restaurācijas darbus;
o Veic finansējuma piesaisti no dažādiem fondiem, izpētes un restaurācijas darbu
norisei;
o Konsultē ēku īpašniekus, veic sabiedrības izglītošanu teorētisku zināšanu,
praktisku iemaņu gūšanai;
o Sagatavo informatīvus materiālus vēsturisko ēku uzturēšanai;
o Veido un uztur autentisko būvgaldniecības un citu elementu krātuvi.
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1.1.2. Dzejnieka V. Plūdoņa muzejs „Lejenieki”
(sena un tradicionāla Zemgales lauku sēta)

“Lejenieki” ir Zemgales zemnieku sēta (celta ap 1860.-1870.gadu) gleznainā
Mēmeles upes krastā 8 km no Bauskas, kas piederējusi Lejenieku dzimtai (dzejnieka V.
Plūdoņa vectēvam). Sētas apbūve (dzīvojamā māja, kalpu mājas, kūts, klēts un pirtiņa) ar
atsevišķām pārbūvēm saglabājusies un ietilpst muzeja brīvdabas ekspozīcijā. “Lejenieki”
lieliski saglabājuši Zemgales tradicionālās lauku sētas raksturu un vidi.
Māja, kurā uzaudzis un līdz pat mūža beigām vasaras pavadījis dzejnieks, nekad nav
smagi postīta vai cietusi ugunsnelaimē, un kopumā saglabājusi sākotnējo apjomu un
oriģinālās konstrukcijas. “Lejenieku” sēta un dzīvojamā māja uzrāda virkni tipisku
Zemgales sētai un dzīvojamai ēkai raksturīgu pazīmju, tomēr, lai konkrētāk spriestu par
dzīvojamās mājas atbilstību minētajiem kanoniem, nepieciešama padziļināta izpēte.
Sākotnējā plānojuma pilnīga izpratne un izvērtējums par tā atbilstību Zemgales tautas
celtniecības tradīcijām iespējami tikai mājas kapitālas restaurācijas laikā.
Piesaistot gan Valsts kultūrkapitāla fonda līdzekļus, gan Zemgales Plānošanas
reģiona finanses, gan Eiropas Savienības fondu līdzekļus, gan Bauskas novada pašvaldības
finansējumu, 2013.-2014.gadā tapa vairāki pētījumi, kas apvienoti projektā „Vēsture
atdzīvojas „Lejeniekos””:
 2013.gadā restaurācijas programma (arhitektoniski mākslinieciskā izpēte) memoriāla
muzeja ēkām kūtij un klētij;
 2013./2014.gadā tapa memoriālā muzeja kompleksa dzīvojamās mājas arhitektoniski
mākslinieciskā izpēte un interjera ekspozīcijas priekšlikums;
 2014.gadā veikta fotofiksācija pārējām kompleksa ēkām – šķūnim / rijai, pagrabam un
pirtij;
 2014.gadā izstrādāts tehniskais projekts “V. Plūdoņa memoriālā muzeja “Lejenieki”
ratnīcas restaurācija;
 2015.gadā izstrādāts būvprojekts “V. Plūdoņa muzeja dzīvojamās mājas un klēts
restaurācija un atjaunošana”.
Nepieciešamās rīcības
 Infrastruktūras rekonstrukcija, restaurācija, izbūve un jaunas ekspozīcijas izveide
atbilstoši laikam (20.gs. 30.gadi);
 Izstrādāt un ieviest ainaviskās vides sakārtošanas plānu;
 Pilnveidot kultūrtūrisma piedāvājumu muzeja apmeklētājiem un nodrošināt tā
pieejamību visa gada garumā.
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1.1.3. Bauskas pils

Bauskas pils ir valsts nozīmes arhitektūras un arheoloģijas piemineklis kas sastāv no
15.gs. vidū celtā Livonijas ordeņa cietokšņa, 16.gs.beigās izbūvētas Kurzemes hercoga
Frīdriha rezidences un 15.-18.gs. izveidotajiem aizsardzības valņiem un bastioniem.
Bauskas pils uzcelta bronzas laikmeta beigu – dzelzs laikmeta baltu cilts apmetnes vietā.
Rezidences arhitektūrā līdz mūsu dienām saglabājies sākotnējais plānojums, telpu
proporcijas, būvkonstrukcijas. Arheoloģisko izrakumu rezultātā atrastās interjera apdares
detaļas vairākās nozarēs veido vienas no nozīmīgākajām kolekcijām Latvijā – krāšņu
keramika, dekoratīvais akmenskalums. Pieminekļa izpēte, analoģijas citās Latvijas un
Rietumeiropas pilīs sniedz pietiekamu izziņas materiālu, lai varētu veikt tālejošu interjera
un fasāžu restaurāciju un rekonstrukciju. Bauskas pils šodien vienīgā Latvijas piļu
arhitektūrā un dekoratīvajā mākslā pārstāv ziemeļu renesanses un manierisma mākslas
stilus. Jāņem vērā, ka tā ir vienīgā vieta, kur autentiskā pilī – rezidencē iespējams radīt
Kurzemes – Zemgales hercogistes Ketleru dinastijas valdīšanas laika ekspozīciju (16.17.gs.).
Piesaistot vērienīgus ES līdzekļus, projekta „Bauskas pils iekļaušana kultūrtūrisma
apritē” ietvaros pabeigti Bauskas pils jaunās daļas restaurācija un rekonstrukcija, izveidota
pastāvīgā ekspozīcija „Bauskas pils vēsture” un tematiskās izstādes „Tērps un rotas
Kurzemes hercogistē (1562-1620)”, „Bauskas pils – militārs nocietinājums”, radīta
muzejpedagoģiskā programma „Galma sadzīves kultūra 16.gs.b.- 17gs.1.puse”.
2000.gadā uzsākti drupu nostiprināšanas darbi dienvidu un rietumu sienai, dienvidu
prizmatiskajam tornim, rietumu sienai 1840 km2 platībā, vēlāk turpināti darbi ziemeļu
sienas nostiprināšanai. Par realizētajiem darbiem muzejs konkursā „Europa Nostra Awards
2004” Bergenā saņēma laureāta Diplomu, 2006.gadā Dubrovņikos Eiropas Kultūras
mantojuma asociācijas „The Best in Heritage” Goda rakstu, 2002.gadā Valsts kultūras
pieminekļu aizsardzības inspekcijas Gada balvu restaurācijā.
2014.gada augustā noslēdzās ERAF projekts „Bauskas pils – sociālekonomiski
nozīmīga kultūras mantojuma objekta – atjaunošanas II kārta”. Sākot ar 2014.gada
13.septembri apmeklētāju apskatei pieejamas jaunās telpas. Projekta realizācija uzsākta
2011.gada sākumā. Trīs gadu laikā Bauskas pils ir piedzīvojusi lielas pārvērtības – veikta
objekta zinātniskā izpēte, restaurēta 16.gs. fasādes sgrafito dekoratīvā apdare, atjaunotas
ārējās akmens kaluma kāpnes un ieejas portāls uz hercoga apartamentiem ziemeļu korpusā.
Rekonstruētas ārējās koka kāpnes ar nojumi uz pilskunga telpām dienvidu korpusā,
atjaunots pagalma 17.gs. bruģis, pils interjeru sienu apdare, renesanses, manierisma un
baroka stila podiņu krāsnis, kamīni, logu vitrāžas, polihromo krāsaino flīžu grīdu segums
hercoga apartamentos, kā arī labiekārtota pils teritorija.
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2014.gadā Bauskas pils muzejs saņēma Latvijas Būvniecības Gada balvu nominācijā
“Restaurācija” un 2015.gadā Kultūras mantojuma gada balvu nominācijā „Kultūras
mantojuma restaurācija" par Bauskas pils restaurāciju.
Prioritārā rīcība
 Bauskas pils centrālā torņa konservācija un Mēmeles stāvkrasta rehabilitācija ar mērķi
ierīkot skatu laukumu, koncertzāli, būvvēstures digitālu ekspozīciju, tūristu taku apkārt
pilij.
Kultūras pieminekļu saglabāšanai nepieciešamās rīcības:
 Pašvaldības īpašumā esošo kultūras pieminekļu uzturēšana, remonts, restaurācija;
 Atbalsts privātīpašniekiem, sabiedriskām un reliģiskām organizācijām kultūras
pieminekļu glābšanas un restaurācijas pasākumiem;
 Kultūras pieminekļu iekļaušana kultūras dzīves un kultūrtūrisma apritē.

1.2.

Nemateriālais kultūras mantojums

Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana ir kļuvusi par vienu no nozīmīgākajām
kultūras politikas prioritātēm pasaulē. Nemateriālais kultūras mantojums līdzās
materiālajam kultūras mantojumam ir kultūras piederības, identitātes un pašapziņas avots.
2003.gadā tika pieņemta UNESCO Konvencija par nemateriālā kultūras mantojuma
saglabāšanu, tā stājās spēkā 2006.gada aprīlī, uzsverot, ka ikviena tās dalībvalsts ir
atbildīga par nemateriālā kultūras mantojuma pārmantošanu un kultūras savdabības
saglabāšanu kā pretstatu kultūras standartizācijai. UNESCO par nemateriālo kultūras
mantojumu atzīst paražas, spēles un mutvārdu izpausmes formas, zināšanas un prasmes, kā
arī ar tiem saistītus instrumentus, priekšmetus, artefaktus un kultūrtelpas, ko kopienas,
grupas un, dažos gadījumos, arī indivīdi atzīst par sava kultūras mantojuma daļu.
Nemateriālā mantojuma pastāvēšana ir ciešā veidā balstīta uz tā praktizēšanu un kopienu un
indivīdu brīvu radošu izpaušanos, ko veicina UNESCO.
Latvijā 2014.gadā Ministru kabinetā ir iesniegts likumprojekts „Nemateriālā kultūras
mantojuma likums”, kura mērķis ir saglabāt nemateriālo kultūras mantojumu un nodrošināt
tā ilgtspēju, nododot to nākamajām paaudzēm.
Bauskas novads ir bagāts ar savdabīgām nemateriālās kultūras mantojuma vērtībām:
seno zemgaļu kultūrtelpu, tradicionālajā kultūrā pārmantotajām ieražām, amatniecības
tradīcijām un folkloru. Daļa novada iedzīvotāju aktīvi kopj latviskās ieražas un ģimenes
tradīcijas, svin gadskārtu svētkus, piedalās prasmju apguves darbnīcās u.c.
Kapulauku izpēte līdz šim apliecinājusi gan Zemgales saimniecisko varenību, gan
plašos tirdzniecības sakarus, kā arī sniegusi vērtīgu materiālu etniskās attīstības procesu
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izpētei. Lielupes augšteces ielejā seno zemgaļu dzelzs laikmeta kultūrvides ievērojamākā
daļa ir Mežotnes senvietu komplekss. Šeit abās pusēs Lielupei atrodas piecas senvietas,
t.sk. Mežotnes centra senkapi. Mežotnes kā Austrumzemgales novada Upmales centra
uzplaukuma laiks bija 9.-13.gadsimts.
Nepietiekami izglītības un informācijas resursi:
 Tradicionālās kultūras apguve vispārizglītojošo skolu programmās nav iekļauta vai
apgūstama fragmentāri;
 Folkloru Bauskas novadā apgūst tikai pieaugušajiem domātajos amatierkolektīvos;
 Maz valsts un pašvaldības finansētu tradicionālo amatu apguves interešu pulciņu;
 Tradicionālos amatus apgūst privātajās amatu darbnīcās vai NVO iniciētos projektos;
 Trūkst pieejamas informācijas par Zemgales un Bauskas novada raksturīgajām
nemateriālās kultūras mantojuma vērtībām.
Nepieciešamās rīcības:
 Pēc kopienu iniciatīvas veicināt tradicionālās kultūras un amatu tradīciju apguvi
kontekstuālā vidē;
 Izveidot ekspozīciju par seno zemgaļu kultūrtelpu (senlietu ekspozīcija,
eksperimentālās arheoloģijas darbnīca);
 Digitāli apkopot Bauskas novada arheoloģijas un etnogrāfijas vērtības;
 Iekļauties starptautiska mēroga projektos, t.sk. sadarbībā ar Lietuvas pārstāvjiem
kultūras projektā „Baltu ceļš”.

1.3.

Kultūras resursi, tūrisms un novada pievilcība

Kultūrai un radošajām industrijām ir liela nozīme tūrisma veicināšanā. Tās šādā veidā
piedāvā ekonomikas dažādošanas un gudras specializācijas, kā arī vietas pievilcības
veicināšanas iespējas. Kultūras un radošās industrijas arī tieši sekmē nodarbinātību un
izaugsmi tūrisma nozarē.
Bauskas novada kultūras resursu bagātība ir pamats Bauskas novada kultūrtūrisma
piedāvājuma veidošanai. Kultūras resursu veido no iepriekšējām paaudzēm saņemtais
kultūras mantojums (materiālais un nemateriālais), kultūras organizācijas un apvienības
(brīvprātīgās un oficiālās), kultūras jomas darbinieki (radošie darbinieki un organizatori),
kā arī izveidotā kultūras infrastruktūra un tradicionālie kultūras notikumi.
Pētījumā par kultūras ieguldījumu vietējo un reģionālo pašvaldību attīstībā ir secināts,
ka: “ir pietiekami pierādīta kultūrā balstītu investīciju spēja pārveidot iepriekš pamestas
vietas un atdzīvināt aizmirstus vai neizteiksmīgus pilsētas rajonus. Pilsētvides telpas
pārskatīšana, kā arī jaunu kultūras objektu reāla esamība maina attieksmi, radot talantiem
jaunu paļāvību un ambīcijas un piesaistot papildu ieguldījumus. Veidojot šādi pievilcīgas
vietas, kultūras iestādes ietekmē ekonomiku un uzlabo vispārējo dzīves kvalitāti, tostarp
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palīdz
veidot
labāku
darba
un
privātās
(http://ec.europa.eu/culture/documents/final_report_sf_en.pdf)

1.4.

dzīves

līdzsvaru.”

Muzeji

Novadā darbojas 5 akreditēti muzeji: Bauskas pils muzejs, Bauskas muzejs, Rīgas
Motormuzeja ekspozīcijas filiāle, atpūtas komplekss “Miķelis” ar Zemnieku sētas un
lauksaimniecības mašīnu muzeju, V. Plūdoņa muzejs. 2014.gada apmeklētākais
pašvaldības muzejs Latvijā bija Bauskas pils (144,302 apmeklētāju). Aktīvi tūrisma apritē
iesaistīti un tiek reklamēti arī citi kultūrvēstures pieminekļi: Mežotnes pils, Bruknas muiža,
Bauskas Sv. Gara baznīca un Bauskas rātsnams.
Bauskas muzeja (dibināts 1947.gadā) misija ir, izmantojot muzejiskās darbības specifiskos
līdzekļus (ekspozīcijas, izstādes, izglītojošās programmas, ekskursijas, tematiskos
pasākumus, publikācijas), veidot vēsturisko apziņu un izpratni par kultūras un vēstures
liecībām kā aizsargājamiem kultūras un vēstures pieminekļiem, iemācot cienīt savu tuvāko
apkārtni, tās iedzīvotājus, vietējās paražas un tradīcijas, sekmējot lokālpatriotismu un
lepnumu par savu novadu.
Bauskas muzejā apskatāmas ekspozīcijas: 20 gs. rotaļlietu pasaule, Bauska laikā un
cilvēki Bauskā 20.gadsimtā (Dreņģera koloniālpreču veikals, Pļavenieka fotosalons, Jučiņa
frizētava un Kārļa Vīksnes grāmatu, rakstāmlietu un sīku preču tirgotava, Baranovska
kalēja darbnīca, pēckara pārmaiņas un sadzīve - čekista kabinets un tipisks padomju
divistabu dzīvoklis). Atraktīvs piedzīvojum: Bauskā 20.gadsimtā – īpašais piedāvājums
grupām, kur var izbaudīt dažādu varu laikus pilsētā, tikties ar vācu bodnieku Dreņģeri,
kādu laucinieci, kas 30.gados ieprecējusies pilsētā, fotografēties retro stilā, dejot patafona
atskaņoto melodiju ritmos, kopīgi dziedāt latviešu leģionāru dziesmas, noskatīties kādu no
pirmajām TV pārraidēm un ļauties citiem piedzīvojumiem, kā arī pasākums ar bērnu
dziesmiņām, rotaļām un citādām ēverģēlībām ekspozīcijā „Laiks spēlēties”.
Tabula 1.1. Bauskas muzeja darbība
Muzeja darbības rādītāji
2014.gads
Krājuma vienību skaits
59639
Jauniegūto krājuma vienību skaits
75
Konservēto un restaurēto krājuma vienību
1084
skaits
Apmeklētāju skaits
28544
Ziņojumu, referātu skaits
14
Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits
14
Muzejpedagoģisko programmu skaits
102
Muzeja rīkoto pasākumu skaits
7
Sarīkoto izstāžu skaits
22
Dati: Latvijas digitālā kultūras karte
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Nepieciešamās rīcības
 Bauskas muzeja darbības un attīstības stratēģijas 2015.-2020.gadam īstenošana;
 Prioritāte labākai Bauskas muzeja līdzdalībai kultūrtūrisma maršrutos, nepieciešama
Bauskas muzeja ēkas Kalna ielā 6a rekonstrukcija esošo pakalpojumu pilnveidošanai,
kā arī nodrošinot iespēju veidot jaunus pakalpojumus un mūžizglītības programmas.

Dzejnieka V. Plūdoņa muzejs (dibināts 1968.gadā), kas līdz tam bija Ceraukstes pagasta
pārziņā ar visai ierobežotiem apsaimniekošanas resursiem, kopš 2011.gada aprīļa izveidots
kā struktūrvienība Bauskas muzejam. Pārņemot muzeju, tika konstatēts, ka nepieciešams
gan esošo ēku kapitālais remonts, gan arī esošās patstāvīgās ekspozīcijas nomaiņa. Tādēļ
veikts pētījums par memoriālā kompleksa pārveidošanu un rekonstrukciju atbilstoši laikam,
kad šajā vietā dzīvoja un strādāja dzejnieks V. Plūdonis un viņa ģimene. Muzejs ir viens no
populāriem kultūras tūrista galamērķiem Bauskas novadā, tā misija - saglabāt dzejnieka
Viļa Plūdoņa piemiņu viņa dzimtajās mājās; iepazīstināt sabiedrību ar dzejnieka devumu
latviešu literatūrā, viņa dzimtas likteņiem Latvijā, trimdā; rosināt sabiedrības, īpaši skolu
jaunatnes interesi par V.Plūdoņa daiļradi.
Dzīvojamā mājā izvietota ekspozīcija, kas veltīta dzejnieka dzīvei un daiļradei, bet
sētā apskatāma koktēlnieka veidotā zaķu saime pie Zaķīšu pirtiņas. Izveidota Plūdoņa taka,
kas ved gar Mēmeli uz dzejnieka iemīļoto darba vietu pie Jautrā strauta. Netālu no muzeja
atrodas dzejnieka dzimtas kapi un Bangu dīķis. Muzejā piedāvā programmu
jaunlaulātajiem.
Tabula 1.2. V. Plūdoņa muzeja darbība
Muzeja darbības rādītāji
2014.gads
Krājuma vienību skaits
1533
Jauniegūto krājuma vienību skaits
0
Konservēto un restaurēto krājuma vienību
0
skaits
Apmeklētāju skaits
2015
Ziņojumu, referātu skaits
0
Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits
112
Muzejpedagoģisko programmu skaits
20
Muzeja rīkoto pasākumu skaits
5
Sarīkoto izstāžu skaits
0
Dati: Latvijas digitālā kultūras karte

Nepieciešamās rīcības
 Infrastruktūras rekonstrukcija, restaurācija, izbūve un jaunas ekspozīcijas izveide
atbilstoši laikam (20.gs. 30.gadi);
 Izstrādāt un ieviest ainaviskās vides sakārtošanas plānu;
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Pilnveidot kultūrtūrisma piedāvājumu muzeja apmeklētājiem un nodrošināt tā
pieejamību visa gada garumā.

Bauskas pils muzejs (dibināts 1990.gadā), reorganizējot Bauskas novadpētniecības un
mākslas muzeju, kura pārziņā līdz tam bija Bauskas pils izpētes, pils jaunākās daļas –
Kurzemes hercogu rezidences konservācijas, restaurācijas un rekonstrukcijas darbu
organizēšana, pils teritorijas kopšana. Tas ir apmeklētākais pašvaldības muzejs Latvijā,
misija - apgūt Bauskas pili kā valsts nozīmes kultūras pieminekli kontekstā ar Livonijas un
Kurzemes hercogistes vēsturi un Bauskas novada vēsturi, apkopojot un eksponējot
vēsturisko materiālu, izpētot pieminekli uz vietas; veidojot pils vēsturei un arhitektūrai
atbilstošas ekspozīcijas, veicot atbilstošu krājuma komplektēšanas, glabāšanas un
restaurācijas darbu, kā arī organizatorisko un saimniecisko darbu, kas saistīts ar pils
kompleksa restaurāciju, ekspluatāciju un iesaistīšanu kultūras dzīves apritē.
Bauskas pils komplekss ir Bauskas pils muzeja galvenais eksponāts. Izpētot,
saglabājot un padarot informāciju par konkrēto kultūras pieminekli pieejamu sabiedrībai,
atklājas attiecīgā novada, reģiona un valsts vēstures notikumi, vēsturisko personu
biogrāfijas, sadzīves, kultūras un amatniecības tradīcijas, kas ir pamats muzeja vēstījuma
veidošanai. Apmeklētājiem tiek piedāvāta pilsdrupu apskate un skatu laukums tornī, pils
vēstures ekspozīcija, tematiskās izstādes „Tērps un rotas Kurzemes hercogistē (15621620)” un „Bauskas pils - militārs nocietinājums”, kā arī iespēja piedalīties programmā
„Galma sadzīves kultūra 16.gs.beigās-17.gs.pirmajā pusē”. Kopš 2010.gada Bauskas pils
muzejā notiek Senās dzīvesveida skolas pasākumi, tās ietvaros apmeklētājiem ir iespēja
apgūt dažādas seno amatu prasmes un gūt priekšstatu par Bauskas pils periodam atbilstoša
laika cilvēku dzīvesveidu, sadzīves kultūru, zinātni un atklājumiem.
Tabula 1.3. Bauskas pils muzeja darbība
Muzeja darbības rādītāji
2014.gads
Krājuma vienību skaits
13052
Jauniegūto krājuma vienību skaits
140
Konservēto un restaurēto krājuma vienību
521
skaits
Apmeklētāju skaits
144302
Ziņojumu, referātu skaits
2
Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits
160
Muzejpedagoģisko programmu skaits
51
Muzeja rīkoto pasākumu skaits
121
Sarīkoto izstāžu skaits
6
Bauskas pils muzeja darbības mērķi un stratēģiskie uzdevumi
 Bauskas pils vecākās daļas – Livonijas ordeņa cietokšņa drupu konservācija un aprūpe:
o Esošā tehniskā stāvokļa fiksācija, bojājumu un destrukciju izpēte, konservācijas
projekta un konservācijas tehnoloģijas izstrāde;
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o Konservācijas darbu izpildes organizācija, uzraudzība, dokumentēšana;
o Uzturēšanas darbi.
Bauskas pils jaunās daļas – Kurzemes hercogu rezidences konservācija, restaurācija un
rekonstrukcija:
o Konservācijas, restaurācijas un rekonstrukcijas projektu izstrāde;
o Bauskas pilskalna ziemeļu nogāzes nostiprināšana;
o Restaurācijas un rekonstrukcijas darbu izpildes organizācija.
Muzeja misijai atbilstoša krājuma veidošana un saglabāšana;
Bauskas pils izpēte kontekstā ar Bauskas novada, Livonijas un Kurzemes hercogistes
vēsturi;
Pils vēsturei un arhitektūrai atbilstošu ekspozīciju un izstāžu veidošana Kurzemes
hercogu rezidences daļā;
Radīt un attīstīt Bauskas pils arhitektūras, vēstures, 15.-18.gs. kara mākslas un kultūras
vēstures studijās, ekspozīcijās un tematiskās izstādēs balstītu izglītojošu pasākumu
kopumu;
Ar publikāciju un interneta vides starpniecību, veidot komunikāciju ar muzeja
neklātienes apmeklētājiem u.c. interesentiem;
Muzeja apmeklētāju skaita un pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana.

1.5.

Bibliotēkas

1.5.1. Vispārīgs raksturojums

Bauskas Centrālā bibliotēka (CB) ir viena no vecākajām un tradīcijām bagātākajām
Zemgalē. Tā ir dibināta 1922.gadā. Bauskas CB veic Bauskas novada centrālās bibliotēkas
funkcijas, kā arī reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas Bauskas, Vecumnieku, Iecavas un
Rundāles novadā. Centrālās bibliotēkas struktūrā ietilpst Bauskas novada pagastu 17
bibliotēkas. CB ir nozīmīgs inovatīvu ideju, kultūras, izglītības un informācijas centrs
reģionā. Bibliotēka kopš 90.gadu nogales iesaistās lokālos un nozīmīgos starptautiskos
projektos, kļūstot par nozares vadošo iestādi bibliotēkas satura pilnveidošanā, jauno
tehnoloģiju ieviešanā un pakalpojumu spektra paplašināšanā. Bibliotēka uztur ciešu saikni
ar novada skolām, nevalstiskajām organizācijām, citām kultūras iestādēm, uzņēmējiem,
organizējot plašus tematiskus sarīkojumus.
Bibliotēku akreditācijas komisija (A.Pumpura, Dz.Justa, M.Jēkabsone, S.Daņiļēviča)
2012.gada 19.jūnijā apmeklēja Bauskas CB un izvērtēja tās atbilstību akreditācijas
nosacījumiem. Bibliotēka atrodas Bauskas Kultūras centra 3.stāvā (Bauskas Kultūras centra
tehniskais novērtējums apskatīts sadaļā “Kultūras infrastruktūra”). Kopējā telpu platība 436 m². No tiem lasītāju apkalpošanai ir paredzēti 259 m². Bibliotēkā izvietota 51 lasītāju
darba vieta. Krātuves kopējā platība ir 84 m². Lai arī telpas ir nelielas un nav ērti pieejamas,
tās ir izremontētas un iekārtotas ar jaunu aprīkojumu. Pārdomāts un patīkams bibliotēkas
vizuālais noformējums. Bibliotēka nav pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
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2009.gada jūlijā Bauskas pilsētas pašvaldība nodeva bibliotēkas rīcībā reorganizētās
vakarskolas telpas blakus ēkā, Kalna ielā 16, kuras trešo stāvu jau aizņēma bibliotēkas
Informācijas resursu attīstības nodaļa. Līdz ar to bibliotēka ieguva telpas depozitārijam un
apmaiņas krājumam.




Bibliotēku akreditācijas komisija ieteikumi:
Rast iespēju palielināt personāla resursus sakarā ar darba apjoma pieaugumu kā novada
centrālajai bibliotēkai ar filiāļbibliotēku tīklu;
Realizēt ieceri par jaunas ēkas būvniecību iedzīvotāju aktīvas darbības un uzturēšanās
zonā, nodrošinot lietotājiem bibliotēkas pakalpojumu pieejamību.

Jaunās Bauskas bibliotēkas koncepcija – telpa radošām izpausmēm
Bauskas bibliotēkas konkursā par uzvarētāju atzīts lietuviešu biroja A2SM darbs
“Satikšanās krustcelēs” (Meeting@crossroads), kas prasmīgi un organiski iekļauj
iecerēto ēku pilsētas centra situācijā, pārliecinoši traktējot to, kā jaunu pilsētas
vietzīmi, iedzīvotāju iemīļotu publiskās, kultūras un sociālās dzīves centru, un blakus
grāmatu lasīšanai piedāvā dažādas citas publiskas izmantošanas iespējas un veidus tai
skaitā uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumus.
Metu konkurss un tehniskā projekta izstrāde, organizēti Latvijas – Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas 2007.-2013.gadm projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku
pārrobežu sadarbības tīkla izveidošanu – Business library”. Atbilstoši konkursa
nolikumam, galvenie vērtēšanas kritēriji bija arhitektūras tēls, plānojuma funkcionalitāte un
atbilstība programmai, kā arī — pilsētvides risinājumi. Pirmās vietas ieguvēja darbs
veiksmīgi iekļaujas vecpilsētas koptēlā un, neradot jaunus, pašmērķīgus akcentus, taču
noteikti ceļ pilsētvides kvalitāti. Būve veidota kā no vienstāva kodola — ēkas vestibila
izejoši četri stari, kurā izvietotas dažādās iestādes funkcionālie bloki. Iecerētā struktūra
organiski un prasmīgi iekļauj arī veco sporta skolas administrācijas ēciņu, piedāvājot tajā
izvietot kafejnīcu, kas pavērsta pret pilsētu un var darboties autonomi, reizē cieši saistīta ar
jauno bibliotēku. Projektā paredzēta plaša konferenču zāle ar skatu uz pilsētu, grāmatu
krātuve, lasītava, bērnu bibliotēka, biznesa bibliotēka, oriģināla jumta terase ēkas pagalmā,
telpas nevalstiskajām organizācijām.
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Attēls 1.1. A2SM darbs “Satikšanās krustcelēs”

1.5.2. Pārrobežu uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku tīkla attīstība

Pētnieki vairākkārt uzsvēruši, ka bibliotēkas var kļūt par inovāciju sociālo platformu
tikai tad, ja tās ir inovatīvas savu pakalpojumu sniegšanā. Bibliotēkas darbiniekiem ir
jāapgūst biznesa iemaņas un jākļūst no “grāmatu orientētiem” par “uz apmeklētāju
orientētiem”. Bibliotēkas, kas ievirza darbu jaunā, laikmeta izmaiņu ietekmētā gultnē,
apzina klientu vērtības un vēlmes, lai precīzi vērstu savu darbu viņu interešu virzienā.
Piemēram, bibliotēkas Grieķijā pievērš uzmanību specializētās literatūras iegādei vai
arī literatūras avotu pieejamības nodrošināšanai, informāciju tehnoloģiju apmācību kursu
nodrošināšanā, kā arī ērtu individuālo darba vietu nodrošināšanā. Grieķu publiskās
bibliotēkas pakalpojumus nosacīti iedala, pirmkārt, apmācību pakalpojumos, kas orientēti
uz izglītības iestāžu jauniešiem, kā arī pieaugušo tālmācības kursiem, otrkārt,
uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi, treškārt, e-pakalpojumi, ceturtkārt, kultūras un sociālās
kohēzijas pasākumi un, piektkārt, sociālās iekļaušanas pasākumi, piemēram, mobilie
bibliotēku pakalpojumi.
Lai palīdzētu apzināt iedzīvotāju radošo potenciālu un uzlabotu viņu uzņēmējdarbības
prasmes, kā arī radītu iespējas inovāciju pārveidei dzīvotspējīgos risinājumos, izstrādāta
Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku tīkla stratēģija, kas ir vidēja termiņa dokuments laika
posmam no 2014. Līdz 2020.gadam.
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Stratēģijā aprakstīto aktivitāšu mērķa grupas ir jaunieši vecumā no 13 līdz 18 gadiem,
potenciālie uzņēmēji, tikko darbību uzsākušie uzņēmēji, kā arī esošie vietējie uzņēmēji.
Daļa stratēģijā minēto aktivitāšu ir vērstas arī uz bibliotēkas personāla iemaņu
paaugstināšanu un bibliotēkas infrastruktūras pilnveidošanu.
Attēls 1.2. Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēkas klientu loks

Bibliotēku stiprās puses ir personāla ieinteresētība ieviest jaunas iniciatīvas,
stratēģiski izdevīga bibliotēku atrašanās vieta, bagātīga ar uzņēmējdarbību saistītas
literatūras izvēle, kā arī ilglaicīga sadarbība ar vietējām nevalstiskajām un biznesa
organizācijām. Bauskas novadā darbojas 8 biznesa atbalsta bibliotēkas (Bauskā, Uzvarā,
Codē, Jauncodē, Ceraukstē, Brunavā, Grenctālē, Rītausmās). Tas bibliotēkām rada iespējas
attīstīt vienas pieturas aģentūras pakalpojumus, izvērst uzņēmējdarbību atbalstošus
pasākumus uz plašākām mērķa grupām, kā arī kļūt par inovatīvu ideju apmaiņas centriem.
Bibliotēkām ir arī vairākas vājās puses, kas rada iespējamību dažādiem riskiem
traucēt iecerēto projekta attīstības gaitu. Visu bibliotēku akūtākā problēma ir bibliotēkas
darbinieku zemās algas, kas nākotnē rada risku nepietiekamai uzņēmējdarbības atbalsta
paplašināšanai, jo zemās algas nepiesaista speciālistus iesaistīties šajā jomā. Bauskas
Centrālajai bibliotēkai nav normatīviem atbilstošu piemērotu telpu, kas rada risku
ierobežotai uzņēmējdarbības atbalsta iespēju attīstībai. Nepietiekama administratīvā
kapacitāte un tradicionālā pieeja bibliotekāra pienākumiem bibliotēkās nākotnē var radīt
nepietiekamas jaunāko tehnoloģiju apguves iespējas, kā arī ierobežotu palīdzību klientiem
darbā ar zinātniskajām datu bāzēm.
Stratēģijā identificēti 5 galvenie rīcības virzieni, kuru ietvaros katrai bibliotēkai un
atbalsta tīklam kopumā būtu jāizstrādā aktivitātes, kas vērstas uz rīcības virzienu
īstenošanu. Galvenie rīcības virzieni ir:
1) radīt bibliotēkās inovatīvu uzņēmējdarbības atbalsta centra vidi;
2) izglītot sabiedrību par esošajām un iespējamajām uzņēmējdarbības iespējām;
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3) palīdzēt dažādām mērķa grupām atrast iespēju attīstīt jau esošās, kā arī potenciālās
uzņēmējdarbības jomas;
4) nodrošināt bibliotēkās kvalitatīvus biznesa atbalstošus pakalpojumus;
5) attīstīt uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku tīkla potenciālu un iespējas.
Attēls 1.3. Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēkas pakalpojumi

Atbilstoši augšminētajiem rīcības virzieniem bibliotēkas savu iespēju ietvaros
koncentrē uzņēmējdarbību atbalstošās aktivitātes uz dažādām sabiedrības mērķa grupām:
esošajiem uzņēmējiem, potenciālajiem uzņēmējiem, attālinātā darba veicējiem,
pašnodarbinātajiem, bezdarbniekiem, skolēniem, studentiem, kā arī skolotājiem.
Attēls 1.4. Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēkas pakalpojumi
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Tālāk tabulā attēloti iespējamie sadarbības mehānismi starp bibliotēku un
augšminētajām mērķa grupām. Tabulā nav iekļauts 5.rīcības virziens, jo tā ietvaros
izvirzītās aktivitātes nav vērstas uz konkrētu mērķa grupu, bet gan bibliotēku
infrastruktūras uzlabošanu un bibliotēku darbinieku kapacitātes celšanu ar mērķi nodrošināt
citu darbības virzienu efektīvāku ieviešanu. Izprotot to, ko klienti vēlas un sagaida, kas
iedrošina viņus pievienoties un turpināt būt par bibliotēkas lietotājiem, koncentrējoties uz
jaunu lietotāju piesaisti, mums būs labāka izpratne par to, kas motivē izmantot bibliotēkas
pakalpojumus. Šis stratēģiskais mērķis ir vērsts uz to, lai pilnveidotu bibliotēku kapacitāti –
darboties kā biznesa atbalsta bibliotēkai un sniegt biznesa atbalsta pakalpojumus
visaugstākajā kvalitātē. Ir ļoti svarīgi uzlabot pieejamību bibliotēkas pakalpojumiem gan
virtuāli, gan fiziski, kā arī attīstīt atbilstošu materiālo bāzi ar IT programmatūrām un
aparatūru.

Biznesa
izglītība

Rīcības virzieni

Tabula 1.4. Iespējamās bibliotēku aktivitātes un mērķa grupas
Mērķa grupas
Esošie
Potenciālie Pašnodar Attālinā Bezdarbn Skolēni,
uzņēmēji
uzņēmēji
binātie
tā
ieki
student
darba
un
veicēji
skolotāji
Specifiski
Kursi
Kursi par
Pamatpras
maksas
biznesa
nodokļu
mes
kursi, kas plānu
politikas
finanšu
balstīti uz rakstīšanā
prasībām
vadībā
vietējo
un vadības
25uzņēmēji kursi
profesionāl Uzņēmēju praktiska palīdzība,
ām
vingrinājumi
potenciālajās
interesēm
investīciju iespējās
(piem.,
tūrisma
pamatpras
mes,
finanšu
vadība
Biznesa komunikācijas kurss, kurš attīsta kritisko
domāšanu, argumentāciju, problēmu risināšanas
prasmes, kā arī sniedz nepieciešamās zināšanas
komunikācijas nodrošināšanai darba vietā
Profesionāļu lekcijas un diskusijas (piem., Datora pamatprasmju
juristiem, Ieņēmumu dienesta darbiniekiem) par kurss,
esošo situāciju esošajā likumdošanā un nodokļu programmnodrošināju
jomā)
ms dažādās
Kurss par mārketinga principiem, nodrošinot operacionālajās vidēs
pamatzināšanas par mērķa grupu identificēšanu,
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cenu stratēģijām, izplatīšanas kanāliem
Balstoties uz vietējās sabiedrības interesēm, bibliotēkas varētu nodrošināt
angļu, vācu vai citas svešvalodas apmācību kursus
Biznesa
Vietējo
Materiāli par uzņēmējdarbības iespējām rajonā,
informāci 26uzņēmēji
informācija par jaunākajām publikācijām, kredīta
ja
produkcijas
ņemšanas iespējām, valtsts piedāvātajām atbalsta iespējām
prezentācijas
jaunajiem uzņēmējiem.
Pieredzes
apmaiņas
braucieni
Biznesa
brokastis
Jautājumu/atbilžu lapas veidošana bibliotēkas mājas lapā, bibliotēkas blogs
Tikšanās ar veiksmīgiem uzņēmējiem
Sadarbība ar vietējām biznesa organizācijām
Bibliotēkas jaunumi e-pastā, kas balstīti uz izlases principa
Nakts abonoments uz periodiku
Biznesa grāmatu recenziju regulāra nodrošināšana pa e-pastu
Specifiska informācija par rajonā attīstītajām uzņēmējdarbības nozarēm
audio un video materiālu veidā
Biznesu
Pieejamības nodrošināšana valsts un pašvaldību sniegtajiem eatbalstoši pakalpojumiem
pakalpoju Iespēja pasūtīt grāmatu pārrobežu uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku tīkla
mi
ietvaros
e-grāmatu izsniegšana
Dizaina un izdrukāšanas centrs: plakātu, biznesa karšu, brošūru, ielūgumu
izgatavošanas un iesiešanas iespējas, iespēja drukāt caur internetu
Datu
Bezmaksas
Bezmaksas
Video
Pieeja
apkopošana iespējas
iespējas
konferences
darba
un analīze publicēt
publicēt
iespējas,
iespēju
specifiskā
paziņojumu paziņojumu Bezmaksas
meklēšanas
jomā
– s pārdevēju s pārdevēju iespējas
programma
maksas
blogā
blogā
publicēt
tūrai
un
pakalpojum
paziņojumus aģentiem
s
pārdevēju
blogā
Bezmaksas
Nepārtraukta Konsultatīv
iespējas
iespēja
ie
publicēt
elektroniski
pakalpojum
paziņojumu
piekļūt
i CV
s pārdevēju
bibliotēkas
rakstīšanai,
blogā
pakalpojumie padomi, kā
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Inovatīva
biznesa
centra
vide

m un
uzvesties
krājumiem
intervijās
Attālinātā
darba iespēju
attīstīšana
Piekļuve specifiskām datu bāzēm (piemēram, investīciju
iespēju), maksas pakalpojums
Mājas lapu izveidošana, maksas pakalpojums
Individuālo darba vietu izveidošana, nodrošinot piekļuvi datoriem un
bezvadu internetam, klusas lasītavas, mācību istabas, lasītavas pusaudžiem,
kur iespējams iepazīties ar uzņēmējdarbības pamatus izskaidrojošu
literature
Bibliotēkas darba laiks vēlās vakara stundās un brīvdienās
Bibliotēkas fiziskās pieejamības nodrošināšana
Iespēja
Iespēja
organizēt
spēlēt
sanākmes
komandu
atbilstoši
biznesa
aprīkotās
spēles vai
konferenču
individuālā
telpās
s biznesa
spēles
Biznesa
internetā
klubu
izveide

Bibliotēku sniegto pakalpojumu novērtējums
Kultūra «nedzīvo» tikai kultūras namos – arī 18 pašvaldības publiskās bibliotēkas ir
kultūras centri, kuros pulcējas cilvēki, ne tikai lai izlasītu laikrakstus, žurnālus, grāmatas.
Bibliotēkas ir lokāli informācijas centri, turklāt katra bibliotēka organizē arī dažādus
tematiskus pasākumus saviem apmeklētājiem. Bibliotēku ieguldījumu kultūras dzīvē
novadā ļoti labi raksturo pasākumi e-prasmju nedēļai un drošākai interneta lietošanai, bet
vietējās uzņēmējdarbības atbalsta 7 bibliotēkas Bauskas novadā kopīgi ar Biznesa
bibliotēku Bauskas Centrālā bibliotēkā (izveidotas 2013.gadā projekta “Pārrobežu
uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku tīkla izveidošana” ietvaros) organizē informatīvos
seminārus, radošās laboratorijas, mācību pieredzes braucienus, konkursus u.c. Nozīmīgākie
pasākumi: novadu Grāmatu svētki Bauskā, Dzejas dienas, Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa,
Bibliotēku nedēļa, tematiskās pēcpusdienas un tikšanās, kuras veltītas ievērojamu literātu
daiļradei, novada kultūrvēsturei. Iedzīvotāju atsaucību guvušas daudzveidīgās radošās
darbnīcas, kā arī aktivitātes veselīga dzīves veida popularizēšanai. Bibliotēkās valda
pamatīga kārtība – tajās strādā profesionāļi, un bibliotēku augsto profesionālo līmeni
apliecina arī fakts, ka visas bibliotēkas novadā ir akreditētas.
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Bauskas
CB
Bauskas
Bērnu b-ka
Brunavas
b-ka
Grenctāles
b-ka
Ceraukstes
b-ka
Mūsas b-ka
Codes b-ka
Jauncodes
b-ka
Dāviņu
b-ka
Uzvaras
b-ka
Pāces b-ka
Rītausmu
b-ka

Tabula 1.5. Bibliotēku sniegto pakalpojumu rādītāji 2014.gadā
Krājuma Datubāz Izsnieg Lietotāju
Apmeklēj Pasākum Izstāžu
lielums u skaits
ums
skaits
umu skaits u skaits
skaits
121792 2680
45812
5
97741
42
80
15542

2

40872

1050

30805

58

119

7196

3

4202

233

4010

22

12

7023

2

7372

229

3957

15

32

8152

3

8028

236

3448

23

34

8331
11073
10668

2
2
2

11341
10170
15082

240
414
506

3435
11326
15115

15
31
51

25
30
73

7672

2

7175

233

4474

9

47

9693

3

10173

422

5360

26

21

5167
10081

2
3

5013
9255

190
632

2335
11908

12
42

25
39

Dati: Latvijas digitālā kultūras karte
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1.6.

Kultūras centri

Bauskas novads var lepoties ar senām un izkoptām dejošanas, dziedāšanas un teātra
mākslas tradīcijām, kas rūpīgi tiek koptas, saglabātas un nodotas nākamajām paaudzēm.
Novadā darbojas vairāk nekā 60 amatiermākslas kolektīvu (~ 1150 dalībnieki) – kori,
vokālie ansambļi, folkloras kopas, tautas deju, līnijdeju, eksotisko un mūsdienu deju
kolektīvi, amatierteātri, kā arī senākā fotostudija Latvijā. Katrā novada teritorijā ir
nodrošināta iespēja dejot vai dziedāt. Bauskas amatierkolektīvi aktīvi iesaistās novada
pasākumu un gadskārtu svinību norisē, ar labiem panākumiem pārstāv novadu nacionāla un
starptautiska līmeņa sarīkojumos.
Kultūras aktivitāšu nodrošināšanai Bauskas novadā ir vienmērīgs kultūras iestāžu
pārklājums. Novada administratīvajā centrā, Bauskā, darbojas lielākā pašvaldības kultūras
iestāde – Bauskas Kultūras centrs, regulāras kultūras norises tiek organizētas novada
pagastos - Brunavā, Dāviņos, Ceraukstē, Codē, Gailīšos, Īslīcē, Mežotnē un Vecsaulē.
Bauskas Kultūras centrs un pagastu kultūras nami ir vietējās sabiedrības kultūras
dzīves attīstītāji un Dziesmu un deju svētku procesa nodrošinātāji, kā arī pārstāv
amatiermākslu un kultūras vērtību un tradīciju pārmantošanu visās amatiermākslas nozarēs.
Lai nodrošinātu kvalitatīvu un pilnvērtīgu kultūras piedāvājumu Bauskas novadā, svarīgs
priekšnoteikums ir pasākumu organizēšanai atbilstoši aprīkota kultūras iestāde katrā
pagastā. Bauskas novada pagastos darbojas septiņas kultūras iestādes: Īslīces Kultūras
nams, Daudzfunkcionālais centrs „Strēlnieki” Mežotnes pagastā, Kultūras centrs
„Kamarde” Gailīšu pagastā, Ceraukstes tautas nams, Grenctāles kultūras nams Brunavas
pagastā, Kultūras centrs „Dāvis” Dāviņu pagastā un Vecsaules saietu nams. Patlaban Codes
pagastā šādas ēkas nav, un iedzīvotājiem ir ierobežotas iespējas saņemt kvalitatīvus
kultūras pakalpojumus - pasākumu norise un amatiermākslas kolektīvu darbība notiek
sadarbībā ar Codes pamatskolu, Codes baznīcu, Bauskas pamatskolu un Bauskas Kultūras
centru.
Stratēģijas izstrādes darba grupa kā vienu no prioritārajiem uzdevumiem akcentēja
nepieciešamību katrā pagastā nodrošināt kultūras norisēm paredzētu ēku. Izvērtējot to, kā
pagastos mainījusies kultūras dzīve pēc kultūras namu sakārtošanas, pavisam droši var
apgalvot, ka šo iestāžu renovācija jau tagad ir attaisnojusies ar uzviju. Kā piemēru var
minēt daudzfunkcionālo centru “Strēlnieki” – lai gan sākotnēji skeptiķi apšaubīja šīs ēkas
nepieciešamību kultūras vajadzībām, tur tagad notiek intensīva kultūras dzīve. “Ja ir vieta,
kur pulcēties, un ja ir cilvēks, kas deg par savu darbu, saviem cilvēkiem, tad kultūra pagastā
elpo un dzīvo. Tur viss notiek! Kaut arī novads ir viens, katra pagasta iedzīvotājiem ir savas
intereses, savas vajadzības. Protams, notiek jau arī kopīgie pasākumi, bet cilvēkiem svarīga
ir tā mājas sajūta, un pašiem savs kultūras nams to sniedz” (Jelgavas novada pašvaldības
Kultūras nodaļas vadītāja Dzintra Zimaiša).
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Attēls 1.5. Bauskas Kultūras centra struktūrshēma

1.6.1. Kultūras centru un tautas namu darbības formas un pamats

Saskaņā ar Kultūras institūciju likuma: 2.pantu kultūras institūcijas dibina valsts,
pašvaldības vai privāto tiesību subjekti. Šo institūciju darbības pamatmērķis ir kultūras
vērtību radīšana, izplatīšana vai saglabāšana; 13.pantu pašvaldības savas kompetences un
likumos paredzētajos ietvaros ir tiesīgas noteikt pašu dibināto kultūras institūciju darbības
formas un pamatu.
Nosakot minimālo pakalpojuma grozu pilsētā un pagastos, ņemts vērā Bauskas
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2012.-2030.gadam definētais attīstības centru
princips (skat. 2. un 3.pielikumu).
Latvijā ir noteikta muzeju un bibliotēku akreditācija. Šādai novērtēšanas sistēmai
jābūt ne tikai bibliotēkām un muzejiem – ir vajadzīgi kritēriji, pamatprincipi, pēc kuriem
vienoti visā valstī tiktu novērtētas kultūras iestādes, lai arī šajā ziņā būtu sakārtotība.
Diemžēl mūsu valstī šāds dokuments par kultūras iestāžu akreditācijas kārtību vēl nav tapis,
un tas pašvaldībām apgrūtina darbu. Kritēriju izstrādes gadījumā būtu noteikti, piemēram,
konkrēti tehniskā aprīkojuma standarti, drošības nosacījumi, kultūras centru iedalījums
grupās pēc darbības apjoma un specifikas. Taču pati būtiskākā kultūras centru likuma
priekšrocība būtu to darbinieku sociālā aizsardzība, proti, darba samaksas noteikumi. Tad
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atalgojums vairs nebūtu atkarīgs no pašvaldību iespējām un attieksmes kā patlaban. Kaut
vai tik vienkāršs fakts kā kultūras iestādes nosaukums – jau vēsturiski Bauskas novadā,
tāpat kā visā Latvijā, ir gan kultūras nami, gan kultūras centri, gan tautas nami, gan klubi,
gan kultūras, sporta un izglītības centri. Lai gan nosaukums atšķiras, šīs visas ir kultūras
iestādes un veic ļoti līdzīgas funkcijas, bet definēti kritēriji, ar ko tās atšķiras, ne valstī, ne
pašvaldībā nav noteikti.
Kultūras ministrijas (KM) Kultūras forumā Rīgā 2012.gada 5.novembrī aizsāka
diskusiju par to, kā izvērtēt kultūras centru un tautas namu pašreizējo darbību un kādas
aktivitātes veicamas, lai sniegums kļūtu kvalitatīvāks. Tika apzināti priekšlikumi kultūras
centru attīstībai. Diskusijā piedalījās kultūras centru, tautas namu pārstāvji un pašvaldību
vadītāji, kultūras augstskolu studenti no visas Latvijas, aicinot viņus nākt klajā ar
konkrētiem priekšlikumiem pašreizējo problēmu risināšanai. Forumā “Kultūras centrs
radošā Latvijā” piedalījās 550 kultūras nozarē strādājošo.
Lai aktualizētu šo jautājumu Bauskas novadā, Stratēģijas izstrādes darba grupa devās
pieredzes apmaiņas braucienā uz Talsu pašvaldību. Talsu tautas nams pēc sakārtotības,
apjoma un uzbūves visvairāk līdzinās tam, kā Bauskas Kultūras centra darbinieki saredz
savu turpmāko darbību un Bauskas novada kultūras namu attīstību. Talsu novada
pašvaldībā ir izveidota kultūras nodaļa, kas ir tieši atbildīga par tām lietām, kādas Bauskas
Kultūras centra darbinieki vēlētos deleģēt Bauskas novada pašvaldības kultūras nodaļai vai
vismaz novada kultūras darba koordinatoram, ja tāda/-ds tiktu izveidota/-ts“.
Nepieciešamās rīcības
 Izveidot vienotu Bauskas novada pašvaldības kultūras centru klasifikāciju pēc kultūras
centru darbību raksturojošiem rādītājiem, kas ir vienlīdzīgi, pamatoti, pārbaudāmi un
izmērāmi – valsts statistikas pārskatā kultūras jomā, elektroniskajā datubāzē “Latvijas
digitālā kultūras karte”;
 Noteikt kārtību, kādā tiek klasificēti Bauskas novada pašvaldības kultūras centri:
klasifikācijas kategoriju un grupu piešķiršanas kritēriji un kārtība, kā arī kultūras centru
darbinieku skaits un atalgojums;
 Vajadzīga regulāra kultūras centru darbības inventarizācija, pārskatot un izvērtējot
paveikto, lai apmeklētājiem piedāvātu aizvien kvalitatīvāku un eksportspējīgāku
kultūras produktu;
 Viena no akūtākajām problēmām kultūras centru un tautas namu darbībā ir
pieredzējušu, profesionālu, kvalificētu darbinieku trūkums, kuri prastu gan ar svaigām
idejām organizēt radošo dzīvi, gan vadīt kultūras namu, gan rakstīt projektus, gan
piesaistīt auditoriju. Sevišķi traucējoši faktori ir kultūras darbinieku zemais prestižs
sabiedrībā un mazais atalgojums. Pašvaldībai nodrošināt atbalstu kultūras darbinieku
bezmaksas tālākizglītības un mūžizglītības iespējām, izvērtēt kritēriju ieviešanas
nepieciešamību pēc kādiem vērtējami kultūras darbinieki;
 Noteikt stingrākus statistikas rādītājus kultūras centru darbībai, nosakot, cik daudz un
kādi pasākumi gadā īstenojami. Šobrīd to nosaka pati iestāde. Ieviest pašvaldību
apstiprinātas programmas kultūras centru darbībai.
31

Mazliet citāda situācija ir ar profesionāliem kolektīvu vadītājiem, jo, lai par tādu
kļūtu, ir jābūt personībai – tautas mākslas kolektīvu darbs nav tikai brīvā laika pavadīšana,
tas ir nopietns un atbildīgs darba process. Spēcīgi kolektīvu vadītāji ir deficīts. Tikko ir labs
vadītājs, cilvēki ap viņu pulcējas un rodas spēcīgi tautas mākslas kolektīvi.
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Tabula 1.6. Kultūras centru, namu un saieta namu sniegto pakalpojumu rādītāji
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7
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DFC
Strēlnieki
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Vecsaules
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Kopā
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20340
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Bauskas
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Dati: Latvijas digitālā kultūras karte
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1.7.

Kultūrizglītības iestādes

Kultūrizglītības iestādes nodrošina personību radošu attīstību, sagatavo skolēnus
radošas profesijas izvēlei un līdz ar to audzina jauno paaudzi ar labākām kultūras
zināšanām, augstāku pieprasījumu pēc kultūras pakalpojumiem.
Profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās kultūrizglītības pakalpojumu
nodrošināšana mūzikas, mākslas, koru un cita veida kultūrizglītība skolās pašvaldības
teritorijā. Atbildīgās iestādes Bauskas pašvaldībā: Bauskas bērnu un jauniešu centrs,
Bauskas mūzikas skola, Bauskas mākslas skola, Bauskas novada vispārējās izglītības
iestādes.
Bauskas Mūzikas skola (dibināta 1957.gadā) nodrošina profesionālās ievirzes izglītības
programmu īstenošanu pamatizglītības pakāpē. Skola darbojas kā pašvaldības profesionālās
ievirzes izglītības iestāde un nodrošina izglītības programmas dažādu mūzikas instrumentu
spēlē un vokālajā mūzikā (kora klase, dziedāšana). Tiek nodrošinātas arī dažādas
kolektīvās muzicēšanas aktivitātes, kā arī tiek rīkoti dažādi koncerti. Audzēkņu kopskaits
uz 2015./2016.mācību gada 1.septembri – 192. Skolā strādā 25 pedagogi.
Bauskas Mākslas skola (dibināta 1989.gadā) nodrošina profesionālās ievirzes izglītības
programmu īstenošanu “Vizuāli plastiskā māksla” (kods 20V 21100). Programmas
īstenošanas ilgums ir 2455 stundas. Audzēkņu kopskaits uz 2015./2016.mācību gada
1.septembri – 122 izglītojamie no Bauskas, Iecavas, Ozolnieku un Rundāles novadiem.
Skolas pamatuzdevums ir nodrošināt iespēju iegūt profesionālās ievirzes izglītības
pamatzināšanas un prasmes mākslā un sagatavot izglītojamos mākslas profesionālās vidējās
izglītības programmas apguvei. Audzēkņi apgūst prasmes un zināšanas zīmēšanā,
gleznošanā, kompozīcijā, veidošanā, mākslas valodas pamatos, darbs materiālā – māls,
audums, koks, tekstils un datorgrafikā u.c.
Bauskas Bērnu un jauniešu centrs īsteno bērnu un jauniešu interešu izglītību Bauskas
novadā. Bērnu un jauniešu centrs piedāvā
Novada vispārizglītojošās iestādēs bērniem un jauniešiem ir iespēja darboties
kultūrizglītības programmās, pašvaldībai ir izdevies sakārtot optimālu interešu izglītības
programmu pārklājumu
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1.8.

Kultūras infrastruktūra

Lai stimulētu novada ekonomisko aktivitāti un sekmētu valsts policentrisko attīstību,
efektīvi izmantojot kultūrvides potenciālu, nepieciešams atbalstīt sociālekonomiski
nozīmīgas kultūras infrastruktūras atjaunošanu un jaunas laikmetīgas kultūras
infrastruktūras būvniecību Bauskas novada attīstības centros. Ar sociālekonomiski
nozīmīgu kultūras infrastruktūru tiek saprasta tāda infrastruktūra, kas līdztekus specifiskām
kultūrā balstītām iezīmēm (infrastruktūra ar kultūrvēsturisko vērtību vai/un infrastruktūra,
kas nodrošina kultūras pakalpojumu sniegšanu) vienlaikus efektīvi palielina arī dzīves un
investīciju vides pievilcību vai/un pārliecinoši sekmē ekonomiskās aktivitātes dažādošanu
un jaunu darba vietu rašanos katrā no attīstības centriem.

1.8.1. Kultūras nozarei nozīmīgi projekti 2007.-2013.gada
plānošanas periodā

Lielākos ieguldījumus no ES struktūrfondiem veidoja kultūrtūrisma projekti: Bauskas
pils iekļaušana kultūrtūrisma apritē, ar Bauskas pils restaurācijas un rekonstrukcijas
darbiem (EUR 2 162 106); Bauskas vēsturiskā centra un rātsnama atjaunošanai, jaunu
tūrisma produktu attīstībai (EUR 1 762 230); Rīgas ielas posma rekonstrukcijai (EUR 450
330); Atraktīva un pieejama Bauskas pils muzeja attīstībai (EUR 194 858); interešu
izglītības infrastruktūrai un aprīkojumam amatniecības centra „Bauskas skapis” izveidei
(EUR 117 654); kultūras namu rekonstrukcijai un aprīkojuma iegādei: Vecsaules saieta
nama rekonstrukcijai un aprīkošanai (EUR 116 198), Īslīces kultūras nama rekonstrukcijai
un aprīkošanai (EUR 125 211), Kultūras centra “Kamarde” rekonstrukcijai (EUR 111 126),
Grenctāles kultūras nama vienkāršotai rekonstrukcijai (EUR 39 959), DFC “Strēlnieka”
energoefektivitātes uzlabošanai (EUR 408 000), kā arī Bauskas novada bibliotēku
infrastruktūras sakārtošanai, pieejamības uzlabošanai, materiāltehniskās bāzes
pilnveidošanai, tehniskā projekta izstrādei jaunas bibliotēkas celtniecībai Bauskā (EUR 185
498).
Viens no avotiem, ko izmanto, lai finansētu kultūras aktivitāšu attīstību lauku
apvidos, ir Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai. Apzināti arī aptuveni 40 Lauku
attīstības Leader programmas projekti ar kultūras ievirzi. Publiskais finansējums piesaistīts
kultūras pieminekļu sakārtošanai (EUR 72 835), bibliotēku aprīkojuma un pieejamības
uzlabošanai (EUR 53 427), kultūras centru/namu infrastruktūras un pieejamības
uzlabošanai, aprīkojuma iegādei (EUR 115 857), tautastērpu u.c. skatuves tērpu iegādei
(EUR 164 260); Bauskas muzeja un TIC aprīkojuma modernizēšanai (EUR 33 959), kā arī
Ērgļu estrādes atjaunošanai (EUR 25 612) un Bauskas Bērnu un jauniešu centra
infrastruktūras sakārtošanai un pakalpojumu pilnveidošanai (EUR 39 314).
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Nākamajā plānošanas periodā attiecībā uz kultūras un radošajām industrijām papildus
jau esošajiem attīstības virzieniem, svarīgi ieguldīt pētniecībā un inovācijās
(uzņēmējdarbība, MVU, klasteri, tīkli), informācijas sabiedrībā (digitalizācija), izglītībā,
jaunatnē, pilsētvides atjaunotnē (kā daļa no integrētiem projektiem), cilvēkkapitāla un
sabiedriskā kapitāla uzlabošanā un prasmju pilnveidē. Joprojām lieli ieguldījumi
nepieciešami esošās kultūras infrastruktūras sakārtošanā (Kultūras centri/nami, bibliotēkas,
muzeji, estrādes, stāvlaukumi, to pieejamība) un jaunas kultūras infrastruktūras izveidē
(Bauskas Centrālā bibliotēka, Bauskas koncertzāle, Bauskas estrāde, Codes kultūras nams,
Dāviņu estrāde, u.c.).

1.8.2. Brīvdabas pasākumu vietas

Bauskas novadā atrodas 3 brīvdabas estrādes – Bauskas Pilskalna parka estrāde
(Bauska), Budbergas parka estrāde (Brunavas pagasts) un Gailīšu pagasta Pīrāgu estrāde
(Gailīšu pagasts). Nozīmīgas brīvdabas pasākumu vietas Bauskas pilsētā ir arī Bauskas
rātslaukums, kas ir tradicionāla un iecienīta Bauskas novada svētku, Bauskas vecpilsētas
pagalmu un putras godēšanas, kā arī amatnieku tirdziņu rīkošanas vieta.
Nepieciešamās rīcības
 Uzlabot pieejamību un sakārtot esošās novada pagastu estrādes (Gailīšu pagastā,
Vecsaulē, Brunavā);
 Jaunas estrādes būvniecība Dāviņu pagastā;
 Bauskas pilsētas brīvdabas estrādes rekonstrukcija un modernizācija;
 Bauskas pilsētas brīvdabas estrādes apvedceļa izbūve.

1.9.

Kultūras pasākumi

Bauskā, Brunavā, Dāviņos, Ceraukstē, Codē, Gailīšos, Īslīcē, Mežotnē un Vecsaulē ik
dienu rit darbs pie novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un uzturēšanas, jaunu
un mūsdienīgu tradīciju veidošanas. Gadu gaitā Bauskas vārds ir kļuvis atpazīstams ar
tādiem ievērības cienīgiem pasākumiem kā festivālu “Bauska Country”, konkursiem
“Aprīļa pilieni” un “Bauskas Balsis”, dejošanas konkursu “Ziemassvētku kauss”, Latvijas
alus svētkiem, Latvijas Senioru deju svētkiem, Pagalmu un Putras godēšanas svētkiem,
Vokālo ansambļu sadziedāšanās svētkiem Mežotnē, ikgadējo Starptautisko mākslas plenēru
“Bauskas vasara” un raksturīgajiem pasākumiem Bruknas muižā. Regulāri tiek organizēti
arī radoši pasākumi bērniem un pieaugušajiem, atpūtas vakari senioriem, koncerti,
tematiski sarīkojumi, latviešu gadskārtu svētki, valsts svētki, atceres un atzīmējamās
dienas, nodrošinot kultūras pieejamību ikvienam interesentam.
Tas, cik daudzveidīgi un kupli apmeklēti ir pasākumi, atkarīgs no kultūras darba
organizatora katrā pagastā. Kultūras dzīvi vērtē pēc pasākumiem, bet tikai retais
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aizdomājas, ka tam apakšā ir milzīgs darbs, ko būtībā veic vien daži cilvēki. Svarīgākais ir
nodrošināt, lai kultūra būtu pieejama. “Var jau strādāt ļoti intensīvi, pasākumus organizējot
citu pēc cita, taču svarīgākais ir tajā visā nodrošināt kvalitāti un sabalansētību – nevar būt
tā, ka vienu dienu notiek koncerts par maksu, bet otru – jau teātra izrāde, arī par maksu.
Vai, tieši otrādi, cits pēc cita bezmaksas pasākumi, akcentu liekot uz kvantitāti, nevis
kvalitāti. Jāprot atrast to vidusceļu, lai cilvēki savā pagastā varētu atļauties baudīt pēc
iespējas daudzveidīgāku kultūras programmu”.
Pēc statistikas datiem, ne tikai Bauskas novadā, bet visā valstī amatiermākslas
kolektīvu pasākumi pagastos ir vairāk apmeklēti par profesionālo mākslinieku uzstāšanos.
Un iemesls ir pavisam vienkāršs – pašdarbnieku kolektīvā ir iesaistījies kāds no ģimenes,
kāds kaimiņš, un ir interesanti novērtēt viņu veikumu. Liels atspaids, iesaistot vietējos
kultūras dzīves norisēs, ir apstāklis, ka vēl aizvien virkne pasākumu novadā tiek nodrošināti
bez maksas, taču tajā pašā laikā par velti nav nekas, jo par to maksā pašvaldība: telpas,
elektrība, apgaismojums, siltums, atalgojums kolektīvu vadītājiem – tās ir tikai dažas
izdevumu sadaļas.

1.9.1. Tradīciju pasākumi
Marts. Pavasara iešūpošana, apskates saimniecība «Vaidelotes», Lielā diena tiek sagaidīta
latviskā garā – ar gaisa iešūpināšanu, putnu saukšanu un svētības lūgšanu druvām un augļu
dārziem, rotaļām, olu ripināšanu, raušu un putras ēšanu.
Aprīlis. Lieldienu pasākumi novados.
Maijs. Tūrisma sezonas atklāšanas svētki (Bauska un apkārtne; www.tourism.bauska.lv),
Tūrisma sezonas atklāšana Bauskas Rātslaukumā, aktivitātes apkārtnes novados.
Orientēšanās pa Bauskas un apkārtnes objektiem.
Maijs. Muzeju nakts pasākumi (Bauska; www.tourism.bauska.lv), Muzeju nakts pasākumi
norisināsies Bauskas pilī, Bauskas muzejā, Bauskas motormuzejā, atpūtas kompleksā
“Miķelis”.
Maijs. Mežotnes pilskalna svētki. Festivāls veltīts seno zemgaļu vēsturei. Seno amatu
prasmju darbnīcas, kurās apmeklētāji var iepazīties ar senās virtuves noslēpumiem,
podnieka, kalēja, rotkaļa amata un viduslaiku apģērba darināšanas prasmēm, aplūkot seno
ieroču kolekcijas, klausīties aizraujošos vēstures speciālistu stāstos, vērot seno divcīņu
imitācijas un nogaršot uz ugunskura gatavotu maltīti.
Jūnijs. Līgo svētku pasākumi novadā.
Jūnijs. Saulgriežu ugunskurs apskates saimniecībā “Vaidelotes”. Pasākuma apmeklētāji tiek
iepazīstināti ar saulgriežu svētku tradīciju nozīmi, kopā tiek vīta ziedu vītne, ir dziesmas un
dejas, kā arī uguns rituāls.
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Jūlijs. Starptautiskais Kantri mūzikas festivāls Bauskas pilskalna estrādē (Bauskas estrāde,
Bauska; www.countrybauska.lv) Mūzikas festivāls divu dienu garumā ar ārvalstu un
Latvijas kantri stila mākslinieku uzstāšanos. Līnijdejas, telšu pilsētiņa, tirdziņš.
Jūlijs. Labdarības koncerts “Uzcelsim baznīcu!” (Bruknas muižā, www.bruknaskopiena.lv)
Labdarības koncerts ar Latvijā pazīstamu mūziķu piedalīšanos un radošām darbnīcām.
Jūlijs. Renesanses dārza svētki (Bruknas muižā, www.bruknaskopiena.lv). Mūzika, teātris,
dejas, radošās darbnīcas.
Jūlijs. Augusts. Bauskas novada svētki (www.kultura.bauska.lv). Novada svētku svinības
ilgst nedēļu, pagastos tās sāksies jau jūlijā. Pēdējās trīs dienas ar dažādām aktivitātēm,
tirdziņiem, koncertiem un balli svinības norisinās Bauskā.
Septembris. Pagalmu un Putras godēšanas svētki Bauskas vecpilsētā (Bauska;
www.kultura.bauska.lv). Dažādas aktivitātes Bauskas vecpilsētas pagalmiņos –
umurkumurs, mūzika, atrakcijas, konkursi. Vairākos pagalmiņos iespējams nobaudīt
dažādas putras, piedalīties aktivitātēs un vākt zīmodziņus, lai piedalītos loterijā un balvā
iegūtu vietējo uzņēmēju produktus.
Septembris. Miķeļdienas pasākums (atpūtas komplekss “Miķelis”, www.mikelis.lv).
Vasaras beigu pasākums ar jautrām izdarībām, koncertu, umurkumuru, tirdziņu un gardām
maltītēm.
Oktobris. Viss par un ap kāzām Mežotnes pilī sestdienā (www.mezotnespils.lv). Atvērto
durvju diena kāziniekiem “Nāc, sajūti, iedvesmojies – Mežotnes pils skaistiem mirkļiem”.
Decembris. “Ak, eglīte” (Bauskas muzeja pagalms, www.bauskasmuzejs.lv). Bauskas
muzeja pagalmā “izaugs” neliels egļu mežs, kur rosās Zaķu māte ar palīgiem rūķiem,
varbūt atnāk arī Meža vecis. Ciemos gaida bērnus, kuri pagatavojuši dažādus eglīšu
rotājumus. Tiek rotātas eglītes, dziedātas dziesmas un iets rotaļās!
Jaungada balle Mežotnes pilī. Ikgadējs pasākums ar balli pie galdiņiem, Jaungada
programmu un īpašajiem piedāvājumiem.
Visu gadu. Senā dzīvesveida skola un koncerti Bauskas pilī (www.bauskaspils.lv).
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1.9.2. Unikāli, oriģināli pasākumi
balstīti uz mūsdienu sabiedrības mainīgajām interesēm
Pasākumu rīkošanā galvenais mērķis ir iedzīvotāju vēlmju apmierināšana un
intereses radīšana. Taču mūsdienās šīs intereses mainās ļoti strauji un tās ir jāapzinās.
Uztverot iedzīvotāju kā savu klientu un izprotot viņa vēlmes, pastāv daudz lielākas iespējas
tam, ka pasākums būs izdevies un interese piesaistīta. Par piemēru var minēt vasaras
mūzikas festivāla “Summer Sound” rīkotāju darbības principus. Šim festivālam finanšu
līdzekļi neatļauj piesaistīt mūzikas grandus, kā to var atļauties konkurenti. Taču,
nepārtraukti tiek vērota sabiedrības interese par tikko atpazīstamību guvušiem jauniem
latviešu mūzikas māksliniekiem. Šie mākslinieki neprasa lielu honorāru, bet ik gadu
piesaista lielāko apmeklētāju skaitu. Šis piemērs lieliski parāda to, kā, sekojot sabiedrības
modes tendencēm, kultūras jomā, ar ierobežotiem līdzekļiem, var panākt labus rezultātus.
Šeit arī prieks par mūsu pašu aktīvistiem, kas rīko alternatīvu Jāņu svinēšanas festivālu
Lejeniekos. Apvienotas mūsdienu jauniešu intereses (veselīgs un eko dzīvesveids) ar
iespēju palielināt novada kultūras vērtību atpazīstamību. Nav šaubu, ka nākotnē šis festivāls
apmeklētāju pulku tikai vairos. Mēs nevaram aizmirst jau esošās kultūras tradīcijas, bet
kopā sadarbojoties ir jāveido arī unikāli pasākumi, kas būtu daļa no novada korporatīvā
stila un reizē arī kā kultūras produkts ar pievienotu ekonomisko un lokālidentitātes vērtību.
Kultūras festivālu ietekmi uz ekonomiku un to saikni ar tūrismu un vietējiem uzņēmumiem
lieliski demonstrē jau tradicionālais Bauskas kantri festivāls.
Izvirzītie priekšlikumi (darba grupas) Kultūras stratēģijas 2016.-2022.gada darba
plānam
 Sadarboties un iesaistīties Mežotnes pilskalna svētkos ar aktivitātēm Bauskas novada
Mežotnē;
 Salmu skulptūru festivāls kā ikgadējs un tradicionāls pasākums;
 Ikgadējie Plūdoņa ielas svētki;
 Vimbu svētki ar gadatirgu;
 Lielā Murza burziņš;
 Baltā galdauta svētki Rātslaukumā – Latvijas 100gades svinību ietvaros;
 Patriotiskā nedēļa kā tradīcija (turpinājums akcijai, kas aizsākta 2015.gadā no 11. līdz
18. novembrim, Bauskas kafejnīcām piedaloties patriotiskajā nedēļā);
 Tradicionāls Ziemassvētku ieskaņas pasākums "AK, EGLĪTE" visu vecumu
baušķeniekiem Ziemassvētku noskaņas radīšanai.
 Triju upju regate;
 Bauskas vecpilsētas svētki;
 Marionešu festivāls (tradicionāls viduslaiku un renesanses pilsētām);
Renesanses mākslas festivāls Bauskas pilī.
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1.10. Kultūras stratēģijas izstrādes darba grupas priekšlikumi
1.10.1. Efektīvi informācijas apmaiņas kanāli un dialogs ar sabiedrību
Mūsdienu modernais laikmets ir ļoti straujš un mainīgs. Līdz ar tehnoloģiju attīstību,
mainās arī iedzīvotāju paradumi un informācijas iegūšanas formas. Pētot Bauskas novada
iedzīvotāju viedokli sporta attīstības stratēģijas izstrādāšanā, lielākā daļa iedzīvotāju
informāciju uzzināja no draugiem/paziņām. Šāda tendence pierāda, ka pašreizējie
informācijas kanāli nav efektīvi. Ja vēl pirms kāda laika ar informācijas nodošanu vietējos
laikrakstos būtu pieticis, tad mūsdienu straujajā pārmaiņu laikā ar to ir krietni par maz. Ir
jāseko esošajām tendencēm.
Piemēram, šobrīd sociālie tīkli ir vieni no nozīmīgākajiem informācijas iegūšanas
avotiem. Tas ir rīks, ar kuru pie pareizas pielietošanas, ļoti aktīvas un uzstājīgas darbības ir
iespējams nonākt pie krietni labākiem rezultātiem. Piemērs par to, ka FB (Facebook) nosūta
atgādinājumu draugiem, ja kāds tuvumā apmeklēs pasākumu. Informāciju tādā ne tikai
pasākuma organizētājs nodod, bet to arī izplata sociālais tīkls.
Izvirzītie priekšlikumi (darba grupas) Kultūras stratēģijas 2016.-2022.gada darba plānam
 Ielās un laukumos jāizvieto reproduktori (skaļruņi) pa kuriem no plkst.: 12:00 līdz
13:00 tiek pārraidīta reklāmas informācija;
 Novada avīzē jāpublicē (ar turpinājumiem) aizraujošs romāns, lai iedzīvotāji ņemtu
arvien jaunus laikrakstus;
 Sadarbībā ar augstskolām izstrādāt IT risinājumus (aplikācijas, mājas lapas);
 Papīra afišu daļēja aizstāšana ar digitālajām, nepieciešams izvietot monitorus (TV)
pašvaldības pakalpojumu centros (bibliotēkās, kultūras namos, skolās, pasta nodaļās,
u.c. sabiedriskajos centros);
 Jāattīsta sadarbība ar kopienu centriem (skolas, kompetenču centri, NVO);
 Jāizdod kopīgu drukātu ikmēneša pasākumu plānu (TIC, sports, kultūras nami,
bibliotēkas, muzeji, NVO, u.c.);
 Vietējais (interneta) TV, radio – iespējams ar BJC multimediju tehniku jauniešu
izpildījumā;
 Saistoši video rullīši pašvaldības mājas lapā un sociālajos tīklos;
 Strukturizēta un vienota informācijas sadale;
 Katram pagastam nepieciešama sava mājas lapa;
 LTV – “Novadu ziņām” – sniegt apkopotu informāciju par lielākajiem pasākumiem

1.10.2. Pašvaldības korporatīvais stils
Latvijā jēdziens "korporatīvais stils" tiek uztverts pārāk šauri. Tie nav tikai logo, daži
dizaina elementi, vizītkartes un mājaslapas. Korporatīvās identitātes konceptu varētu
pielīdzināt personas identitātes veidošanai. Kādēļ pašvaldībai ir nepieciešama sava
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identitāte? Tādēļ, ka tāpat, kā individuālā identitāte, tā atšķir tevi no citiem. Korporatīvā
identitāte veido atšķirīgo pašvaldības būtību, padara to unikālu un redzamu.
Plašākā nozīmē korporatīvais stils ir pašvaldības darbības ārēja noformēšana ne tikai
caur tveramiem materiāliem un vizualizācijām, bet arī caur komunikācijas stilu un
apkalpošanas pieeju. Tā ir vesela filozofija un pasākumu kopums, kas vieno cilvēkus.
Lai to visu attīstītu, sākotnēji ir nepieciešama leģenda par pašvaldību, kas var būt gan
patiesa uz vēsturiskiem faktiem un izjūtām balstīta, gan arī izdomāta. Stāsts, kas vieno gan
pašvaldības darbiniekus, gan iedzīvotājus un tūristus. Stāsts, uz kura bāzes var veidot
unikālu pašvaldības tēlu.
Izvirzītie priekšlikumi (darba grupas) Kultūras stratēģijas 2016.-2022.gada darba plānam.
 Spēcīga atpazīstamības zīme (logo), kas simbolizē attīstību, radošumu kā kvalitātes
garantu;
 Bauskas pilsēta ar vēsturi (piem., viduslaiku un renesanses pilsēta);
 Izstrādāt novada Standartu;
 Novada mācība – himna, simboli utt.;
 Izstrādājot zīmolu, nepieciešams balstīties jau uz esošajām novada vērtībām (Bauskas
pils, ģerbonis, upes, alus);
 Suvenīru līnija, piem., “Ražots Bauskā”;
 Par maz pašvaldību reprezentējošo suvenīru (visiem nepietiek);
 Tradicionāli kopīgi pasākumi (18.novembris, svinīgas sanāksmes, kopīgas sajūtas
veicināšana);
 Identitātes definēšana / prioritāšu noteikšana;
 Atpazīstamu vides objektu izveide novadā (piem., Ventspils govis, Dobeles sniegavīri
u.tml.).

1.10.3. Lokālpatriotisms – piederības sajūtas stiprināšana
Mūsdienās, kad cilvēkam ir tik viegli mainīt gan novadu, gan valsti, kurā viņš dzīvo,
lokālpatriotisma jēdzienam būtu jāpievērš ļoti nopietna nozīme katrā pašvaldībā. To nevar
nopirkt pa naudu, tā ir apziņa, kas iedzīvotājos ir jāstiprina. Jāstiprina caur šo pašu leģendu,
caur kultūras aktivitātēm, caur izglītošanu. Bauskas novadā ir daudz par ko lepoties, bet, ja
paši iedzīvotāji to nespēs saskatīt vai nebūs par šīm vēstures liecībām izglītoti, tad arī to
nevar prasīt no citiem.
Vienotas kultūras aktivitātes ir viens no veidiem, kā palielināt lokālpatriotismu pašu
novada iedzīvotāju vidū. Ja mēs paši ar sevi leposimies un jutīsimies kā vērtība, tad tā
jutīsies arī mūsu novada viesi.
Izvirzītie priekšlikumi (darba grupas) Kultūras stratēģijas 2016.-2022.gada darba plānam.
 Iedzīvotāju izglītošana par esošajām kultūrvēsturiskajām vērtībām, sākot ar ciemu,
pagastu utt., (izmantojot visu līmeņu izglītības struktūras):
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o Novada mācība skolās;
o Dzimtas koku projekts, iesaistot izglītības un kultūras institūcijas, aktivitāte
vērsta uz kopienām, ģimenēm, veidojot patstāvīgu ekspozīciju “Bauskas novada
Dzimtas koku mežs”;
Lokālā atpazīstamība (katras vietas atpazīstamības veidošana);
Informācijas nodrošināšanai – Bauskas iespēju karte (informācijai jābūt daudzveidīgai,
par to jārunā, jāstāsta, jāraksta, utt.);
Sarīkojumi – Bauskas novada svētki pagastos (jaunais modelis);
Bauskas novada pašvaldībai jādara viss, lai novads būtu dzīvesvieta, kur cilvēki labi
jūtas;
Nepieciešamība pēc lojalitātes. Lojalitātes definīcijas ietver sevī rīcību – “uzticība”,
“brīvprātīga piesaiste”, sajūtas – “apmierinātība”, kā arī morāles īpašības –
“godprātība”, “cieņa”. Ja cilvēkam kādā sabiedrības veidojumā – no ģimenes līdz valstij
– pret tā uzstādījumiem ir iebildumi, tad, protams, rodas diskomforts un pat naids.
Viņam ir tiesības uz savu viedokli, bet problēmu rada bažas par tā nodošanu tālāk un
iespaidu uz citiem. Darba vietās, kas cieši saistītas ar cilvēka apziņas un vērtību
veidošanu, prasība pēc lojalitātes - profesionālās ētikas kodeksā.

1.10.4. Bauskas novada kultūras sadarbības tīkls
Sadarbība, tas mūsdienās ir pareizais ceļš uz attīstību, radot pievienoto vērtību visam,
ko darām. Tā ir prasme apvienoties dažādiem uz vienu mērķi vērstiem cilvēkiem un paņemt
labāko, ko tie sniedz. Vienas jomas pārstāvji nav konkurenti, tie ir partneri ceļā uz
unikāliem sasniegumiem.
Pašvaldības korporatīvā stila izstrādāšana, efektīva un ilgtspējīga ieviešana
Tā nav iespējama bez visu iesaistīto pušu sadarbības. Mēs visi novadā esam enerģijas
un radošām idejām pilni. Tomēr, ja visi kopā sadarbojoties iet kopīgu ceļu, tikai tad ir
iespējams panākt fantastiskus rezultātus un Bauskas novada leģendas dzīvotspēju.
Sadarbība vietējā līmenī un ar nacionāla līmeņa organizācijām
Kultūras nozares pārvaldība, koordinācija, pasākumu organizēšana; profesionālās
mākslas pieejamības nodrošināšana; kultūras pieminekļu un kultūrvēsturisko vērtību
saglabāšana, uzturēšana, attīstība; profesionālais atbalsts muzejiem, bibliotēkām; atbalsts
dziesmu un deju svētku tradīciju saglabāšanai; Latvijas digitālās kultūras kartes uzturēšana,
Latvijas 100gades pasākumi, u.c..
Izvirzītie priekšlikumi (darba grupas) Kultūras stratēģijas 2016.-2022.gada darba
plānam.
 Veiksmīgāka sadarbība kultūras iestāžu, organizāciju starpā, risinot dažādas
problēmas, apmainoties ar informāciju un idejām, kvalitatīvāku un efektīvāku kultūras
pakalpojumu nodrošināšana (t.sk. pasākumu organizēšana), starpnozaru (izglītība,
tūrisms, sports, u.c.) sadarbība, būtu iespējama, ieviešot Bauskas novada kultūras
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sadarbības tīklu ar koordinatoru Bauskas novada administrācijā. Tā izveidē kultūras
darbinieki sagaida pašvaldības deputātu un administrācijas atbalstu.

1.10.5. Starpnozaru sadarbība
Kultūra + izglītība: vispārējā izglītība (apgūt nacionālās/reģionālās/vietējās kultūras
vērtības, izprast citas kultūras, attīstīt starpkultūru komunikācijas prasmes, tradicionālo
amatu prasmes utt.); kultūrizglītība (profesionālās prasmes, izcilība, konkurētspēja utt.),
mūžizglītība (līdzdalība amatiermākslā, masu mediju izglītojošas programmas, resursu
attīstība internetā, izglītojošas kultūras programmas, ko piedāvā kultūras institūcijas u.tml.)
Kultūra + ekonomika: radošās industrijas, dizains, kultūras tūrisms utt.
Kultūra + pašvaldību attīstība: lokālā identitāte, kvalitatīva dzīves telpa, pašvaldību
konkurētspēja, radošās pilsētas, kultūras un radošais tūrisms utt.
Kultūra + sabiedrības integrācija: kopīgas vērtības, starpkultūru dialogs, tolerance,
aktīva pilsoniskā sabiedrība utt.
Kultūra + digitālā vide: jaunas kultūrtelpas apgūšana, aktīva bērnu un jauniešu
iesaiste kultūras veidošanā.
Kultūra + sports: pasākumu organizēšana un koordinēšana.
Kultūra + transports: pasākumu pieejamības nodrošināšana uz pašvaldības rīkotajiem
pasākumiem iedzīvotājiem, īpaši tas nepieciešams pagastu teritorijās.
Izvirzītie priekšlikumi Bauskas novada kultūras attīstības stratēģijas 2015-2022 darba
plānam.
 Ieviest skolās Bauskas novada mācību;
 Sadarbībai ir jābūt visās pašvaldības jomās, piemēram, arī Saimnieciskās nodaļas
darbiniekiem ir jāzina, kas notiks;
 Jāveido Bauskas novada Kultūras padomi ar sadarbības koordinatoru novada līmenī
(skat. 7.pielikumu);
 Aicināt pašvaldības politiķus piedalīties kultūras dzīvē, vismaz apmeklējot vietējos
pasākumus;
 Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā jāpilnveido sadarbība ar Latvijas
Nacionālo kultūras centru, veidojot ilgtspējīgu un pārdomātu pārvaldības sistēmu
tradīciju saglabāšanai, kurā valsts pārvalde, Latvijas pašvaldību struktūras, nevalstiskās
organizācijas un kopienas strādā plecu pie pleca ar skaidri definētu vīziju nemateriālā
kultūras mantojuma saglabāšanai un atbilstošiem uzdevumiem tās sasniegšanai;
 Jāpilnveido sadarbība ar kopienām;
 Nepieciešama vienota informācijas platforma visiem pasākumu organizētājiem novadā;
 Pilnveidot sadarbību ar lielajiem producentiem, lai Bauskā tiktu rīkoti liela mēroga
pasākumi. Jāsakārto infrastruktūra, kas būtu piemērota lielu pasākumu rīkošanai, jo
Bauska kā lielu pasākumu vieta, ir pieprasīta, diemžēl dēļ nesakārtotās infrastruktūras,
interese zūd.
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1.11. Iedzīvotāju vajadzības un priekšlikumi 2016.-2022.gadam
Attēls 1.6. Bauskas attīstības programmas uzraudzības pētījums – iedzīvotāju
apmierinātība ar dzīvesvietu

Priekšlikumi:
 Dažādot aktivitāšu piedāvājumu;
 Uzlabot kultūras dzīves kvalitāti, pārskatot piešķirto finansējumu pagastiem, jo
kvalitatīvi kultūras pasākumi maksā naudu;
 Veidot pasākumus, kuri rosina iedzīvotājus būt atbildīgiem par savu dzīves vietu un
lepoties ar to.
Attēls 1.7. Bauskas attīstības programmas uzraudzības pētījums – iedzīvotāju
apmierinātība ar kultūras pakalpojumiem

3 vissvarīgākie jautājumi, kuri pašvaldībai šobrīd būtu jārisina un kādi projekti
jārealizē (kultūras jomā)?
 Jāsāk būvēt bibliotēka;
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Kino, muzeji u.c.;
Īslīces pagasta kultūras centra labiekārtošana;
Bauskas Kultūras centra renovācija;
Pilskalna estrādes atjaunošana;
Kultūras dzīves un tūrisma projekti.

“Bauskas rajona lauku partnerības” vietējās attīstības stratēģijas 2009.–
2013.gadam ieviešanas gala novērtējumā uzskaitītās iedzīvotāju vajadzības un
priekšlikumi turpmākai darbībai (projekti līdz šim nav īstenoti, bet būtu jārealizē):
 Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana;
 Mutvārdu daiļrades popularizēšana;
 Pakalpojumu pilnveidošana – jāceļ/jārenovē bibliotēka;
 Kultūras pasākumu dažādošana, aktivitātes dažādām vecuma grupām;
 Bauskas pilskalna estrādes rekonstrukcija;
 Mobilās skatuves iegāde pasākumu nodrošināšanai visā novada teritorijā;
 Jauna kultūras centra izveide;
 Kultūras pasākumi vientuļiem pensijas vecuma cilvēkiem;
 Plašā mēroga pasākumi ik sezonu;
 Bauskas vecpilsētas saglabāšana;
 Kino celšana/atjaunošana.

1.12. Kultūras nozares attīstības potenciāls
Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2012.-2030.gadam kultūras nozares
attīstības potenciāls un ekonomiskā vērtība saskatīta:
 Velo pilis maršruta izstrāde, mārketings;
 Vecpilsētas kultūrvēsturiskā infrastruktūras attīstība, pievilcības veicināšana un plašāka
iesaiste tūrismā;
 Kultūras mantojuma apzināšana un iekļaušana kultūrtūrisma apritē;
 Kultūras pasākumu mārketings un iekļaušana tūrisma apritē;
 Kultūrtūrisma pakalpojuma sniedzēju sadarbība;
 Jaunu tūrisma produktu izstrāde;
 Kultūras / sabiedrisko centru darbības nodrošinājums;
 Skolēnu un jauniešu izglītošana, kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana;
 Bibliotēkas – novada izglītības, kultūras un radošuma centri;
 Kvalitatīvu kultūras pakalpojumu pieejamība atbilstoši attīstības centra līmenim (skat.
2.pielikumu un 3.pielikuma 6.attēlu. Bauskas novada izglītības un kultūras iestādes);
 Pārrobežu sadarbības projekti un kopīgas informatīvās telpas veidošana.
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1.13. SVID (SWOFT) analīze
Kultūras nozares analīzes rezultātā noteikti šādi Bauskas novada kultūras attīstību
ietekmējošie faktori:


































Stiprās puses
Stratēģiski izdevīgs ģeogrāfiskais stāvoklis: Rīgas tuvums, Zemgales centrs, Latvijas –
Lietuvas pierobeža, starptautiska transporta plūsma;
Piesātināts materiālais un nemateriālais kultūras un dabas mantojums;
Daudzveidīgs radošais process un unikāls kultūras piedāvājums;
Līdzsvarots kultūras iestāžu teritoriālais pārklājums;
Pieejama kvalitatīva kultūrizglītība;
Eksportspējīgs kultūrtūrisms (piļu), labs tūrisma potenciāls;
Stabils kultūras pieprasījums;
Spēcīgas kultūras tradīcijas;
Kvalificēts darba spēks;
Plaša līdzdalība Dziesmu un deju svētku procesā un amatiermākslas aktivitātes;
Valsts mēroga svētki, kas notiek tikai Bauskas novadā;
Aktīvs kultūras nevalstiskais sektors, kas darbojas, kas sadarbojas ar pašvaldību;
Starpiestāžu, starpnovadu sadarbība (izglītības iestādes, uzņēmēji, muzeji, bibliotēkas,
NVO utt.);
Spēja attīstīties.
Vājās puses
Klasiskās mūzikas tradīciju trūkums;
Liela teritorija, nokļūšanas problēmas, nepieciešams transports kultūras pakalpojumu
sasniedzamībai;
Nepietiekama komunikācija, koordinācija un informācija;
Piederības sajūtas trūkums;
Drošība – apgaismojums, apsardze;
Vāja atsevišķu pasākumu apmeklēšana, mazs vietējais tirgus;
Neregulāra starpinstitūciju – iestāžu sadarbība;
Koncertzāles trūkums;
Vienota koordinēšana pasākumu īstenošanā;
Kopēju, unikālu pasākumu trūkums;
Novada svētku datums – saskaņošana;
Starpnovadu koordinācija;
Nepietiekama kultūras darbinieku mūžizglītības un pieredzes apmaiņa;
Nav izstrādāts Informatīvs materiāls par kultūrvēsturiskām tradīcijām;
Neapmierinošs ceļu stāvoklis;
Atsevišķos pagastos trūkst piemērotu telpu kultūras pasākumiem;
Iedzīvotāju migrācija;
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Sadarbība ar sociālo dienestu;
Vispārizglītojošo iestāžu iesaiste kultūras pasākumu popularizēšanā;
Līdzekļu trūkums;
Zems atalgojums kultūras nozarē strādājošiem, pašnodarbināto profesionālo
mākslinieku sociālā neaizsargātība, neadekvāti novērtēta izcilība kultūrā;
Netiek pietiekami sekmēta kultūras pamatu un radošuma attīstīšana visu izglītības
līmeņu mācību programmās;
Liela sabiedrības daļa neiesaistās kultūras aktivitātēs un procesos, paliek ārpus kultūras
pozitīvās ietekmes;
Mūsdienu tehnoloģijām un sabiedrības pieprasījumam neatbilstošs kultūras institūciju
materiāli tehniskais aprīkojums;
Iespējas
Kultūras pakalpojumi pieejami ikvienam (izņemot Bauskas CB);
Iespējas apgūs ES finansējumu, uzlabot infrastruktūru;
Daudzveidīgs un unikāls kultūras mantojums, tūrisma potenciāls;
Palielināt produktu vērtību un eksportspēju;
Stiprināt radošo industriju un tradicionālo nozaru sinerģiju, tostarp dažādu nozaru
klasteru sadarbību;
Veidot jaunus, tostarp digitālus, kultūras produktus, plašāk un mērķtiecīgāk kultūras
piedāvājumā izmantojot inovācijas un jaunās tehnoloģijas;
Sadarbības iespējas (uzņēmēji, kultūras iestādes);
Attīstības iespējas, veidojot jaunus kultūras produktus, popularizējot esošos, palielināt
kultūras auditoriju (īpaši jauniešu no 14 gadiem);
Attīstīt izcilību kultūrizglītībā;
Uzlabot kultūras statistikas bāzi, nodrošinot kultūrpolitikas regulāru izpēti un
monitoringu
Būt aktīviem (pakalpojumu sniedzējs – saņēmējs);
Ar kultūru veicināt ekonomisko attīstību, īstenot pārrobežu uzņēmējdarbības atbalsta
bibliotēku tīkla stratēģiju, kultūras produktus iesaistīt tūrisma apritē;
Izmantot unikālo ģeogrāfisko stāvokli;
Uzlabot kultūrpārvaldību, sadarbību, izveidojot kultūras sadarbības tīklu.
Draudi:
Neattīstot Bauskas novada unikālo kultūras kapitālu, mazināsies iespējas izmantot
kultūras resursus pievienotās vērtības radīšanai (mazināsies cilvēka dzīves telpas
kvalitāte, kultūras pieminekļu bojāeja), zaudējot vietas identitāti un konkurētspēju;
Pasākumu pārprodukcija/sadrumstalotība;
Netiek koordinēta kultūras dzīve, haotisks un neefektīvs resursu izlietojums, netiek
sasniegti nozares mērķi, netiek attīstīta nozares un starpnozaru sadarbība, u.c.;
Rīgas tuvums;
Trūkst starptautiski un unikāli/oriģināli pasākumi, netiek piesaistīta jauna auditorija;
Netiek izmantots esošais potenciāls (3 upes)/ kino;
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Demogrāfiskās situācijas pasliktināšanās;
Vietējo “troļļu” aktivitātes;
Kultūras infrastruktūras neattīstīšanās (Bauskā, Dāviņos, Codē), paralizēta kultūras
dzīves attīstība;
Finansējuma nepietiekamība;
Kultūras jomā nodarbinātajiem motivējoša atalgojuma nenodrošināšana, izcili
speciālisti un radoši talanti pamet darbu Bauskas novadā;
Netiek attīstīts sabiedrības radošais potenciāls;
Neizglītojot, netiek attīstīta piederības sajūta Bauskas novadam, būtiski vājināsies
vajadzība pēc kultūras, iedzīvotāju aizplūšana;
Nemeklējot un neattīstot jaunus inovatīvus darbības un sadarbību modeļus, kā arī
nepiesaistot citus finanšu avotus, pakļauj kultūras institūcijas stagnācijai.
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2. STRATĒĢISKĀ DAĻA
Stratēģiskajā daļā noteiktas pašvaldības prioritātes kultūras nozares attīstībā,
stratēģiskie mērķi un izvirzīti uzdevumi to īstenošanai. Konkrētu pasākumu (rīcību)
kopums un investīciju plāns noteikto uzdevumu īstenošanai iekļauts Rīcības plānā.
Stratēģiskā daļa izstrādāta, ņemot vērā spēkā esošos augstāka līmeņa un novada
pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu – Bauskas novada Attīstības programmu
2012.-2018.gadam, Investīciju plānu, esošo situāciju, kā arī aptauju, diskusiju un darba
grupu atzinumus. Kultūras stratēģija un rīcības plāns, kuri ir detalizētāki un konkrētāki
salīdzinot ar Bauskas novada Attīstības programmu, ir instrumenti kopējo novada attīstības
stratēģisko mērķu un uzdevumu realizācijai.

2.1.

Prioritātes, mērķi, uzdevumi

Bauskas novada attīstības ilgtermiņa prioritāte ir pievilcīga un droša dzīves un
darba vide. Prioritāte ir vērsta uz dzīves vides sakārtošanu un attīstību, uzņēmējdarbības
attīstību, kā arī dabas vides saglabāšanu un ilgtspēju.
Lai sasniegtu stratēģiskos mērķus: „Bauskas novada iedzīvotāji var strādāt” un
„Iedzīvotāji grib dzīvot Bauskas novadā” un sekmētu ilgtermiņa prioritātes „Pievilcīga un
droša dzīves un darba vide” īstenošanu ir noteiktas piecas vidēja termiņa prioritātes
īstenošanai 2012.–2018.gadā:
 mobilitāte un satiksmes drošība;
 kvalitatīva, droša vide;
 kvalitatīva izglītība;
 pievilcīga kultūras un sporta vide;
 efektīva pārvalde.
Ceturtās prioritātes (Pievilcīga kultūras un sporta vide) mērķis ir nodrošināt
iedzīvotājus un novada viesus ar kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras un sporta
pakalpojumu klāstu. Prioritāte ietver kultūras pakalpojumus, bibliotēkas, muzejus, kultūras
mantojumu, kā arī sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumus. Atbilstoši Attīstības
programmas prioritātēm novadā ir sakārtoti un rekonstruēti kultūras centri, renovētas
bibliotēkas, muzeji, iegādāts sporta inventārs. Iedzīvotāji aktīvi piedalās sporta un kultūras
dzīvē. Sniegts finansiāls atbalsts Bauskas novada pašvaldībā reģistrēto biedrību aktivitātēm
kultūras un sporta jomā. Sniegts atbalsts pašdarbības kolektīviem un sportistiem dalībai
dažādos reģionāla, nacionālas un starptautiskas nozīmes kultūras un sporta pasākumos.
Skatīt Tabulu 2.1. “Bauskas novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadam
2.uzraudzības pārskats, VP4 (Pievilcīga kultūras un sporta vide).”
Lai kultūras attīstība Bauskas novadā būtu pamatota, balstīta uz esošo situāciju un
tendencēm, kā arī līdzsvaroti saistīta ar citu nozaru attīstību, tiek izstrādāta Kultūras
attīstības stratēģija 2016.-2022.gadam. Kultūras stratēģijas izstrādes mērķis: nodrošināt
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līdzsvarotu un ilgtspējīgu kultūras nozares attīstību, atbilstoši Bauskas novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģijai 2012.-2030.gadam; aktualizēt kultūras nozares vidējā termiņa
prioritātes un uzdevumus to īstenošanai; izstrādāt detalizētu rīcības plānu, kas ietver
konkrētu pasākumu kopumu kultūras jomas attīstībai un sadarbības veicināšanai starp
kultūras dzīvē iesaistītajām institūcijām novadā, reģionā, Latvijā un ārvalstīs. Kultūras
stratēģijas esošās situācijas aprakstā ir izmantota pašvaldības rīcībā esošā informācija, kā
arī citu organizāciju sniegtā informācija, iedzīvotāju aptaujas, fokusgrupu diskusiju,
semināru un darba grupu rezultāti.
Tabula 2.1. Bauskas novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadam 2. uzraudzības
pārskats, VP4 (Pievilcīga kultūras un sporta vide).

Prioritāte, mērķis

Vidējā termiņā
sasniedzamie
rezultāti un bāzes
rādītāji

Rīcību
īstenošanas
Rīcību
rezultatīvie
īstenošanas
rādītāji
rezultatīvie
2014./2015.g.
rādītāji 2011.g.
un attīstības
tendence

Rīcību
īstenošanas
rezultatīvie
rādītāji 2018.g.
un attīstības
tendence

Datu ieguves
avoti

(VP.4) Pievilcīga kultūras un sporta vide
Iedzīvotājiem ir
nodrošināti plaša
spektra kvalitatīvi
kultūras
pakalpojumi
(M.4.) Prioritātes
mērķis ir
nodrošināt
iedzīvotājus un
novada viesus ar
kvalitatīvu un
daudzveidīgu
kultūras un sporta
pakalpojumu
klāstu

Reģionālā līmeņa
sporta sacensībām
atbilstošs
peldbaseins

Aptauja –
nepieciešami
uzlabojumi

nav

78,4%
iedzīvotāju ir
apmierināti ar
kultūras
pakalpojumu
pieejamību un
kvalitāti

nav

Iedzīvotāji ir
apmierināti ar
kultūras
pakalpojumu
pieejamību
un kvalitāti

Ir
peldbaseins

Darbojas visos
Darbojas visos Darbojas visos
pagasta
pagasta centros pagasta centros
centros
61,6 %
Iedzīvotāji ir
iedzīvotāju ir apmierināti ar
Iedzīvotājiem ir
apmierināti un sporta
nodrošināti plaša
Aptauja 30,8 % nav
pakalpojumu
spektra kvalitatīvi nepieciešami
apmierināti ar pieejamību
aktīvās atpūtas un uzlabojumi
sporta
un kvalitāti
sporta pakalpojumi
pakalpojumu
pieejamību un
kvalitāti.
Kultūras centri

Aptauja

Novada dome

Novada dome

Aptauja
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2.2.

Bauskas novada kultūras attīstības stratēģijas 2016.-2022.gadam
izstrādes darba grupa izvirzītās
Bauskas novada kultūras nozares prioritātes

Apzinoties Bauskas novada kultūras nozares priekšrocības, trūkumus, galvenos
veicinātājus un vispārējās attīstības tendences, Bauskas novada kultūras attīstības
stratēģijas 2016.-2022.gadam izstrādes darba grupa izvirzīja šādas Bauskas novada kultūras
nozares prioritātes, kas dos vislielāko efektu nozares potenciāla attīstībā:
2.2.1. Bauskas Kultūras centrs un pagastu kultūras nami kā vietējās sabiedrības
kultūras dzīves attīstītāji un Dziesmu un deju svētku procesa nodrošinātāji
Darbības virziens: pārstāv amatiermākslu, kultūras vērtību un tradīciju pārmantošanu
visās amatiermākslas nozarēs. Vietējās sabiedrības kultūras dzīves attīstības veicinātāji un
sadarbības ar NVO un privāto sektoru. Kultūras centri/nami savu darbību īsteno patstāvīgi,
kā arī sadarbībā ar dažādiem kultūras sektoriem un citām sabiedrībai nozīmīgām darbības
jomām.
Izvirzītās prioritātes:
 Jauna, moderna estrāde Bauskā;
 Jauna Kultūras centra celtniecība Bauskā;
 Katrā Bauskas novada pagastā nepieciešama kultūras iestāde (t.sk. Codē - Kultūras
centrs, Dāviņos – estrāde).

2.2.2. Bauskas Centrālā bibliotēka un novada pagastu bibliotēkas, t.sk. biznesa
bibliotēkas, kā nozīmīgs pašvaldības attīstības un konkurētspējas
stiprināšanas resurss
Darbības virziens: Nodrošina informācijas pieejamību, formālās, neformālās un
mūžizglītības atbalstu, lasīšanas kultūras veidošanu un tradīciju saglabāšanu, kopienas
kultūrvēsturiskā mantojuma digitālā satura veidošanu un pieejamību, e-prasmju apguvi un
pilnvērtīgu e-pakalpojumu pieejamību. Ievērojot bibliotēku arvien pieaugošo ieguldījumu
vietējo kopienu kultūrvides veidošanā un aktuālo mūžizglītības un sociālo problēmu
risināšanā, adekvāti jānovērtē un maksimāli jāatbalsta to darbības finansiālie, personāla,
informācijas un materiāli tehniskie resursi. Pašlaik bibliotēkas ar salīdzinoši maziem
līdzekļiem nodrošina lielu efektivitāti vietējo kopienu kultūras, izglītības, mūžizglītības,
interešu izkopšanas, uzņēmējdarbības, jaunrades un sociālajās jomās.
Izvirzītās prioritātes:
 Jaunas Bauskas Centrālās bibliotēkas ēkas celtniecība;
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Cilvēku kapacitātes pilnveidošana nodarbinātības potenciāla palielināšanai
(ieguldījumi Bauskas novada iedzīvotāju cilvēkkapitālā – mūžizglītība, pašmācības
iespējas, pašrealizēšanās u.c.);
Pārrobežu uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku tīkla stratēģijas ieviešana.

2.2.3. Muzeji kā līdzeklis pašvaldības kultūrvēsturiskā mantojuma
popularizēšanai un kultūras tūrisma produktu veidošanai
Darbības virziens: pašvaldībai ir jāizvērtē, vai tās ir ieinteresētas un spējīgas īstenot visas
muzeju pamatfunkcijas, vai tikai daļu no tām. Ja resursu apjoms ir ierobežots,
kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana un popularizēšana var notikt arī ar izstāžu,
kolekciju u.c. veidos, nepretendējot uz muzeja izveidi pilnā apjomā. Izveidojot muzeju, ir
jārēķinās, ka saskaņā ar Muzeju likuma nosacījumiem tam ir jābūt akreditētam, t.i., jāatbilst
Muzeju likumā noteiktajām prasībām.
Izvirzītās prioritātes:
 Dzejnieka V. Plūdoņa memoriālā muzeja ”Lejenieki” (sena un tradicionāla Zemgales
lauku sēta) infrastruktūras sakārtošana, esošo pakalpojumu uzlabošanai un jaunu
pakalpojumu radīšanai, tūrisma sezonalitātes likvidēšana;
 Bauskas muzeja ēkas Kalna ielā 6a rekonstrukcija esošo pakalpojumu pilnveidošanai,
kā arī nodrošinot iespēju veidot jaunus pakalpojumus;
 Bauskas pils centrālā torņa konservācija un Mēmeles stāvkrasta rehabilitācija ar mērķi
ierīkot skatu laukumu, koncertzāli, būvvēstures digitālu ekspozīciju, tūristu taku apkārt
pilij.

2.2.4. Mūzikas, mākslas un dejas profesionālās ievirzes izglītības plaša pieejamība,
lai sekmētu radošas personības veidošanos, veidotu nacionālas valsts identitāti
un uzturētu Dziesmu svētku tradīcijas nepārtrauktību un kvalitāti.
Darbības virziens: Nodrošināt talantu – izcilību atlasi un sekmēt viņu profesionālo virzību
un radošo izaugsmi. Profesionālās ievirzes izglītība ir starpposms starp interešu izglītību un
profesionālo izglītību. Tā nodrošina kultūrizglītības pēctecību (profesionālās vidējās
izglītības un augstākās izglītības līmenī), veidojot mūsdienīgu, uz sabiedrības attīstības un
darba tirgus vajadzībām vērstu profesionālās kultūrizglītības hierarhisko sistēmu.
Izvirzītās prioritātes:
 Attīstīt un pilnveidot profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu
piedāvājumu:
o restaurācija, amatniecība, inovācijas, jaunās tehnoloģijas (multimediji, gaismas
instalācijas u.c.) u.c.;
o jaunas programmas mūzikas skolā (čells, kokle u.c.);
o jaunas programmas mākslas skolā (linogriezums, ādas izstrādājumi u.c.)
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2.2.5. Kultūras mantojums kā identitātes, personīgās un kolektīvās atmiņas nesējs,
radošuma avots, ekonomiska vērtība, nodarbinātības veicinātājs, praktiski
lietojams resurss, kā arī starptautiskās konkurences un
atpazīstamības instruments
Darbības virziens: Kultūras pieminekļi kā resurss pašvaldības sociāli ekonomiskajā
attīstībā, videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanā, vietējās kopienas aktivizēšanā un
pašvaldības tēla veidošanā, kā arī kultūras tūrisma produktu izstrādāšanā. Jebkurai
kultūrvēsturiskai apdzīvotai vietai nepieciešamas plaši izdiskutētas un profesionālā
vienprātībā pieņemtas nostādnes kultūrvēsturisko objektu saglabāšanā, jaunu ēku
būvniecībā, plānojuma struktūras un publiskās ārtelpas pilnveidošanā, kultūrvēsturiski
vērtīgas ainavas saglabāšanā, vietas tēla un silueta attīstībā, ekonomikā, transporta sistēmas
attīstībā, dabas un vides aizsardzībā, pārvaldībā, politiskajā un profesionālajā ētikā,
ilgtspējīgas attīstības plānošanā un sabiedrības līdzdalībā.
Izvirzītās prioritātes:
 Bauskas vecpilsētas reģenerācijas plāna realizēšana (t.sk. pašvaldības speciālists, kas
procesu administrē un restaurācijas centrs, iedzīvotāju/namu apsaimniekotāju
izglītošana u.c.);
 Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana (amatu tradīcijas,
novada folklora, senie zemgaļi, sarīkojumi);
 Novadpētniecība, personības, pagasti (sadarbība ar bibliotēkām).

2.2.6. Latvijas 100gades svinības Bauskas novadā,
t.sk. Bauskas novada tradicionālie svētki
Darbības virziens: Latvijas simtgade ir liels un ļoti gaidīts notikums visā republikā, kuram
gatavojas lieli un mazi, dažādu nozaru speciālisti, lai izveidotu krāšņus un interesantus
svētkus, prezentētu sevi un paskatītos uz citiem. Šajā lielajā notikumā mums ir jāatskatās uz
pagātnes vērtībām, kā arī jāredz nākotnes vīzija, kādu Latviju mēs gribam redzēt, kādā
dzīvot un strādāt. Šis ir laiks, kad novērtēt pašiem savus spēkus, gūt jaunu elpu un mērķus
gan sev, gan Latvijai. Simtgades pasākumos būtiskākais ir ne tikai lepoties ar Bauskas un
tās novada vērtībām, bet ar visas Latvijas, jo jubileja ir valstij un tās iedzīvotājiem.
Pasākuma idejas pamatā ir svētki, kuri stāsta par lepnu, diženu un, iespējams, pat mazliet
spītīgu tautu un valsti, kura dzīvo Baltijas jūras krastā. Būtiskākais, ko vēlamies šajos
svētkos panākt, ir dažādā un krāsainā pasākuma programma, kuras mērķis būtu uzsvērt
Bauskas pilsētas un pagastu lielākās un diženākās vērtības.
Izvirzītās prioritātes:
 Darba grupas izveide – visu novada, iestāžu sadarbība;
 Bauskas novada unikalitātes akcentēšana – pasākumos, suvenīros, medijos, presē, TV,
utt. (piem., upes, pils, Plūdonis, Bauskas alus, Ceraukstes josta, personības);
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Paliekošās vērtības (100 ozolu stāstu izveide, Ceraukstes jostas rakstu iemūžināšana
bruģī, vietu norādēs u.c. koptēla veidošanai).

Tabula 2.2. Kultūras nozares pārstāvju (darba grupas) noteiktās
vidēja termiņa prioritātes
Nr.p.k. Prioritātes, kas ieguva balsis
Prioritārais virziens
%
Balsu
skaits
1.
Jaunas Bauskas Centrālās
Bauskas Centrālā
22 % 15
bibliotēkas ēkas celtniecība
bibliotēka un novada
pagastu bibliotēkas, t.sk.
biznesa bibliotēkas, kā
nozīmīgs pašvaldības
attīstības un
konkurētspējas
stiprināšanas resurss.
2.
Bauskas vecpilsētas
Kultūras mantojums kā
19 % 13
reģenerācijas plāna realizēšana
identitātes, personīgās un
(t.sk. pašvaldības speciālists,
kolektīvās atmiņas nesējs,
kas procesu administrē un
radošuma avots,
restaurācijas centrs,
ekonomiska vērtība,
iedzīvotāju/namu
nodarbinātības veicinātājs,
apsaimniekotāju izglītošana
praktiski lietojams resurss,
u.c.)
kā arī starptautiskās
konkurences un
atpazīstamības
instruments.
3.
Dzejnieka V. Plūdoņa
Muzeji kā līdzeklis
15 % 10
memoriālā muzeja ”Lejenieki”
pašvaldības
(sena un tradicionāla Zemgales kultūrvēsturiskā
lauku sēta) infrastruktūras
mantojuma
sakārtošana, esošo pakalpojumu popularizēšanai un
uzlabošanai un jaunu
kultūras tūrisma produktu
pakalpojumu radīšanai, tūrisma veidošanai.
sezonalitātes likvidēšana
4./5.
Jauna, moderna estrāde Bauskā Bauskas Kultūras centrs un 10 % 7
pagastu kultūras nami kā
vietējās sabiedrības
kultūras dzīves attīstītāji
un Dziesmu un deju svētku
procesa nodrošinātāji.
4./5.
Bauskas pils centrālā torņa
Muzeji kā līdzeklis
10 % 7
konservācija un Mēmeles
pašvaldības
stāvkrasta rehabilitācija ar
kultūrvēsturiskā
mērķi ierīkot skatu laukumu,
mantojuma
koncertzāli, būvvēstures
popularizēšanai un
53

digitālu ekspozīciju, tūristu taku
apkārt pilij.

kultūras tūrisma produktu
veidošanai.

6.

Nemateriālā kultūras
mantojuma saglabāšana un
popularizēšana (amatu
tradīcijas, novada folklora,
senie zemgaļi, sarīkojumi).

7%

5

7.

Jauna Kultūras centra
celtniecība Bauskā

6%

4

8.

Bauskas muzeja ēkas Kalna ielā
6a rekonstrukcija esošo
pakalpojumu pilnveidošanai, kā
arī nodrošinot iespēju veidot
jaunus pakalpojumus;

4%

3

9./10.

Paliekošās vērtības: 100 ozolu
stāstu izveide, Ceraukstes jostas
rakstu iemūžināšana bruģī,
vietu norādēs, u.c. koptēla
veidošanai)
Attīstīt un pilnveidot
profesionālās ievirzes un
interešu izglītības programmu
piedāvājumu:
 BJC - restaurācija,
amatniecība, inovācijas,
jaunās tehnoloģijas
(multimediji, gaismas
instalācijas, u.c.), u.c.;
 Mūzikas skola - čells, kokle,
u.c.;
 Mākslas skola -

Kultūras mantojums kā
identitātes, personīgās un
kolektīvās atmiņas nesējs,
radošuma avots,
ekonomiska vērtība,
nodarbinātības veicinātājs,
praktiski lietojams resurss,
kā arī starptautiskās
konkurences un
atpazīstamības
instruments.
Bauskas Kultūras centrs un
pagastu kultūras nami kā
vietējās sabiedrības
kultūras dzīves attīstītāji
un Dziesmu un deju svētku
procesa nodrošinātāji.
Muzeji kā līdzeklis
pašvaldības
kultūrvēsturiskā
mantojuma
popularizēšanai un
kultūras tūrisma produktu
veidošanai.
Latvijas 100gades svinības
Bauskas novadā, t.sk.
Bauskas novada
tradicionālie svētki

3 %

2

Mūzikas, mākslas un dejas
profesionālās ievirzes
izglītības plaša pieejamība,
lai sekmētu radošas
personības veidošanos,
veidotu nacionālas valsts
identitāti un uzturētu
Dziesmu svētku tradīcijas
nepārtrauktību un kvalitāti.

3%

2

9./10.
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11.

linogriezums, ādas
izstrādājumi u.c.
Katrā Bauskas novada pagastā
nepieciešama kultūras iestāde
(Codē - Kultūras centrs,
Dāviņos – estrāde).

Bauskas Kultūras centrs un 1 %
pagastu kultūras nami kā
vietējās sabiedrības
kultūras dzīves attīstītāji
un Dziesmu un deju svētku
procesa nodrošinātāji.

1
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3. RĪCĪBAS PLĀNS
Lai nodrošinātu sasaisti starp nacionāla līmeņa politikas plānošanas dokumentos noteikto politiku un pašvaldības attīstības plānošanas
dokumentiem, rīcību plānošanā tiek ņemti vērā valsts kultūras politikas dokumentos esošie rīcības virzieni, kā arī tiek balstīti uz praktisku
lietderību, uz esošās situācijas priekšizpēti un finansiāliem faktoriem.
Uzdevumi

Pasākumi/aktivitātes

Atbildīgie izpildītāji

1.Kultūras
aktivitāšu
veikšanai
nepieciešamās
infrastruktūras
attīstība

1.1.Bibliotēku esošā un jauna infrastruktūra
Bauskas novada bibliotēku BCB, Pagastu
esošās infrastruktūras
pārvaldes, BNA
sakārtošana un
Saimnieciskā nodaļa
rekonstrukcija.

Izpildes
termiņš

Finansēš
anas
avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Bauskas novada bibliotēku telpu rekonstrukcija,
pieejamības uzlabošana un aprīkošana. Gailīšu
pagasta, Jaunsaules, Vecsaules, Ozolaines, Jauncodes
bibliotēku pakalpojumu pieejamības veicināšana,
remontdarbi un aprīkošana.
Biznesa bibliotēkas
BCB, BNA
2016.-2022.
ES,
Projekta realizācija veicinās Bauskas kā reģionālās
būvniecība un aprīkošana
Saimnieciskā nodaļa,
Novada
nozīmes attīstības centra ātrāku un veiksmīgāku
Attīstības un
dome
iekļaušanos nacionālās un reģionālās nozīmes
plānošanas nodaļa
attīstības centru funkcionālajos tīklos, veicinās
ekonomisko potenciālu un konkurētspēju valsts un
starptautiskā mērogā, paaugstinot cilvēkresursu un
infrastruktūras kapacitāti, kvalitatīvu dzīves vidi un
nodrošinot daudzveidīgu informacionālo un citu
pakalpojumu klāsta pieejamību.
1.2.Kultūras namu, tautas namu, saieta namu rekonstrukcija un jaunas kultūras infrastruktūras būvniecība
Bauskas Kultūras centra
Bauskas kultūras
2016.-2022
ES,
Gaismas un audiotehnikas iegāde Bauskas novada
rekonstrukcija un
centrs, BNA
Novada
pašvaldības iestādei “Bauskas Kultūras centrs”.
aprīkošana
Saimnieciskā nodaļa
dome
Bauskas Kultūras centra kapitālais remonts,
pievadinfrastruktūras rekonstrukcija, āra pasākumu
aprīkojums (t.sk. mobilā skatuve), audio
apskaņošanas un gaismas aprīkojums. Pilnībā
renovēta lielās zāles skatuve un modernizētas tās
2016.-2022.

ES,
Novada
dome
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Jaunas koncertzāles
būvniecība Bauskā
Novada pagastu
kultūras/tautas/saieta
namu rekonstrukcija un
aprīkošana

Jauna kultūras nama
izveide Codes pagastā
Esošo novada estrāžu
rekonstrukcija, jaunu
estrāžu būvniecība

Bauskas kultūras
centrs, BNA
Saimnieciskā nodaļa
Bauskas kultūras
centrs, BNA
Saimnieciskā nodaļa

2020.-2022.

Codes pagasta
pārvaldes, BNA
Saimnieciskā nodaļa
Atbildīgās pagastu
pārvaldes, BNA
Saimnieciskā nodaļa

2016.-2022.

2016.-2022.

ES,
Novada
dome
ES,
Novada
dome

ES,
Novada
dome
ES,
Novada
dome

konstrukcijas. Labiekārtotas mākslinieku zonas.
Drošības prasībām atbilstošu sēdvietu uzstādīšana.
Izstrādāts tehniskais projekts jaunas koncertzāles
būvniecībai Bauskā.
Veikti vispārēji kultūras/tautas/saieta namu
rekonstrukcijas darbi, paplašināšana un aprīkošana
(t.sk. labiekārtošana: rekonstruēti laukumi un
piebraucamie ceļi, gājēju celiņi; uzstādītas norādes;
paaugstināti energoefektivitātes pasākumi, sanitārie
mezgli, fasādes; uzstādīts mūsdienīgs aprīkojums:
gaismas prožektori, tehniskais aprīkojums,
instrumentu iegāde
utt.) Darbi veicami Vecsaules, Mežotnes, Grenctāles
pagastu kultūras namos.
Uzbūvēts un aprīkots kultūras nams Codes pagastā.

Uzlabota pieejamība un sakārtots tehniskais stāvoklis
esošajām novada pagastu estrādēm (Gailīšu pagastā,
Vecsaulē,). Jaunas estrādes būvniecība Dāviņu
pagastā.
Bauskas pilsētas brīvdabas
Bauskas kultūras
2016.-2022.
ES,
Izstrādāts tehniskais projekts Bauskas Pilskalna parka
estrādes rekonstrukcija un
centrs, BNA
Novada
estrādes rekonstrukcijai, paredzot estrādes izbūvi un
modernizācija
Saimnieciskā nodaļa
dome
parka teritorijas labiekārtošanu (tajā skaitā tualešu
renovācija) Rekonstruēta un modernizēta Bauskas
pilsētas brīvdabas estrāde. Izveidota jauna sēdvietu
zona.
Bauskas pilskalna parka
Bauskas kultūras
2016.-2022.
ES,
Izstrādāts tehniskais projekts apvedceļa izveidei.
brīvdabas estrādes
centrs, BNA
Novada
Izveidots apvedceļš nokļūšanai uz Bauskas pilsētas
apvedceļa izveide
Saimnieciskā nodaļa
dome
brīvdabas estrādi. Uzlabota piekļuve gan
apmeklētājiem, gan organizatoriem.
1.3.Muzeju infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes sakārtošana pakalpojumu pilnveidošanai
Bauskas muzeja filiāles
Bauskas muzejs, BNA 2016.-2022.
ES,
Izstrādāts un realizēts "Lejenieku" projekts muzeja
2016.-2022.
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"Lejenieki" infrastruktūras
rekonstrukcija, izbūve un
jaunas ekspozīcijas izveide
atbilstoši laikam
(20.gs.30.gadi).

Saimnieciskā nodaļa,
Attīstības un
plānošanas nodaļa

Bauskas muzeja
rekonstrukcija.

Bauskas muzejs

Novada
dome

2016.-2022.

1.4.Kultūrvēsturisko objektu saglabāšana un atjaunošana
Bauskas pilsdrupu
Bauskas pils muzejs
2016.-2020.
austrumu torņu
konservācija, t.sk.
centrālā torņa apjumšana

ES,
Novada
dome
Novada
dome,
Bauskas
pils
muzejs,
ES

Bauskas pilskalna ziemeļu
nogāzes nostiprināšana

Bauskas pils muzejs

2016.-2020.

Novada
dome,
Bauskas
pils
muzejs,
ES

Bauskas pilsdrupu
konservācijas 2.kārta ziemeļu siena

Bauskas pils muzejs

2016.-2022.

Novada
dome,
Bauskas

ēkas rekonstrukcijai un infrastruktūras uzlabošanai.
Atbilstoši koncepcijai izveidota jauna ekspozīcija un
sakārtota esošā. Realizēts ainaviskās vides
sakārtošanas plāns. Tūrisma produktu papildināšana.
Uzlabota muzeja pieejamība. Veikta kultūrvēsturiskā
mantojuma digitalizācija. Atjaunotas 5 ēkas un
apkārtne. Muzejs pieejams visa gada garumā.
Veikta Bauskas muzeja rekonstrukcija Kalna ielā 6a.

Nodrošināta kultūrvēsturisko vērtību saglabāšana.
Celta pilsdrupu informatīvā vērtība. Likvidēts
apmeklētāju apdraudējums no krītošiem akmeņiem.
Pilsdrupas padarītas pieejamas kultūras pasākumu
organizēšanai. Radīti jauni muzeja pakalpojumi telpa koncertiem un izrādēm, būvvēstures
ekspozīcija, skatu laukums. Atjaunots Bauskas pils
siluets. Projekta rezultatīvie rādītāji: Atjaunots
kultūrvēsturiskā mantojuma objekti - 1 gab.
Nodrošināta droša lietus ūdens aizvadīšana no
Bauskas pils jumtiem un teritorijas. Garantēta
Bauskas pils pamatu stabilitāte. Rehabilitēta
Mēmeles ielejas ainava pie Bauskas pils. Izveidota
Mēmeles ainavas apskates taka ap Bauskas pili.
Projekta rezultatīvie rādītāji: Izbūvēta atbalsta sieniņa
1gab.; Atjaunots nogāzes sākotnējais reljefs 1gab.;
Izveidota nogāzes virsmas drenāžas sistēma 2060 m²;
Atjaunots nogāzes velēnu segums 2060 m²; izveidota
lietus ūdeņu uztveršanas un aizvadīšanas sistēma;
Izveidota kājnieku taka 1 gab.
Nodrošināta kultūrvēsturisko vērtību saglabāšana.
Celta pilsdrupu informatīvā vērtība. Likvidēts
apmeklētāju apdraudējums no krītošiem akmeņiem.
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pils
muzejs,
ES

2.Nodrošināt
bibliotēku darba
kvalitāti un
pakalpojumu
attīstību
3.Nodrošināt
muzeju darba
kvalitāti un
pakalpojumu
attīstību

Bauskas vecpilsētas
reģenerācijas plāna
realizēšana

BNA sadarbībā ar
Bauskas Bērnu un
jauniešu centru un
privāto sektoru
(Biedrību "Bauskas
vecpilsēta”) un
Bauskas pils muzeju

2016.-2022.

Novada
dome, ES

Nozīmīga kultūras un dabas
mantojuma integrēta
attīstība Bauskas novadā

BNA Attīstības
nodaļa, Saimnieciskā
nodaļa

2016.-2022.

Novada
dome, ES

Materiāli tehniskās bāzes
pilnveidošana bibliotēkās

BCB, BNA
Saimnieciskā nodaļa

2016.-2022.

ES,
Novada
dome

Bauskas muzeja
ekspozīcijas atjaunošana,
krājumu veidošana, izpēte
un saglabāšana.

Bauskas muzejs, BNA
Saimnieciskā nodaļa

2016.-2022.

Novada
dome

Bauskas pils muzeja
ekspozīcijas atjaunošana,
krājumu veidošana un
saglabāšana.

Bauskas pils muzejs

2016.-2022.

Novada
dome

Likvidēta avārijas situācija pilsdrupās. Pilsdrupas
padarītas pieejamas kultūras pasākumu
organizēšanai. Projekta rezultatīvie rādītāji:
Nostiprinātas Bauskas pilsdrupas 650 m² platībā.
Izveidota struktūra Bauskas vecpilsētas vēsturiskā
mantojuma autentiskuma saglabāšanai. Izveidots
"Restaurācijas centrs". Īstenotas aktivitātes, kas
vērstas uz iedzīvotāju un speciālistu izglītošanu,
informēšanu un praktisku iemaņu veidošanu par
vecpilsētu kā Eiropas kultūras mantojuma daļas
unikālo vērtību. Rezultatīvie rādītāji: Izveidota 1
struktūrvienība un 1 restaurācijas centrs.
Bauskas pilskalna parka attīstība – Bauskas
pilsdrupām ar parku piešķirts valsts aizsargājamā
kultūras pieminekļa statuss (Nr.6166).
Bauskas Luterāņu baznīcas rekonstrukcija –
kultūras pieminekļa statuss Nr.6167.
Kvalitatīva, sakārtota, moderna vide informatīvo un
citu pakalpojumu klāsta nodrošināšanai visām
iedzīvotāju grupām. Bibliotēku kapacitātes
paaugstināšana uzziņu un informacionālajā darbā ar
iedzīvotājiem.
Papildināts krājums ar materiālajām un
nemateriālajām liecībām par novada kultūrvēsturi.
Digitalizēts muzeja krājums ar 500 vienībām gadā.
Pilnveidota informācija par Bauskas novada vēsturi,
izveidota jauna ekspozīcija. Nodrošināta iegūtās
informācijas pieejamība iedzīvotājiem.
Kurzemes hercogu gleznu kolekcijas kopiju
izgatavošana un muzeja krājumu veidošana.
Izveidota lietišķi dekoratīvās mākslas priekšmetu
kolekcija. Krāsns podiņu restaurācija. Papildināta
muzeja ekspozīcija. Papildināts arhīvs ar zinātniski
pētnieciskā darba rokrakstiem. Papildināts
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Bauskas pils vēsturiskā
izpēte, informācijas
paplašināšana un
sabiedrības izglītošana

4.Kultūras
mantojuma
saglabāšana un
kultūrvides
attīstība

Bauskas pils muzejs

Atjaunot Bauskas pilī Senās Bauskas pils muzejs
mūzikas festivālu tradīcijas
kā starptautiska mēroga
renesanses mākslas
festivālu
Kultūras pasākumu
Bauskas kultūras
pieejamības nodrošināšana centrs, BNA
Saimnieciskā nodaļa,
Transporta nodaļa
Bauskas amatiermākslas
Bauskas novada
kolektīvu skatuves tērpu
kultūras iestādes
iegāde, prezentējot novadu sadarbībā ar privāto
dažādu līmeņu starpreģionu sektoru
pasākumos
Kultūras pasākumu
Bauskas pils muzejs,
rīkošana akcentējot
Bauskas muzejs,
Bauskas novada
Bauskas Kultūras
kultūrvēsturiskā mantojuma centrs sadarbībā ar
vērtību
pagastu kultūras darba
organizatoriem

bibliotēkas krājums. Papildināts interjera
iekārtojums.
Veikti pētījumi un sagatavoti izejas materiāli Bauskas
pils muzeja izglītojošai programmai. Konservācijas
un restaurācijas projekti pamatoti ar pils zinātniskās
izpētes rezultātiem. Paaugstināta restauratoru un
pieminekļu īpašnieku kvalifikācija. Izstrādāti
metodiskie materiāli un sniegtas konsultācijas.
Izveidotas izrakstu kartotēkas. Uzkrāta, sistematizēta
un izdota informācija par Bauskas pils vēsturi un
aktualitātēm. Mūžizglītības ietvaros izveidota "Senā
dzīves veida skola". Dažādoti gidu pakalpojumi un
aktivitātes. Attīstītas un pilnveidotas muzeja
pedagoģiskās programmas.
Noorganizēts Starptautisks ikgadējs renesanses
mākslas festivāls. Palielinājušās sabiedrības iespējas
vēsturiskā vidē gūt augstās mākslas baudījumu.

2016.-2022.

Bauskas
pils
muzejs

2016.-2022.

Bauskas
pils
muzejs

2016.-2022.

Novada
dome

Nodrošināta kultūras pasākumu un ikdienas kultūras
aktivitāšu sasniedzamība, pilnveidojot iedzīvotāju
pārvadājumus novada pagastu teritorijās.

2016.-2022.

ES,
Novada
dome

Iegādāti Bauskas novadu reprezentējoši skatuves
tērpi Dziesmusvētku tradīciju uzturēšanai
amatierkolektīviem.

2016.-2022.

ES,
Novada
dome

Rīkoti augstvērtīgi, izglītojoši un izklaidējoši
mūzikas un mākslas pasākumi Bauskas pilī,
"Lejeniekos", Vecpilsētā.
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Valsts mērogā
konkurētspējīgu pasākumu
organizēšana Bauskas
novadā (festivāli, novada
svētki, koncerti u.c.)
Latvijas 100gadei veltīto
pasākumu organizēšana

5.Starpnozaru
sadarbība

6.Informācijas
kvalitātes un
pieejamības
uzlabošana

Izstrādāt un ieviest Bauskas
novada zīmolvedības
platformu
Veicināt sadarbību starp
kultūras, sporta un tūrisma
nozarēm, izveidojot jaunu
amata pozīciju – kultūras
koordinators.
Pilnveidot profesionālās
ievirzes un interešu
izglītības programmu,
attīstot kreatīvu kultūras
piedāvājumu.
Sekmēt kvalitatīva
tekstuālā un vizuālā
materiāla nodrošināšanu
izdotajos izdevumos, mājas
lapās, masu mēdiju rakstos

Bauskas kultūras
sadarbības tīkls

2016.-2022.

ES,
Novada
dome

Izveidojušās ikgadējas pasākumu tradīcijas ar 1
festivālu, 1 novada svētkiem un vismaz 3 valsts
mēroga konkurētspējīgiem kultūras pasākumiem.

Bauskas kultūras
sadarbības tīkls

2016.-2022.

ES,
Valsts,
Novada
dome

Bauskas kultūras
sadarbības tīkls
sadarbībā ar citām
nozarēm
Bauskas kultūras
sadarbības tīkls
sadarbībā ar citām
nozarēm

2016.-2020.

Novada
dome

Stiprināta piederība sajūta Latvijai un patriotisms.
Aktualizēti Latvijas valsts vēstures notikumi un
stiprināta identitāte. Radītas paliekošas 21.gadsimta
Latvijas vērtības un simboli. Atraisīta iedzīvotāju,
īpaši jauniešu iniciatīva. Muzeju izstādes, teātru
izrādes, jauniestudējumi, tematiski kultūras
pasākumi, radošās partnerības. 100 ozolu stāstu
izveide, Ceraukstes jostas rakstu iemūžināšana, Zaļā
parka izveide, Gaismas instalācijas, Bauskas novada
kultūras kanons, u.c.
1. zīmolvedības platforma Bauskas novadā visām
nozarēm (uzņēmējdarbība, kultūra, sports, tūrisms).

2016.-2020.

Novada
dome

Izveidota jauna amata pozīcija. Koordinēta sadarbība
gan nozaru, gan starpnozaru ietvaros. Paaugstināta
Bauskas novada konkurētspēja valsts mērogā.

Bauskas kultūras
sadarbības tīkls
sadarbībā ar citām
nozarēm

2016.-2020.

Novada
dome

Attīstītas profesionālās un interešu kultūras ievirzes
programmas. Veicināta inovāciju un moderno
tehnoloģiju izmantošana kultūras pasākumu
noformēšanā un informācijas izplatīšanā.

Bauskas kultūras
sadarbības tīkls

2016.-2020.

ES,
Valsts,
Novada
dome

Palielinājusies informācijas pieejamība un kvalitāte.
Palielinājies to iedzīvotāju skaits, kas ir informēti par
Bauskas novadā rīkotajiem pasākumiem.
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un sociālajos tīklos.
Jaunu informatīvo
pakalpojumu izstrāde,
izmantojot jaunākās
tehnoloģijas
Nodrošināt kvalitatīvu un
mērķtiecīgu darbu ar
sociāliem medijiem
informācijas nodrošināšanā
(Draugiem.lv,
Facebook.com,
Twitter.com. u.c.), rosināt
kultūras pakalpojumu
sniedzējus iesaistīties satura
veidošanā
Veidot drukāto materiālu
par Bauskas novadā un
pilsētā rīkotajiem un
reklamējamajiem kultūras,
sporta un mākslas
pasākumiem atsevišķām
mērķgrupām
Saistošu Bauskas novadu
prezentējošu video
materiālu veidošana un
izplatīšana interneta vidē

7.Sadarbības
stiprināšana un
efektivitātes

Nodrošināt informācijas
pieejamību par Bauskas
novada pagastu kultūras
aktivitātēm un pasākumiem
Rosināt kultūras
pakalpojumu sniedzējus
veidot jaunus inovatīvus un

Bauskas kultūras
sadarbības tīkls

2016.-2020.

ES,
Valsts,
Novada
dome
ES,
Valsts,
Novada
dome

1 jauns informatīvs pakalpojums balstīts uz
jaunākajām tehnoloģijām. Informācijas plašāka
izplatība pašvaldības un biežāk apmeklētajās
iestādēs.
Izveidoti un kvalitatīvi uzturēti vismaz 3 profili.
Vismaz 1 publicēta ziņa dienā. Uzrunāta un
informēta lielāka jauniešu daļa, kas ir potenciālie
pasākumu apmeklētāji. Izveidota 1 jauna aplikācija.

BNA Sabiedrisko
attiecību un tūrisma
nodaļa sadarbībā ar
Bauskas Kultūras
centru

2016.-2020.

BNA Sabiedrisko
attiecību un tūrisma
nodaļa sadarbībā ar
nozarēm

2016.-2020.

ES,
Valsts,
Novada
dome

Poligrāfiski drukāts ikmēneša pasākumu plāns.

Bauskas kultūras
sadarbības tīkls

2016.-2020.

Sadarbībā ar iedzīvotājiem izstrādāti 3 video
materiāli, kas prezentē Bauskas novadu kā kultūras
un tūrisma gala mērķi.

BNA Sabiedrisko
attiecību un tūrisma
nodaļa sadarbībā ar
Bauskas Kultūras
centru
Bauskas kultūras
sadarbības tīkls

2016.- 2020.

ES,
Valsts,
Novada
dome
ES,
Valsts,
Novada
dome
Novada
dome

Sadarbības ietvaros starp kultūras nozares
speciālistiem, izveidoti inovatīvi un uz mainīgajām
sabiedrības interesēm balstīti pasākumi. Piesaistīti

2016.- 2022.

Izstrādāta informācijas platforma Bauskas novada
mājas lapā par katrā pagastā pieejamām kultūras
aktivitātēm un pasākumiem.
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paaugstināšana

savstarpēji papildinošus
kultūras produktus un
pasākumus.

jauni pasākumu apmeklētāji un radītas spēcīgas
kultūras pasākumu tradīcijas.
Bauskas kultūras
sadarbības tīkls

2016.- 2022.

Novada
dome

Izveidotas informatīvas kampaņas un apmācības
vietējiem iedzīvotājiem (sadarbībā ar medijiem,
izglītības iestādēm, pašvaldību) par novada kultūras
vērtībām un vēsturi. Skolēni apgūst Novada mācību.
Popularizēts izcilu personību ieguldījums un radošais
mantojums.
1 pētījums/aptauja gadā, izstrādāta aptaujas anketa.

Lokālpatriotisma
stiprināšana Bauskas
novada iedzīvotāju vidū.
Veikt aptaujas par novada
Bauskas kultūras
2016.- 2022. Novada
pakalpojumu kvalitāti,
sadarbības tīkls
dome
pieejamību, apmierinātību
un iedzīvotāju vēlmēm.
8. Ieteicamie projekti privātajā sektorā, kuri nesīs sociāli ekonomisku labumu Bauskas novada attīstībai (Šo projektu iniciatori un ieviesēji aicināti
būt fiziskas un juridiskas personas - uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi (NVO), personu apvienības, kuras individuāli vai sadarbībā ar pašvaldību
realizējot zemāk ieteiktos projektus, sniegs ievērojamu ieguldījumu līdzsvarotā Bauskas novada sociāli ekonomiskajā attīstībā
Sabiedrības virzīta
2016.- 2022
Piesaistīts Izveidota "Zemgaļu osta". Stiprinātas amatu
iniciatīva
ES
tradīcijas un Bauskas novada folklora. Zemgaļu
finansēju vēstures priekšmetu restaurācija, eskpozīcijas
ms
attīstīšana, amatniecības darbnīcu izveide. Zemgaļu
svētku organizēšana, sabiedrības iesaiste un
Nemateriālā kultūras
informēšana. Veikta novadapmatniecības izpēte,
mantojuma saglabāšana un
veicinot neapzinātā kultūrvēsturiskā materiāla
popularizēšana
pieejamību un atpazīstamību.
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1.pielikums
Bauskas novada kultūras attīstības
stratēģijai 2016.-2022.gadam
TERMINU SKAIDROJUMS

Līdzsvarota attīstība – attīstība, kas tiek veicināta, ievērojot visas valsts teritorijas un
atsevišķu tās daļu īpatnības un iespējas, samazinot nelabvēlīgās atšķirības starp tām, kā arī
saglabājot un attīstot katras teritorijas dabai un kultūrvidei raksturīgās iezīmes un attīstības
potenciālu.
Ilgtspēja – attīstība, kas nodrošina šodienas vajadzību apmierināšanu, neradot draudus
nākamo paaudžu vajadzību apmierināšanai.
Inovācija – zinātniskās, tehniskās, sociālās, kultūras vai citas jomas ideju, izstrādņu un
tehnoloģiju īstenošana jaunā produktā, pakalpojumā vai procesā.
Kultūra - plašākā jēdziena izpratnē ir cilvēku un cilvēces visu sasniegumu kopums, forma
un veids, kas caurstrāvo jebkuru cilvēcisku darbību un esamību. Kultūra ietver sabiedrībā
atzītas vērtības, toleranci, indivīdu un sabiedrības ārējo un iekšējo orientāciju, ticību,
radošu garu un intereses. Kultūras saglabāšanas un attīstības pamats ir valoda, folklora,
paražas, rituāli, tradīcijas, zināšanas un izglītības process, daudzveidība un interese par
citām kultūrām, kā arī laikam atbilstošs radoša darba produkts. Šaurākā jēdziena izpratnē
kultūra ir mākslas, arhitektūras, mūzikas, literatūras un citas radošās izpausmes.
Kultūras nozares un starpnozares – šā dokumenta izpratnē aptver šādas jomas: muzeji,
bibliotēkas, arhīvi, kultūras pieminekļi, nemateriālais kultūras mantojums, digitālais
kultūras mantojums, kultūrizglītība, literatūra un grāmatniecība, mūzika, teātris, deja,
vizuālās mākslas, filmas, arhitektūra un dizains.
Kultūras industrijas - industrijas, kuras ražo un izplata preces un pakalpojumus, kuriem
piemīt kultūras vērtība neatkarīgi no to iespējamās tirdzniecības vērtības.
Kultūras kapitāls – no iepriekšējām paaudzēm mantotas, kā arī jaunradītas mūsdienīgas
kultūras vērtības, kuras, mērķtiecīgi pielietotas, spēj konsolidēt sabiedrību un radīt jaunu
ekonomisku, sociālu un kultūras vērtību. Kultūras kapitālu veido gan materiālas vērtības
(ēkas, pieminekļi, kultūrvēsturiskas vietas, mākslas darbi utt.), gan nemateriālas vērtības
(idejas, tradīcijas, simboli utt.).
Kultūrvide – vide, kas veidojusies cilvēka darbības rezultātā un glabā šīs darbības pēdas:
gan materiālus veidojumus, gan nemateriālas garīgās vērtības.
Kultūrvēsturiskais reģions – termins tiek lietots, lai apzīmētu vēstures procesā
izveidojušos noteiktu teritoriju, ko no citām atšķir tai piemītošā savdabīgā kultūras
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identitāte, kas izpaužas konkrētajai teritorijai raksturīgajā unikālajā kultūras mantojumā un
valodas īpatnībās. Latvijā tradicionāli tiek izšķirti četri šādi reģioni: Kurzeme, Vidzeme,
Zemgale un Latgale, kā piektais kultūrvēsturiskais reģions pēdējos gados ir definēta Sēlija.
Kultūras mantojums – cilvēka garīgās darbības liecība materiālā vai nemateriālā formā.
Kultūras mantojums sastāv no uzkrātu resursu kopuma, kas saņemti mantojumā no
pagātnes un kas, neatkarīgi no piederības, indivīdu un sabiedrības uztverē tiek uzskatīti par
vērtību, pārliecības, zināšanu, tradīciju atspoguļotājiem un paudējiem. Tas ietver arī vidi,
kas laika gaitā izveidojusies cilvēku un vietu mijiedarbībā. Tas ietver mākslinieku,
arhitektu, mūziķu, rakstnieku un zinātnieku, cilvēces gara izpausmi un vērtību sistēmu, kas
dzīvei piešķir jēgu.
Kultūras pieminekļi - kultūrvēsturiskas ainavas un atsevišķas teritorijas (senkapi,
kapsētas, parki, vēsturisko notikumu norises un ievērojamu personu darbības vietas), kā arī
ēku grupas un atsevišķas ēkas, mākslas darbi, iekārtas un priekšmeti, kuriem ir vēsturiska,
zinātniska, mākslinieciska vai citāda kultūras vērtība.
Radošums – iedzimta un izkopta indivīda īpašība/spēja radīt oriģinālas un jaunas nozīmes
un tēlus. Radošā darbība palīdz atklāt jaunas iespējas un formas labākiem kopā dzīvošanas
un darbības modeļiem, piemēroties jauniem apstākļiem un pārveidot esamību ar radošās
iztēles un iniciatīvas palīdzību. Radošums attiecināms ne tikai uz jaunu mākslas priekšmetu
vai stilu radīšanu, bet uz problēmu risināšanu jebkurā iespējamā jomā.
Radošā ekonomika – jaunā ekonomika, kas balstīta uz nemateriāliem resursiem –
zināšanām, radošām idejām un inovācijām.
Radošās industrijas balstās uz individuālo vai kolektīvo radošumu, prasmēm un talantu un
kuras, izveidojot un izmantojot intelektuālo īpašumu, spēj celt labklājību un radīt darba
vietas. Tās rada, attīsta, ražo produktus un pakalpojumus, kam ir vērtība ekonomikas
attīstībā.
Radošās industrijas Latvijā pārstāv šādas nozares:
 arhitektūra,
 dizains (produktu, pakalpojumu un procesu dizains, ietverot dažādas dizaina
disciplīnas – grafiskais dizains, interjera dizains, mēbeļu dizains, industriālais
dizains, vides dizains, modes un aksesuāru dizains u.c.),
 filmu industrija,
 interaktīvās spēles, interaktīvās programmatūras, multimediju produkti,
 mūzika un skaņu ierakstu industrija,
 deja,
 vizuālā māksla (izstāžu zāļu, galeriju darbība),
 skatuves māksla,
 izdevējdarbība (preses izdevumi, grāmatas),
 reklāma, komunikācijas, mārketinga komunikācijas,
 izklaides industrija,
 plašsaziņas līdzekļi (TV, radio, interneta portāli).
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Amatniecība tiek uzskatīta kā nozīmīga radošo industriju atbalstošā nozare.
Kultūrtūrisms nozīmē ceļošanu, kuras galvenais mērķis ir saistīts ar kultūrvides, tostarp
ainavu, vizuālās un skatuves/izpildītājmākslas, kā arī īpašu (vietējā) dzīves stila, vērtību,
tradīciju, iepazīšanu, līdzdalību pasākumos, kā arī ar citiem radošiem un starpkultūru
apmaiņas procesiem. Kultūrtūrismam ir pozitīva ekonomiskā un sociālā ietekme, tas veido
un nostiprina identitāti, palīdz veidot valsts un lokālās kopienas tēlu un saglabāt kultūras un
vēsturisko mantojumu. Tas veicina harmoniju un sapratni starp cilvēkiem un tautām.
Mūžizglītība ir mācīšanās visa mūža garumā, kas balstās uz indivīda iekšēju vajadzību vai
ārēju faktoru izraisītu nepieciešamību pilnveidot zināšanas un prasmes personības,
pilsoniskuma, sociālā un nodarbinātības kontekstā. Ilgtermiņā mūžizglītības paradigma
akcentē mācīšanās iespējas visiem.
Kultūrizglītība – izglītības sistēmas sastāvdaļa, kas aptver ne tikai visu līmeņu (pamata,
vidējo un augstāko) profesionālo izglītību kultūras nozarēs un speciālistu tālākizglītības
iespējas, bet arī vispārēju izglītošanos kultūras jomās, ikviena indivīda radošo spēju un
talantu izkopšanu mūžizglītības perspektīvā.
Radošā izglītība - attīstīts un pilnvērtīgi izmantots kultūras potenciāls sabiedrības
izglītošanai visa mūža garumā, sekmējot uz humānām vērtībām balstītas zināšanu
sabiedrības veidošanos, radot mūsdienīgus pakalpojumus bērnu, jauniešu un pieaugušo
auditorijām, tādējādi sekmējot radošas un konkurētspējīgas personības veidošanos.
Latvijas Kultūras kanons – izcilāko un ievērojamāko Latvijas kultūras norišu un mākslas
darbu kopums, kas atspoguļo nācijas visu laiku nozīmīgākos sasniegumus kultūrā.
Kultūras skolas soma - profesionālās mākslas un kultūrizglītības (ar to saprotot teātru,
koncertu, kino, muzeju, bibliotēku, grāmatniecības programmu/pasākumu) projektu
radīšana un to pieejamības nodrošināšana bērnu un jauniešu auditorijai visā Latvijas
teritorijā.
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2.pielikums
Bauskas novada kultūras attīstības
stratēģijai 2016.-2022.gadam
MINIMĀLAIS KULTŪRAS PAKALPOJUMA GROZS2
PAGASTA CENTRS, CIEMS
 Bibliotēku pakalpojumu kopums
 Kultūrizglītības un mākslinieciskās jaunrades iespēju piedāvājums
 Kultūrvēsturiskā mantojuma pieejamība (kultūrtūrisms)
 Kultūras pasākumu un brīvā laika piedāvājums, Dziesmu un deju svētku procesa
pieejamība (saieta nami)
 Radošā uzņēmējdarbība
NOVADU ATTĪSTĪBAS CENTRS (t.sk. NOVADA TERITORIJA) (Mežotne, Code,
Dāviņi, Vecsaule, Rītausmas, Ceraukste, Uzvara, Ērgļi)
 Bibliotēku pakalpojumu kopums
 Profesionālās ievirzes mākslas un mūzikas izglītības pakalpojums, profesionālās
izglītības pakalpojums
 Kultūras pasākumu un brīvā laika piedāvājums, Dziesmu un deju svētku procesa
pieejamība (kultūras nami)
 Kultūrvēsturiskā mantojuma pieejamība vai muzeju pakalpojums
 Radošā uzņēmējdarbība
REĢIONA ATTĪSTĪBAS CENTRS (Kuldīga, Talsi, Tukums, Saldus, Dobele, Bauska,
Ogre, Aizkraukle, Cēsis, Limbaži, Smiltene, Alūksne, Gulbene, Balvi, Preiļi, Līvāni,
Ludza, Krāslava, Sigulda, Valka, Madona)
 Bibliotēku pakalpojumu kopums
 Muzeju pakalpojumu kopums (kultūras mantojuma saglabāšana, izpēte un
pieejamība sabiedrībai)
 Profesionālās ievirzes mākslas un mūzikas izglītības pakalpojums, profesionālās
vidējās izglītības pakalpojums
 Kultūras pasākumu un brīvā laika piedāvājums, Dziesmu un deju svētku procesa
pieejamība, kino izrādīšanas iespējas, profesionālās mākslas pieejamība,
(daudzfunkcionāls kultūras centrs)
 Radošā uzņēmējdarbība
NACIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS CENTRS (Jelgava, Jēkabpils, Jūrmala, Rēzekne,
Valmiera)

Nosakot minimālo pakalpojuma grozu pilsētu un teritoriju sadalījumā, ņemts vērā Latvijas ilgtspējīgas attīstības
stratēģijā līdz 2030.gadam definētais attīstības centru princips.
2
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 Kultūras un brīvā laika piedāvājums, Dziesmu un deju svētku procesa pieejamība,
profesionālās mākslas pieejamība (kultūras nami/centri, teātris, koncertzāle)
 Bibliotēku pakalpojumu kopums
 Profesionālā ievirze un vidējā kultūrizglītība (profesionālās vidusskolas)
 Muzeji (kultūras mantojuma saglabāšana, izpēte un pieejamība sabiedrībai)
 Kino izrādīšanas iespēja (kinoteātris/ digitalizēts KN)
 Radošā uzņēmējdarbība
STARPTAUTISKA LĪMEŅA CENTRS (Rīga, Liepāja, Daugavpils, Ventspils)
 Publisko bibliotēku un LNB pakalpojumu kopums
 Arhīvu pakalpojumu kopums
 Profesionālās mākslas pieejamība (akustiska koncertzāle, laikmetīgais mākslas
muzejs, izstāžu zāles, teātri, opera)
 Muzeju pakalpojumu kopums (kultūras mantojuma saglabāšana, izpēte un
pieejamība sabiedrībai)
 Profesionālā kultūrizglītības piedāvājums (profesionālās ievirzes mākslas un
mūzikas izglītības pakalpojums, profesionālās vidējās izglītības pakalpojums,
augstākās izglītības piedāvājums)
 Kultūras pasākumu un brīvā laika piedāvājums, Dziesmu un deju svētku procesa
pieejamība, pakalpojums (daudzfunkcionāls kultūras centrs)
 Kino izrādīšanas iespēja (kinoteātri)
 Radošā uzņēmējdarbība
1.attēls
Nākotnes redzējums – apdzīvojams (Bauskas nov. ilgtspējīga attīstības stratēģija 2012. –
2030)

Dati: Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2012.-2030.gadam
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3.pielikums
Bauskas novada kultūras attīstības
stratēģijai 2016.-2022.gadam
KULTŪRAS INSTITŪCIJU UN KULTŪRAS AKTĪVO ZONU PĀRKLĀJUMS
1.attēls
Eksportspējīgās kultūras teritorijas

Dati: Latvijas digitālā kultūras karte

2.attēls
Bauskas novada tūrisma potenciāls

Dati: Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2012.-2030.gadam
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3.attēls
Kultūrizglītības iestāžu pārklājums

Dati: Latvijas digitālā kultūras karte

4.attēls
Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku kustībā iesaistītie mākslinieciskie
kolektīvi

Dati: Latvijas digitālā kultūras karte
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5.attēls
Publisko bibliotēku pārklājums

Dati: Latvijas digitālā kultūras karte

6.attēls
Bauskas novada izglītības un kultūras iestādes

Dati: Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2012.-2030.gadam
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4.pielikums
Bauskas novada kultūras attīstības
stratēģijai 2016.-2022.gadam
PĀRSKATS PAR KULTŪRAS NOZARES DARBA GRUPĀS PAVEIKTO
Uzsākot darbu pie Bauskas novada kultūras attīstības stratēģijas 2015.-2022.gadam,
tika izveidota plaši pārstāvēta kultūras nozares darba grupa (skat. pielikumā). Tika
organizēti 3 darba grupas semināri (10.09.2015, 23.10.2015, 24.11.2015) un papildus
seminārs rīcības plāna izstrādei (03.11.2015). Šo semināru ietvaros paveiktais:
 Izvērtēti kultūras nozares pamatdokumenti, kultūrpolitikas pamatnostādnes, vadlīnijas,
u.c. (t.sk. Kultūras pamatnostādnes “Radošā Latvija 2014.-2020.gadam);
 Apskatīta esošā situācija Bauskas novadā kultūras nozarē, kā arī kultūras nozares mērķi
(kultūras iestāžu, organizāciju attīstības plānošanas dokumentu prezentācijas);
 Nodrošināta informācijas apmaiņa starp Bauskas novada kultūras nozares institūcijām;
 Izstrādāta SVID (SWOFT) analīze kā pārmaiņu programmas pamats – saskatītas
iespējas (spēka faktori), uz kādiem var droši balstīties un vājās puses (vājuma faktori),
kas velk atpakaļ. Ieraudzītas iespējas, kur gūt panākumus, un šķēršļus, kādi jāpārvar;
 Izvērtēta nepieciešamība veikt iedzīvotāju aptaujas anketu;
 Iepazīti Kultūras nozares pētījumi vai pētījumi, saistoši Bauskas kultūras stratēģijas
izstrādei, lai noskaidrotu iedzīvotāju vajadzības: Bauskas novada attīstības tendences
2014.gadā - iedzīvotāju aptauja, Biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” vietējās
attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam ieviešanas gala novērtējums un priekšlikumu
izstrāde turpmākai darbībai; “Latvijas kultūras patēriņš”, Bauskas novada tūrisma
nozares analīze, Bauskas vēsturiskā centra apsekošana, Pārrobežu uzņēmējdarbības
atbalsta bibliotēku tīkla stratēģija, u.c.;
 Izskatīti iespējamie finansēšanas avoti kultūras projektu īstenošanai;
 Apskatīta iespēja dzejnieka V.Plūdoņa literāros darbus izvirzīt iekļaušanai Latvijas
Kultūras kanonā (sadarbībā ar LU profesoru V.Vecgrāvi un vietējiem mācībspēkiem);
 Apzināta nepieciešamība veidot Bauskas novada kultūras kanonu (sadarbība kultūra +
izglītība);
 Apzinātas
novada
unikālās
vērtības
un
iespējamās
prioritātes
(www.bauskasvecpilseta.lv);
 Dalība apmācībās (Zināšanu eņģeļi, gidu kursi), VARAM konferencē; deputātu tikšanās
par Bauskas vecpilsētas jautājumiem;
 Izvirzīti priekšlikumi stratēģijas rīcības plānam un identificēti projekti, kuriem ir
lielākais grūdiena spēks un kuri kalpos par tramplīnu turpmākajām pārmaiņām Bauskas
novada kultūras nozarē;
 Izvirzīti priekšlikumi labākai kultūras nozares pārvaldībai, uzsverot sadarbības
nepieciešamību;
 Izvirzīti sadarbības priekšlikumi (Bauskas pils+sports, Bauskas pils + mūzikas skola,
kultūra + transports, kultūra + tūrisms, Bauskas CBC jaunās ēkas projekta īstenošanai
labās gribas vēstneši, u.c.);
 Noskaidrotas kultūras nozares prioritātes un attīstības vīzijas;
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Papildus darba grupas semināriem:
 Organizētas fokusgrupu diskusijas kultūras nozarei būtisku jautājumu (projektu)
padziļinātai izpētei: Bauskas estrādes atjaunošana, Bauskas Centrālās bibliotēkas jaunās
ēkas projekta īstenošana, Bauskas vecpilsētas saglabāšana, Latvijas 100gades svinības
Bauskas novadā, u.c.;
 Organizēti mācību pieredzes apmaiņas braucieni: Talsu Kultūras centrs, Cēsu
pašvaldība, Latvijas Nacionālā bibliotēka.
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5.pielikums
Bauskas novada kultūras attīstības
stratēģijai 2016.-2022.gadam
KONFERENCES „BAUSKAS PILSĒTAS VĒSTURISKĀ CENTRA
SAGLABĀŠANAS PROBLĒMAS UN IESPĒJAS, PIEREDZE
PILSĒTBŪVNIECĪBAS PIEMINEKĻU SAGLABĀŠANĀ LATVIJĀ”
REZOLŪCIJA
Bauskā, 2014.gada 31.oktobrī



Apzinoties Bauskas pilsētas vēsturiskā centra kā Latvijas un Eiropas kopējā
kultūras mantojuma daļas nozīmi un vērtību;
Atzīstot, ka pastāv sarežģītas sociāli-ekonomiskas, politiskas, administratīvas un
sabiedrības izpratnes problēmas, kuru sekas ir Bauskas pilsētas vēsturiskā centra
degradācija un bojāejas draudi,

KONFERENCES DALĪBNIEKI VIENOJAS:
1) Latvijas pilsētu vēsturisko centru un Bauskas pilsētas vēsturiskā centra glābšanai un
saglabāšanai nepieciešama saskaņota valsts un pašvaldību politika, kas balstīta uz
izpratni par kultūras mantojuma nozīmi un kvalitatīvas autentisko kultūrvēsturisko
pilsētvides vērtību saglabāšanas nepieciešamību;
2) Aicināt Saeimu un valdību veidot valstisku mehānismu pilsētu vēsturisko centru
glābšanai un saglabāšanai, t.sk. finanšu atbalsta, ES fondu pieejamības un nodokļu
politiku;
3) Bauskas novada pašvaldībai nepieciešama vecpilsētas saglabāšanas un attīstības
politikas un mērķa formulēšana;
4) Nepieciešams izveidot pašvaldības mehānismu vecpilsētas saglabāšanas pasākumu
realizācijai;
5) Pašvaldībai nepieciešams izveidot atbalsta programmu īpašniekiem, kas realizē
vecpilsētas saglabāšanas pasākumus;
6) Pašvaldībai nepieciešama apsaimniekošanas sistēmas reorganizācija pilsētas
vēsturiskajā centrā, paredzot iespēju papildus finansējuma piesaistīšanai vēsturiskās
apbūves glābšanai, remontam un restaurācijai, kā arī restaurācijas speciālistu
piedalīšanos remonta un restaurācijas darbu plānošanā un realizācijā;
7) Pašvaldībai nepieciešama glābšanas programmas sagatavošana un realizācija
kultūrvēsturiski vērtīgu, avārijas stāvoklī esošu ēku saglabāšanas nodrošināšanai;
8) Bauskas pilsētas vēsturiskajā centrā nepieciešams turpināt apbūves inventarizāciju
un dokumentēšanu;
9) Tranzīta transporta kustība caur Bauskas vēsturisko centru nav pieņemama;
valstiskā līmenī jārisina maksimāli ātra apvedceļa būvniecības uzsākšana;
10) Bauskas pilsētas vēsturiskajam centram nepieciešama reģenerācijas projekta
izstrāde un tā mērķtiecīga realizācija.
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6.pielikums
Bauskas novada kultūras attīstības
stratēģijai 2016.-2022.gadam
BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBAS KULTŪRAS IESTĀŽU ATTĪSTĪBAS
PLĀNOŠANAS DOKUMENTI
Bauskas pils muzeja darbības un attīstības stratēģija 2010.-2020.gadam (akceptēta
muzeja zinātniskās padomes sēdē 2010.gada 8.martā) ir dokumentu kopums, kas parāda kā
tiks īstenota muzeja misija 2010-2020.gados. Bauskas pils muzeja attīstības koncepcija
veidota kā stratēģisko pamatnostādņu kopums visos muzeja darba virzienos.
Kultūras mantojuma objekta – Bauskas pils - darbības stratēģijas 2014.-2020.gadam
vīzija - pabeigta Bauskas pils konservācija un restaurācija, saglabātas un eksponētas visas pils
autentiskās vērtības un vēsturiskais siluets ainavā. Iekārtotas Bauskas pils muzeja vēstures un
interjeru ekspozīcijas, ik pēc 3 - 4 gadiem tiek atklātas 2 jaunas tematiskās izstādes, kas
atspoguļo muzeja darbinieku pētījumu rezultātus. Izveidotas funkcionāli un vizuāli sakārtotas
telpas darbam ar publiku. Regulāri notiek profesionāli senās un klasiskās mūzikas koncerti.
Muzejs ir kļuvis par renesanses un manierisma kultūras un sadzīves disciplīnu pētniecības un
praktiskās apgūšanas centru. Izglītojošais darbs tiek veikts sadarbībā ar reģiona izglītības
iestādēm, mūžizglītība, sadarbojoties ar reģiona sabiedriskajām organizācijām. Pils ir kļuvusi
par vēsturiskā apmetuma un torsālās arhitektūras izpētes, restauratoru apmācības, prakses un
metodisko centru. Izveidots un kļuvis starptautiski atpazīstams teritoriāli, vēsturiski un mākslas
stilu attīstības ziņā, loģisks kultūras tūrisma maršruts - Bauskas pils, Rundāles pils, Jelgavas
pils. Muzejā strādā kultūras objekta specifikai atbilstošas kvalifikācijas speciālisti. Pils
aktivitātes uzlabojušas reģiona dzīves kvalitāti un ir radījušas vidi mazo uzņēmumu attīstībai.
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas muzejs” darbības un attīstības
stratēģija 2015.-2020.gadam ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kura mērķis ir
noteikt muzeja darbības virzienus, mērķus un prioritātes sekmīgai attīstībai atbilstoši
muzeja un struktūrvienības „V.Plūdoņa muzejs” misijai. Bauskas muzeja darbības un
attīstības stratēģija ir akceptēta muzeja Zinātniskās padomes sēdē 2015.gada 1.septembrī un
saskaņota ar Bauskas novada domi 2015.gada 29.oktobra sēdē.
Bauskas Centrālās bibliotēkas attīstības plāns 2011.-2015.gadam (spēkā līdz apstiprinās
jauno attīstības plānu) nosaka stratēģiskās darbības galvenos virzienus un uzdevumus,
attīstības plāni izstrādāti katrai novada bibliotēkai un saskaņoti ar Pārrobežu
uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku tīkla stratēģiju 2014.-2020.gadam. Bauskas
Centrālās bibliotēkas (CB) vīzija ir izglītotas, tolerantas, sociāli aktīvas un spriestspējīgas
sabiedrības veidošana, visu paaudžu iedzīvotāju sadarbības veicināšana Bauskas novadā.
Bibliotēka ir plaši atvērti vārti, kas ved uz izgaismotu taku, kurā ikviens var gūt jaunas
zināšanas, radošu iedvesmu, attīstīt sociālos kontaktus, nostiprinot piederību kopienai.
Bauskas CB pamatvērtības ir satura padziļināšana atbilstīgi 21. gadsimta bibliotēkas
lietotāju prasībām, uzticamība, pieejamība un draudzīgums.
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Bauskas CB bibliotekāri eksperti informācijas pārslodzes laikmetā darbojas kā gidi,
palīdzot meklēt, klasificēt un šķirot elektronisko un drukāto informāciju.
Bauskas CB vērtība un ietekme atklājas vairākos nozīmīgos aspektos – paplašina
iedzīvotāju piekļuvi darba tirgum, uzlabo sociālo komunikāciju, ļauj taupīt laiku un naudu.
Bauskas CB, ilgus gadus atrazdamās Bauskas Kultūras centra ēkā, novērtē kaimiņu
koleģialitāti, bet pacietīgi gaida savas mazās Gaismas pils celtniecību. Jauno bibliotēku ir
paredzēts būvēt Bauskā, Baznīcas ielā 17.
Bauskas jaunā CB būs plašs multifunkcionāls izglītošanās un inovāciju centrs – dažādu
paaudžu un interešu grupu tikšanās, diskusiju, konferenču, prezentāciju un izstāžu vieta.
Bauskas Mākslas skolas attīstības plāns 2016.-2018.gadam ar noteiktu pamatmērķi:
nodrošināt mūsdienīgu, konkurētspējīgu un kvalitatīvu izglītību, veidojot izglītības vidi,
organizējot un īstenojot izglītību, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes mākslas izglītības
programmā noteikto mērķu sasniegšanu.
Bauskas Mūzikas skolas attīstības plāna 2015./2016.m.g. –2020./2021.m.g. prioritātes
un mērķis: padziļināta audzēkņu zināšanu apguves nodrošināšana mācību procesā,
akcentējot pedagoga atbildību un audzēkņu līdzatbildību, nodrošinot audzēkņu kvalitatīvu
zināšanu, prasmju un iemaņu attīstīšanu mācību procesā, akcentējot atbildību par
rezultātiem.
Bauskas Kultūras centra attīstības stratēģija 2016.-2020.gadam nosaka Bauskas
Kultūras centra mērķus un uzdevumus turpmākajiem pieciem gadiem. Pašvaldības iestāde
Bauskas Kultūras centrs ir lielākā Bauskas novada kultūras iestāde, kuras pamatdarbība
balstās uz daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras pakalpojumu piedāvājumu Bauskas novadā,
nodrošinot nacionālās un vietējās kultūras vērtību un tradīciju pārmantošanu, veicinot
starpkultūru dialogu un sadarbību, kā arī veidojot un uzturot labvēlīgu kultūrvidi
sabiedrības jaunradei un sociālajai līdzdalībai.
Bauskas Bērnu un jauniešu centrs darbojas saskaņā ar attīstības plānu līdz
2016.gadam. Bauskas Bērnu un jauniešu centra vīzija – radoši un pozitīvi audzēkņi,
kuriem ir daudzpusīgas darbošanās iespējas drošā, modernā un estētiski sakoptā vidē,
zinošu un iedvesmojošu pedagogu vadībā. Iestāde lepojas ar 607 audzēkņiem, kuri ik dienu
brīvprātīgi un ar prieku darbojas vairāk kā trīsdesmit interešu izglītības programmās,
apvienojot tajās gan Bauskas, gan kaimiņu novadu bērnus un jauniešus.
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7.pielikums
Bauskas novada kultūras attīstības
stratēģijai 2016.-2022.gadam
PRIEKŠLIKUMS KULTŪRAS PĀRVALDĪBAS UZLABOŠANAI UN STARPNOZARU SADARBĪBAI KVALITATĪVA UN EFEKTĪVA
KULTŪRAS KAPITĀLA PIEEJAMĪBAS NODROŠINĀŠANAI BAUSKAS UN REĢIONA IEDZĪVOTĀJIEM
(KULTŪRAS SADARBĪBAS TĪKLS - NOZARES KOORDINATORS)
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BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2015.gada 22.decembrī

prot.Nr.25, 11.p.

Par Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Sociālais dienests”
attīstības stratēģijas 2016.-2020.gadam saskaņošanu
Lai nodrošinātu līdzsvarotu un ilgtspējīgu Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas
novada Sociālais dienests” attīstību atbilstoši iedzīvotāju mainīgajām vajadzībām, atbilstoši
Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2012.-2030.gadam, aktualizētu Sociālā dienesta
vidējā termiņa prioritātes un uzdevumus to īstenošanai, kā arī izstrādātu detalizētu rīcības plānu,
kas ietver konkrētu pasākumu kopumu sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu attīstībai un
sadarbības veicināšanai starp sociālo pakalpojumu jomā iesaistītajām pašvaldības un nevalstiskām
organizācijām novadā un valstī, ir izstrādāta Bauskas novada Sociālā dienesta attīstības stratēģija
2016.-2020.gadam.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, kā arī ņemot
vērā Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam, Nacionālo attīstības plānu 2014.2020.gadam, Profesionāla sociālā darba attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam, Bauskas
novada dome nolemj:
Saskaņot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Sociālais dienests” attīstības
stratēģiju 2016.-2020.gadam.
Pielikumā: Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Sociālais dienests” attīstības
stratēģija 2016.-2020.gadam uz 40 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

Bauskas novada
pašvaldības iestādes
„Bauskas novada Sociālais
dienests”
attīstības stratēģija
2016-2020
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1

Ievads
Bauskas novada Sociālā dienesta darbības stratēģija ir vidēja termiņa plānošanas
dokuments laika posmam no 2016. līdz 2020.gadam, un tā ir saskaņota ar Bauskas novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2012.-2030.gadam, Bauskas novada attīstības programmu 2012.2018.gadam, kā arī Profesionālā sociālā darba attīstības pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam.
Lai izstrādātu stratēģiju turpmākajam Sociāla dienesta darbības periodam, tika izveidota
darba grupa, kuras sastāvā iekļauti sociālā dienesta darbinieki no dažādām sociālā darba jomām.
Darba grupai notika divu dienu ievadseminārs sociālā darba eksperta Kārļa Višas vadībā par
sociālā dienesta kā iestādes un sociālo pakalpojumu attīstības plānošanu. Notika Bauskas novada
iedzīvotāju aptauja un anketēšana, ko sava diplomdarba ietvaros veica Latvijas
Lauksaimniecības universitātes Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģijas studente.
Stratēģijā izmantoti arī jauniešu invalīdu vecāku fokusgrupas aptaujas rezultāti par šīs
mērķgrupas problēmām un vajadzībām.
Stratēģijas izstrādē ņemti vērā 2012.gadā Valsts kancelejas veiktajā pētījumā „Sākotnējās
ietekmes (Ex-ante) novērtējums par iecerētajām strukturālajām reformām profesionāla sociālā
darba politikas jomā” izdarītie secinājumi, dažādās ar sociālo darbu saistītās konferencēs,
forumos un sanāksmēs izskanējušie viedokļi, kā arī pārrunās ar iedzīvotājiem un novada
politikas veidotājiem saņemtie priekšlikumi un izteiktās vēlmes.
Sociālā dienesta attīstības stratēģijā aprakstīts Sociālā dienesta darbības pilnvarojums,
pienākumu izvērtējums, finanšu un cilvēkresursu analīze un rīcības plāns iestādes un sociālo
pakalpojumu attīstībai, nosakot galvenos darbības virzienus, to mērķus, plānotos rezultātus,
finansējuma avotus, iesaistītās institūcijas un izpildes laiku.
Attīstības stratēģija izstrādāta, pamatojoties uz 2010.gada 22.jūnija Bauskas novada
domes lēmumu Nr.27 Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Sociālais dienests”
nolikums (apstiprināts Bauskas novada domē 2010.gada 22.jūnijā), Bauskas novada saistošajiem
noteikumiem, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, likumu „Par pašvaldībām” un
citiem normatīvajiem aktiem un plānošanas dokumentiem.

Stratēģijā lietotie termini
Sociālais dienests – Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada Sociālais dienests” ir
pašvaldības izveidota iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos
pakalpojumus pašvaldības iedzīvotājiem.
Aprūpe mājās – pakalpojumi mājās pamatvajadzību apmierināšanai personām, kuras objektīvu
apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt.
Klients - persona, kas saņem sociālos pakalpojumus un/vai sociālo palīdzību.
Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai – naudas un mantiskais
pabalsts vai naudas, vai mantiskais pabalsts, ko piešķir ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām
personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ negūst pietiekamus ienākumus un kuras atzītas par
trūcīgām. Šis pabalsts nodrošina katram ģimenes loceklim garantēto minimālo ienākumu līmeni.
Naktspatversme – sociālā institūcija, kurā personas bez pastāvīgas dzīvesvietas krīzes situācijā
var pārnakšņot. Nakts patversme garantē klientam iespēju remdēt izsalkumu, viņa personas un
mantas drošību, iespēju veikt personīgās higiēnas pasākumus, izmazgāt veļu un apģērbu, saņemt
konsultācijas un informāciju.
Misija – īsi un precīzi izteikts paziņojums par organizācijas pastāvēšanas nolūku. Tā atspoguļo
ieinteresētajām pusēm, ar kādu mērķi organizācija pastāv un kāda ir organizācijas
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filozofija/principi attiecībā uz pastāvēšanas nolūku. Pamatojoties uz misiju, organizācija
koncentrē savu darbību noteiktā virzienā.
Pamatvajadzības – ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība.
Sociālā riska ģimene – ģimene, kurā netiek nodrošināta bērna attīstībai labvēlīga vide, kā arī
netiek apmierinātas bērna pamatvajadzības, tajā skaitā emocionālās vajadzības. Tā ir ģimene,
kurā ir kāds no sociālajiem riskiem, piemēram, vardarbība, atkarības problēmas, devianta,
antisociāla uzvedība, nelabvēlīgi bērna audzināšanas apstākļi, bērna izglītības un veselības
pamešana novārtā.
Sociālā iekļaušana ir process, kura mērķis ir nabadzības un sociālās atstumtības riskam
pakļautajām personām nodrošināt iespējas, pakalpojumus un resursus, kuri nepieciešami, lai
pilnvērtīgi piedalītos sabiedrības ekonomiskajā, sociālajā un kultūras dzīvē, uzlabojot dzīves
līmeni un labklājību, kā arī lielākas līdzdalības iespējas lēmumu pieņemšanā un pieejamību
personas pamattiesībām.
Sociālie pakalpojumi - sociālajā darbā sociālo darbinieku un citu līdzētājprofesiju speciālistu
darbības, lai palīdzētu klientam kļūt patstāvīgākam, novērst atkarību, stiprināt ģimenes attiecības
un atjaunot invalīdu, ģimeņu, grupu un kopienu sociālo funkcionēšanu. Sociālais pakalpojums ir
psihosociāla, aprūpes, rehabilitācijas palīdzība, kā arī naudas izmaksas un mantiski pabalsti, kas
atbilst personas vajadzībām, dod iespēju pašpalīdzībai un veicina personas iestāšanos sabiedrības
dzīvē.
Sociālo pakalpojumu veidi: sociālais darbs, karitatīvais sociālais darbs, sociālā aprūpe, sociālā
rehabilitācija un profesionālā rehabilitācija.
Sociālā palīdzība – naudas vai mantiskais pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu
novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai.
Specializētās darbnīcas – darbnīcas, kurās izveidotas darbavietas un nodrošināts speciālistu
atbalsts personām ar redzes un dzirdes invaliditāti vai personām ar garīga rakstura traucējumiem.
Supervīzija –konsultatīvs atbalsts jautājumos, kas saistīti ar darbu un profesionālo darbību.
Stratēģija – plāns un darbības princips, kāda, parasti nozīmīga, mērķa sasniegšanai.
Vīzija – formulēts organizācijas galvenais nākotnes mērķis un atbilde uz jautājumu – kāda
organizācija vēlas kļūt. Parasti vīzija tiek formulēta ilgam nākotnes termiņam, piemēram, 15 –20
gadiem, vai līdz mainās organizācijas misija. Vīzija ir vispārīgs merķis.
Lietotie saīsinājumi
CSP – Centrālā statistikas pārvalde
ES- Eiropas Savienība
ESF – Eiropas Sociālais fonds
GMI – pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai
LM- Labklājības ministrija
LR – Latvijas Republika
MK- Ministru kabinets
NVA- Nodarbinātības valsts aģentūra
NVO – nevalstiskā organizācija (biedrība vai nodibinājums, reliģiskās organizācijas)
SOPA – Sociālās palīdzības administrēšanas programma
SPSP – Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums
VSAA – Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
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VDEĀK - Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija

Stratēģijas sasaiste ar citiem attīstības plānošanas dokumentiem
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam, kas ir galvenais valsts
ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments. Tā pamatuzstādījumi ir laimīgs cilvēks labklājīgā
valstī, ilgtspējīgs un veselīgs dzīvesveids, radoša, iecietīga un toleranta sabiedrība, sadarbībā
radīta konkurētspēja un valsts kā ātrspējas partneris. Šajā dokumentā īpaši tiek izcelta Latvijas
pamatvērtība – cilvēkkapitāls.
2012.gada 20.decembrī ar Saeimas lēmumu tika apstiprināts Latvijas Nacionālais
attīstības plāns 2014.–2020.gadam (NAP2020), kas ir Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
līdz 2030.gadam īstenošanas plāns. Atbilstoši ilgtspējīgas attīstības plānošanas pamatprincipiem,
NAP2020 ir noteiktas trīs prioritātes. Vienā no prioritātēm– „Cilvēka drošumspēja” rīcības
virziena „Stabili pamati tautas ataudzei” ietvaros noteikts veikt šādu uzdevumu – „Atbalsts
ģimenei un indivīdiem krīzes situācijās un situācijās, kas saistītas ar dzimumu vardarbību,
sniedzot profesionālus sociālā darba pakalpojumus un savlaicīgus sociālās un medicīniskās
rehabilitācijas pakalpojumus (t.sk. krīzes konsultāciju, vardarbības prevencijas un rehabilitācijas
atbalsta programmas)”. Mērķa sasniegšanai paredzēts attīstīt sociālo darbu un sociālos
pakalpojumus pašvaldībās.
Profesionāla sociālā darba attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam (turpmāk pamatnostādnes) izstrādātas, lai turpinātu esošo rīcībpolitiku profesionāla sociālā darba attīstības
jomā un noteiktu minētās jomas prioritātes ES struktūrfondu plānošanas periodam 2014.2020.gadam. Pamatnostādnes ir vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kuru septiņu
gadu periodam izstrādājusi darba grupa Labklājības ministrijas vadībā. Pamatnostādņu mērķis radīt vienotu sistēmu, kura nodrošina atbalstu iedzīvotājiem sociālo problēmu mazināšanā.
Minētā mērķa sasniegšanai tiek noteikti šādi rīcības virzieni:
• sociālā darba kvalitātes pilnveidošana, pieejamības nodrošināšana un efektivitātes
paaugstināšana;
• ilgtspējīga sociālā darba nozares attīstība.
Pamatnostādņu uzdevumi un pasākumi ir vērsti uz to, lai:
• pilnveidotu sociālajos dienestos piemērojamos vadības kvalitātes principus;
• veicinātu sociālo darbinieku konkurētspēju;
• pilnveidotu sociālo darbinieku atbalsta sistēmu;
• organizētu metodiskā atbalsta pasākumus;
• veicinātu mazo novadu sociālo dienestu apvienošanos;
• attīstītu sociālo darbu kopienā;
• izveidotu mērķtiecīgu pieeju to personu studiju atbalstam, kuras studē sociālā darba
izglītības programmās;
• pilnveidotu sociālo darbinieku profesionalitāti;
• nodrošinātu atbalstu zinātnes un pētniecības bāzes attīstībai sociālajā darbā;
• veicinātu izpratni par sociālo darbu;
• novērtētu ieguldījumu efektivitāti sociālajā darbā.
Pamatnostādnēs sociālā darba attīstība lielā mērā tiek saistīta tikai ar pašvaldību sociālo
dienestu attīstību, jo sociālais dienests ir tā iestāde, kurā pēc palīdzības un atbalsta, bez samaksas
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dažādu sociālo problēmu risināšanā var vērsties jebkurš iedzīvotājs. Sociālajam dienestam
pašvaldībās ir centrālā loma iedzīvotāju sociālo problēmu risināšanā.
Sociālo pakalpojumu attīstības programma 2012.- 2016.gadam Zemgales reģionā
izvirza prioritātes un ilgtermiņa mērķus Zemgales reģiona attīstībai līdz 2016.gadam.
Programmas galvenais mērķis ir pilnveidot iedzīvotāju vajadzībās balstītu sociālo pakalpojumu
sniegšanu sociālo problēmu risināšanai, ņemot vērā Zemgales reģiona sociāli demogrāfiskās
attīstības tendences. Galvenajam mērķim ir pakārtoti attiecīgi apakšmērķi:
• attīstīt alternatīvo sociālo pakalpojumu sniegšanu Zemgales reģionā, gan pilnveidojot esošos,
gan ieviešot jaunus pakalpojumus, citstarp ņemot vērā pakalpojuma saņēmēja iespējas palikt/
atgriezties darba tirgū;
• palielināt sociālo pakalpojumu pieejamību;
• pilnveidot sociālo pakalpojumu kvalitāti;
• paaugstināt sociālo pakalpojumu izmaksu efektivitāti un veicināt sociālo pakalpojumu
infrastruktūras optimālu izmantošanu;
• paplašināt nevalstisko organizāciju iesaisti sociālo pakalpojumu sniegšanā;
• veicināt sociālo pakalpojumu un veselības aprūpes pakalpojumu saskaņotu sniegšanu;
• veicināt pašvaldību sadarbību sociālo pakalpojumu sniegšanas jomā.

Sociālā darba nozari regulējošo tiesību aktu raksturojums
1995.gada 7.septembrī Saeimā tika pieņemts likums „Par sociālo drošību”. Minētais
likums nosaka sociālās aizsardzības tiesiskos pamatus Latvijā, bet nav viennozīmīgi noteikta
sociālā darba vieta sociālās aizsardzības sistēmā.
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kas stājās spēkā 2003.gada
1.janvārī, ir noteikti atsevišķi aspekti saistībā ar sociālo darbu: skaidroti termini – sociālais darbs,
karitatīvais sociālais darbs, sociālā darba speciālists, klients, sociālais dienests, sociālo
pakalpojumu sniedzējs, psihosociāla palīdzība, supervīzija; noteikts sociālā darba mērķis,
noteiktas prasības personām, kurām ir tiesības veikt sociālo darbu, definēti sociālā darbinieka un
karitatīvā sociālā darbinieka profesionālie uzdevumi.
SPSP likumā ir noteikts sociālo dienestu izveidošanas mērķis, to darbības uzdevumi,
pienākumi un tiesības, sociālo darbinieku skaits uz 1000 iedzīvotājiem. Likumā nav skaidri
noteiktas sociālā darba robežas un sociālā darba saturs.
Sociālajiem dienestiem kā pašvaldību iestādēm nav normatīvajos aktos noteikts
regulējums un prasības iekšējās kontroles sistēmai, institūcijas darbības plānošanai, kā arī
rezultātu uzraudzībai un novērtēšanai. Tas rada situāciju, ka sociālo dienestu darba uzraudzības,
novērtēšanas un kontroles jomā tiek izmantoti dažādi instrumenti.
Likumā „Par pašvaldībām” – 15.panta 7.punkts paredz nodrošināt iedzīvotājiem sociālo
palīdzību (sociālo aprūpi). Sociālais darbs un sociālais darbinieks nav pieminēti.
MK 03.06.2003. noteikumi Nr.299 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” –
sociālais darbs tiek skatīts gan kā profesionāla darbība, gan kā sociālais pakalpojums.
Profesiju klasifikators (MK 18.05.2010. noteikumi Nr.461 „Noteikumi par Profesiju
klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un
Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”) – 2635 atsevišķā grupā „Sociālā
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darba un konsultāciju vecākie speciālisti” divpadsmit profesijas vai vienas profesijas – sociālais
darbinieks – dažādas specializācijas.

Sociālā dienesta darbības pilnvarojums un pienākumi
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums nosaka - „lai nodrošinātu sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu un pakalpojumu administrēšanu, katra pašvaldība
izveido pašvaldības iestādi — sociālo dienestu”. Valstī, lielākoties, sociālie dienesti ir kā
pašvaldības iestādes vai kā aģentūras. Valsts kancelejas pētījumā secināts, ka sociālo dienestu
juridiskā statusa izvēle neietekmē sociālo dienestu funkciju nodrošināšanu, atšķiras darbības
plānošanas, novērtēšanas un atskaitīšanās kārtība.
Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada Sociālais dienests” (tālāk tekstā Dienests) kā atsevišķa iestāde darbojas no 2010.gada 1.septembra, lai sniegtu sociālo palīdzību,
organizētu un sniegtu sociālos pakalpojumus Bauskas novada administratīvās teritorijas
iedzīvotājiem. Dienests uzdevumi, tiesības un pienākumi noteikti, vadoties no likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta, kā arī no Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma.
Dienests ir Bauskas novada domes pakļautībā un tiek finansēts no pašvaldības budžeta
līdzekļiem. Dienesta darbību savas kompetences ietvaros kontrolē un uzrauga Bauskas novada
domes Sociālo un veselības lietu komiteja, kā arī Bauskas novada domes izpilddirektors.
Sociālā dienesta pienākumi:
1. Sniegt personai informāciju par tiesībām saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību,
un to sniegšanas kārtību.
2. Informēt personu, kas pieprasījusi sociālo pakalpojumu vai sociālo palīdzību, par pieņemto
lēmumu atteikuma gadījumā rakstiski norādīt atteikuma iemeslus, lēmuma apstrīdēšanas termiņu
un kārtību.
3. Sniegt personai psihosociālu un materiālu palīdzību, lai sekmētu krīzes situācijas pārvarēšanu
un veicinātu šīs personas iekļaušanos sabiedrībā.
4. Novērtēt klientu vajadzības, materiālos un personiskos (motivācija, nepieciešamās zināšanas
un prasmes, izglītība, profesija) resursus.
5. Sniegt informāciju un konsultācijas personai saprotamā veidā.
6. Nodrošināt klientu datu un informācijas konfidencialitāti, ievērot sociālā darbinieka ētikas
kodeksu.
7. Nodrošināt aprūpi mājās pieaugušām personām ar garīga un fiziska rakstura traucējumiem, ja
viņiem nav likumīgu apgādnieku.
8. Ievietot un regulāri aktualizēt informāciju Bauskas novada domes mājas lapā par sociālajiem
pakalpojumiem un sociālo palīdzību.
9. Izvietot un regulāri aktualizēt informāciju par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību
uz informatīvajiem stendiem Bauskas novada domes ēkā, Dienesta faktiskās atrašanās vietā, kā
arī novada pagastu pārvaldēs.
10. Nodrošināt aktuālās informācijas par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību
publicēšanu Bauskas novada domes laikrakstā un mājas lapā.

6

Sociālā dienesta struktūra
2015.gada 1.oktobrī Sociālajā dienestā strādā 40 darbinieki (amatu vienību skaits – 37,75,
vakances – 1 amatu vienība). No šiem darbiniekiem 22 ir sociālā darba speciālisti, 1
ergoterapeits, 2 psihologi, 7 aprūpētāji, šoferis/aprūpētājs mobilajā aprūpes vienībā, lietvedis,
ēkas uzraugs, ielu strādnieks, sētnieks un apkopējs, kā arī dienesta vadītājs un vadītāja vietnieks.
No 22 sociālā darba speciālistiem ar noteiktām mērķgrupām strādā:
Speciālisti
Sociālie darbinieki darbam ar ģimeni un bērniem
Sociālie darbinieki darbam ar personām ar
funkcionāliem traucējumiem
Sociālais darbinieks darbam ar personām ar atkarību
problēmām
Sociālais darbinieks darbam ar personu grupām
Sociālais aprūpētājs
Sociālie darbinieki (strādā ar visām mērķgrupām)

Speciālistu
skaits
4
2
1
1
1
14

Citi speciālisti Sociālajā dienestā:
Speciālisti

Speciālistu
skaits
3
1
7

Psihologi
Ergoterapeits
Aprūpētāji

Pašreizējā iestādes struktūra shematiski atspoguļo speciālistu iedalījumu pēc amatu
nosaukumiem, bet faktiski sociālie darbinieki izvietoti pēc teritoriālā principa, kas vēsturiski
izveidojies pilsētā un pagastu centros jau pirms administratīvi teritoriālās reformas. Sociālā
darbinieka un sociālās palīdzības pieejamība nodrošināta maksimāli tuvu klienta dzīvesvietai.
Tomēr šādai struktūrai ir arī mīnuss, sociālais darbinieks ir atbildīgs par visu sociālā darba
spektru, sākot ar sociālās palīdzības piešķiršanu, beidzot ar sociālā gadījuma vadīšanu, līdz ar to
nav iespējams konkrētā problēmā iedziļināties pilnībā, darbs ir sadrumstalots un tas mazina
darba kvalitāti kopumā.
Iestādes vadība ir viena līmeņa. Tas nozīmē, ka sociālajam dienestam nav pakļautas citas
iestādes un pakalpojuma sniedzēji.
Saskaņā ar pašlaik spēkā esošo Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
10.panta pirmo daļu, kad uz 1000 iedzīvotājiem nepieciešams 1 sociālais darbinieks, Bauskas
novadā ir nepieciešami vēl 4 sociālie darbinieki (iedzīvotāju skaits Bauskas novadā 01.01.2015.
ir 26 016).
Darbinieku sociāli demogrāfiskais portrets
Sociālais darbinieks ir izteikti sievišķīga profesija. Valstī kopumā tikai 3 % vīrieši ir
sociālie darbinieki. Bauskas novadā no 22 sociālā darba speciālistiem 100 % ir sievietes. Arī citi
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Sociālā dienesta speciālisti ir sievietes. Vidējais strādājošo sociālā darba speciālistu vecums ir 47
gadi.
Sociālo darbinieku iedalījums pēc vecuma:
21-30; 1
31-40; 2

līdz 20; 0
62 un; 3

41-50; 5
51-61; 10

Sociālo darbinieku darba pieredze profesijā:
Mazāk
par 1
gadu; 0

1 - 5 gadi;
3

5 - 10gadi;
4

Vairāk kā
10 gadi; 14

Vairāk kā puse sociālo darbinieku sociālo darbu strādā vairāk nekā 10 gadus, salīdzinoši
maz ir (tikai 3) sociālie darbinieki, kuriem pieredze ir no 1-5 gadi.
Darbinieku izglītība
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 41.pantā ir noteikts, ka „tiesības veikt
sociālo darbu ir personām, kuras ieguvušas otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko
izglītību sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā”.
No Sociālajā dienestā strādājošajiem 22 sociālajiem darbiniekiem 20 darbiniekiem ir otrā
līmeņa profesionālā augstākā izglītība, 1 - augstākā izglītība karitatīvajā sociālajā darbā, t.sk. 6
darbiniekiem ir maģistra grāds sociālajā darbā. Šajā ziņā likuma norma ir pilnībā nodrošināta.
03.06.2003. Ministru kabineta noteikumu Nr.291 „Prasības sociālo pakalpojumu
sniedzējiem” 2.4. punkts nosaka sociālajam darbiniekam regulāru kvalifikācijas celšanu katru
gadu ne mazāk par 24 stundām gadā” un 8.1 punkts nosaka, ka „Pašvaldību sociālais dienests
nodrošina konsultatīvu atbalstu (supervīziju) sociālo dienestu un pašvaldību izveidoto sociālo
pakalpojumu sniedzēju sociālā darba speciālistiem - individuālo atbalstu vismaz deviņas stundas
gadā vai grupu atbalstu vismaz 18 stundu gadā”.
Obligātu apmācību sociālajiem darbiniekiem bērnu tiesību aizsardzības jomā nosaka Bērnu
tiesību aizsardzības likuma 5.1 pants. Šī prasība ir spēkā no 2014.gada 8.aprīļa.
8

Pēc Labklājības ministrijas norādījumiem, sociālajiem darbiniekiem, kuri strādā ar ģimenēm
un bērniem, obligāti jāiziet apmācība risku izvērtēšanā sociālā riska ģimenēm, kur bērna
attīstībai ir nelabvēlīgi apstākļi.
Jāatzīmē, ka tālākizglītības kursu un semināru tēmas piedāvā komercfirmas un LPMC, kas ir
par samaksu un projektu finansēti semināri, kas darbiniekiem ir bez maksas. Kursu kvalitāte ir
dažāda, praktiskajā darbā par visnoderīgākajām atzītas tieši dienestā organizētās apmācības,
kuras balstītas uz darbinieku profesionālajām vajadzībām.
No 2012. līdz 2014.gadam sociālie darbinieki apguvuši šādas tēmas:
Obligāti nepieciešamās tēmas:
Sociālo darbinieku apmācības par risku novērtēšanu ģimenēs ar bērniem, kurās ir bērnu attīstībai
nelabvēlīgi apstākļi
Bērnu tiesību aizsardzība
Rutīnas tēmas:
Sociālo darbinieku iekšējo resursu stiprināšana un profesionālā potenciāla pilnveide
Apsekošana dzīvesvietā, ģimenes apstākļu izvērtēšana
Vienota klientu lietu izveide un noformēšana
Sociālā darba efektivitāte: problēmas un risinājumi
Par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus
Sociālā darbinieka darba metodes un profesionālie uzdevumi
Bērns – vajadzības – risinājumi. Par bērnu aprūpes veicināšanu ģimeniskā vidē
Jaunu metožu apguve:
Ģimeņu grupu konferences metode
Atbalsta grupu vadītājs
Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu
atbalsta sistēmas izveidei
Jauna un inovatīva pakalpojuma attīstība bērnu un jauniešu ar invaliditāti neatkarības
veicināšanai
Motivējošā intervēšana
Kid`s skills: programma darbam ar bērniem, kuriem ir uzvedības traucējumi
Psihodinamiskie konstrukti konsultēšanā
„Bez pēriena. Kā ar mīlestību un cieņu noteikt bērnam robežas (nodarbību vadīšana – vecākiem)
Pašpalīdzības un atkarību pārvarēšanas konsultatīvo struktūru izveide Latvijā
Alkohola atkarīgo un viņu piederīgo pašpalīdzības un konsultēšanas struktūru uzbūve
Pedagoģiskās korekcijas pasākumi
Āra dzīves aktivitātes un piedzīvojumu izglītība „patiesība ir tur – dabā!”
Stāstu stāstīšana kā metode darbā ar jauniešiem
Starpinstitucionālās sadarbības pilnveidošana:
Bērnu aizsardzības sistēmu mijiedarbība
Sociālo atzinumu sniegšana veiksmīgai sadarbībai ar bāriņtiesām
Vai viegli augt? Komandas nozīme pusaudžu psihosociālajā rehabilitācijā
Apmācība jaunās pilnveidotās darbspēju noteikšanas sistēmas pamatprincipos, metodikā un
speciālistu pienākumos sistēmas pielietošanā
Starpnozaru sadarbības attīstība jaunatnes jomā vietējā līmenī
Likumpārkāpumu profilakses darbs ar bērniem pašvaldībā. Profilakses lietu iekārtošana un
uzvedības sociālās korekcijas programmu izstrāde
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Sociālais darbs klienta problēmu risināšanā:
Vardarbības fenomens. Garīgie un psihosociālie aspekti.
Vardarbība ģimenē, tās atpazīšana un palīdzības iespējas
Darbs ar ģimenēm, kurās ir atkarības problēmas
Praktiskais darbs ar atkarīgajām un līdzatkarīgajām personām
Ieradumu un atkarību riski, to atpazīšana, palīdzība pusaudžiem, profilakse
Bērns ar īpašām vajadzībām ģimenē, skolā un baznīcā
Uzvedības traucējumi pusaudžu vecumā. Profesionālās saskarsmes specifika darbā ar
pusaudžiem
Ģimenē krīze, risini to
Atbalsta pakalpojumu piemērošana un attīstība pašvaldībā
Vispārizglītojošas tēmas:
Tuberkulozes agrīna diagnostika un ārstēšana, integrēta aprūpe
Eiropas bēgļu fonda projekta seminārs „Es palieku Latvijā”
Vācijas sociālā politika – ieskats Vācijas sociālo iestāžu darbībā
Grupu supervīzija tiek nodrošināta kopš 2010. gada 6 stundu apjomā. To apmeklē 19 sociālie
darbinieki. 3 darbinieki izvēlējušies individuālo supervīziju.
Iestādes finanšu resursi
Sociālā dienesta budžetu sociālajai palīdzībai un pakalpojumiem veido vairāki finansējuma
avoti: pašvaldības, valsts un projektos piesaistītie līdzekļi. Dominējošie ir pašvaldības budžeta
līdzekļi, bet tiem ir tendence samazināties proporcionāli projektos iegūto līdzekļu apjomam.
Piem., 2014. gadā projektos iegūtie līdzekļi sociālo pakalpojumu attīstībai palielinājās par 10 %,
attiecīgi pašvaldības finansējums samazinājās par 12 %. Toties pieaug valsts budžeta līdzekļi
valsts finansēto pakalpojumu nodrošināšanai un projektos iegūto līdzekļu apjoms, kas tiek
izmantots jaunu sociālo pakalpojumu attīstībai.
Bez Sociālā dienesta budžeta līdzekļiem, daži sociālie pakalpojumi novadā tiek finansēti arī
no Domes budžeta (aprūpe institūcijā nepilngadīgām un pilngadīgām personām)
Sociālā dienesta finansējuma avoti sociālajai palīdzībai un sociālajiem pakalpojumiem
Finansējuma avoti
2012
No pašvaldības budžeta 554291
No valsts budžeta
asistenta pakalpojumi
psihologa pakalpojums
vardarb.cietušajiem
No projektu
finansējuma
Aprūpes
mājās
pakalpojumam
Ģimeņu
stiprināšanas
pasākumi
Maksas pakalpojumi

2013
446885

2014
506141

0
711

0
1138

60060
996

59244

58165

0

28171

28171

78258

1622

104
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Sociālā dienesta finansējums sociālajai palīdzībai un sociālajiem pakalpojumiem.

Sociālā palīdzība

Sociālie pakalpojumi (aprūpei
mājās un izmitināšanas pakalpojums)

2012

2013

2014

2012

2013

2014

322239

239728

273206

3699

7347

36493

98,9

96,9

86,7%

1,1

3,06

13,3%

Procentuāli lielākais Sociālā dienesta budžeta finansējums tiek izlietots sociālajai
palīdzībai, taču tam ir tendence mazināties, apm. par 12 % trijos gados, savukārt sociālo
pakalpojumu attīstībai finansējums pieaug attiecīgi trijos gados par vairāk kā 12 %, kas ir
pozitīvi. Šāda tendence būtu jāattīsta arī turpmākajā plānošanas periodā, jo sociālo pakalpojumu
ieguldījums klienta problēmu risināšanā dod rezultātu, turpretī sociālā palīdzība vien problēmas
nerisina.
Pašvaldības domes finansējums* sociālajiem pakalpojumiem(institucionālā aprūpe
nepilngadīgām un pilngadīgām personām)
EUR
2012

2013

2014

225475

193718

155803

40 %

33 %

27 %

*pašvaldības finansējums pansionātiem un bērnu namiem

Pašvaldības Domes budžeta finansējums aprūpes pakalpojumiem 3 gadu laikā samazinājies par
13 %. Šajā laikā ir ieviests un attīstīts aprūpes mājās pakalpojums. Tas liecina, ka alternatīvie
aprūpes pakalpojumi samazina institucionālās aprūpes pakalpojumu apjomu.

Sociālo pakalpojumu raksturojums
Sociālie pakalpojumi ir pasākumu kopums, kas vērsts uz personu sociālās funkcionēšanas
spēju atjaunošanu vai uzlabošanu, lai nodrošinātu viņu iekļaušanos sabiedrībā. Sociālo
pakalpojumu veidus, pakalpojumu sniegšanas principus un saņemšanas kārtību Latvijā regulē
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums, kas nosaka atbildības dalījumu iedzīvotāju
nodrošināšanā ar sociālajiem pakalpojumiem starp valsti un pašvaldībām.
Sociālie pakalpojumi ietver:
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• sociālo aprūpi mājās un institūcijā, kuras mērķis ir nodrošināt dzīves kvalitātes
nepazemināšanos personai, kura vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ to nevar nodrošināt
pati saviem spēkiem;
• sociālo rehabilitāciju, kuras mērķis ir novērst vai mazināt invaliditātes, darbnespējas, brīvības
atņemšanas un soda izciešanas, atkarības vai vardarbības un citu faktoru izraisītās negatīvās
sociālās sekas personas dzīvē;
• sociālo darbu, kura mērķis ir palīdzēt personai vai ģimenei veicināt vai atjaunot savu spēju
sociāli funkcionēt, kā arī radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus. Sociālo darbu veic
sociālais darbinieks.
Sociālos pakalpojumus sniedz, ievērojot šādus pamatprincipus:
• pakalpojumus nodrošina klienta dzīvesvietā vai iespējami tuvu tai,
• sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju ilgstošas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās
nodrošina tajā gadījumā, ja sociālo pakalpojumu apjoms dzīvesvietā klientam nav pietiekams,
• tiek novērtētas personas individuālās vajadzības,
• pakalpojumu sniedzējs nodrošina starpinstitucionālo un starpprofesionālo sadarbību,
• persona līdzdarbojas lēmuma pieņemšanas procesā,
• bērnu aprūpē priekšroka tiek dota aprūpei ģimeniskā vidē.
Valsts nodrošina:
• profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus personām, kuras vēlas atgriezties darba tirgū, bet
iegūtās invaliditātes dēļ vairs nevar strādāt iepriekšējā profesijā;
• redzes un dzirdes invalīdu sociālo rehabilitāciju;
• no vardarbības cietušo bērnu sociālo rehabilitāciju;
• sociālo rehabilitāciju institūcijā no narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošām vielām
atkarīgajiem bērniem,
• tehniskos palīglīdzekļus, kas novērš vai mazina personas funkcionālo mazspēju, ko izraisījuši
ilgstoši vai nepārejoši organisma funkciju traucējumi vai anatomiski defekti;
• sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas iestādēs personām ar
funkcionāliem traucējumiem;
• cilvēku tirdzniecības upuru sociālo rehabilitāciju;
• atbalsta programmu ar celiakiju slimiem bērniem, kam nav noteikta invaliditāte;
• vardarbību veikušo personu sociālo rehabilitāciju;
• līdzdalību dienas centru personām ar garīgās attīstības traucējumiem finansēšanā to darbības
pirmajos četros gados.
Pašvaldība ir atbildīga par sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem personas
dzīvesvietā:
• aprūpi mājās, ko ir tiesīgas saņemt personas, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt;
• servisa dzīvokļiem, kas ir individuālām vajadzībām pielāgoti un ar nepieciešamo servisu
(pakalpojumiem) nodrošināti dzīvokļi personām, kurām ir īpašas grūtības sevis aprūpēšanā;
• dienas centriem, kas nodrošina personai aprūpi, prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika
pavadīšanas iespējas;
• specializētajām darbnīcām;
• grupu mājām (dzīvokļiem) personām ar garīga rakstura traucējumiem;
• patversmju/ naktspatversmju pakalpojumiem bezpajumtniekiem;
12

• sociālo rehabilitāciju atkarībā esošām pieaugušām personām;
• sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem sodu izcietušām personām;
• citiem personas vajadzībām atbilstošiem sociālajiem pakalpojumiem.
Sociālo pakalpojumu piedāvājums Bauskas novadā
Sociālos pakalpojumus var saņemt personas, kuras savu pamata dzīvesvietu deklarējušas
Bauskas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, kuras vēlas mainīt pašreizējo situāciju,
bet nespēj pārvarēt dzīves grūtības saviem spēkiem.
Sociālais dienests sniedz vai nodrošina šādus pakalpojumus:
1. Sociālās aprūpes pakalpojumi:
1.1. aprūpe mājās, t.sk. mobilā aprūpes vienība:
Aprūpējamo personu skaits
Vīrieši
Sievietes
Kopā

2012
18
64
82

2013
10
62
72

2014
16
70
86

Pakalpojums ieviests 2012.gadā par ES projekta finansējumu un 2014.gadā turpināts par
pašvaldības līdzekļiem projekta finansējuma apmērā. Mērķgrupa ir ierobežota – vientuļie
pensionāri un invalīdi, kuriem nav piešķirts kopšanas pabalsts. Pakalpojumu iespējams attīstīt,
paplašinot mērķgrupu un uz maksas pakalpojumu rēķina.
1.2. pilngadīgu personu ievietošana ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā:
Ievietoto personu skaits
Vīrieši
Sievietes
Kopā

2012
4
8
12

2013
4
8
12

2014
5
8
13

Pakalpojuma dinamika saglabājas nemainīga, neatkarīgi no tā, ka ir ieviests aprūpes
pakalpojums mājās, jo pakalpojuma mērķgrupas ir dažādas. Ievietoto personu skaitu aprūpei
institūcijā varētu samazināt uz alternatīvo aprūpes pakalpojumu attīstības rēķina, piem., ieviešot
grupu/servisa dzīvokļus laukos personu aprūpei dzīvesvietās vai iespējami tuvu tām.
1.3. pilngadīgu personu ievietošana specializētajā ilgstošās sociālās aprūpes institūcijā:
Ievietoto personu skaits
Vīrieši
Sievietes
Kopā

2012
1
0
1

2013
0
0
0

2014
2
0
2

Sakarā ar valsts politiku klientu skaita samazināšanai specializētajos aprūpes centros
(deinstitucionalizācija jeb turpmāk– DI) jau vairākus gadus tikpat kā nenotiek garīgi slimu
personu ievietošana specializētajās aprūpes iestādēs. Personām, kurām ir objektīvi apstākļi šāda
pakalpojuma saņemšanai, ir jāgaida vairāki gadi rindā. Šajā laikā viņi turpina dzīvot ģimenēs vai
tiek uz laiku adaptēti vispārēja tipa pansionātā, kur adaptācijas procesam ir vairāki negatīvi
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blakusapstākļi (klienti ilgstoši un bieži jāievieto specializētajās ārstniecības iestādēs, viņiem
nepieciešama īpaša uzraudzība, viņi neiekļaujas pārējo klientu sabiedrībā, nepieciešama
specifika medicīniskā aprūpe un medikamenti). Šādiem klientiem tomēr būtu jānodrošina viņiem
nepieciešamā aprūpe specializētajās aprūpes iestādēs par maksu, kamēr pienāk rinda uz valsts
finansēto vietu.
2. Sociālā darba un rehabilitācijas pakalpojumi ģimenēm ar bērniem:
2.1. psihologa pakalpojums un atbalsts:
Personu skaits
Vīrieši
Sievietes
Kopā

2012
pieaug
25
117
142

bērni
71
52
123

2013
pieaug bērni
37
68
129
52
120
166

2014
pieaug bērni
43
89
170
78
167
213

Psihologa pakalpojums Sociālajā dienestā ir ļoti pieprasīts gan no klientu puses, gan kā
līdzdarbības pienākums vecākiem, ko nosaka sociālais darbinieks, kas strādā ar ģimeni un
bērniem, gan pēc bāriņtiesas ieteikumiem, gan pēc skolu iniciatīvas. Pakalpojumu sniedz trīs
psihologi (1,5 slodzes) Sociālajā dienestā un 2 psihologi projekta ietvaros.
2.2. sociālās rehabilitācijas pakalpojumi dzīvesvietā bērniem, kuri cietuši no vardarbības:
Bērnu skaits
zēni
meitenes
Kopā

2012
3
2
5

2013
6
2
8

2014
4
3
7

Valsts finansēts pakalpojums bērna dzīvesvietā, kuru nodrošina 2 psihologi, kuriem ir īpašs
apmācību sertifikāts, par tiesībām strādāt ar vardarbībā cietušiem bērniem. Faktiskais vardarbībā
cietušo bērnu skaits ir daudz lielāks, bet šiem bērniem sniegto palīdzību apmaksā no valsts
budžeta līdzekļiem.
2.3. vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācija krīzes centrā:
Bērnu skaits
zēni
meitenes
Kopā

2012
16
15
31

2013
5
12
17

2014
7
7
14

Valsts finansēts pakalpojums institūcijā bērniem, pret kuriem pielietota smaga vardarbība un
kuriem nav iespējams palīdzēt dzīvesvietā un kuru interesēs ir izolācija uz laiku no ģimenes un
nelabvēlīgās vides. Tipiski, ka šo pakalpojumu mēdz saņemt vienas ģimenes visi bērni.
2.4. atbalsta un pašpalīdzības grupas bērniem un vecākiem:
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Bērnu skaits
zēni
meitenes
Kopā

2012
30
40
70

2013
13
19
32

2014
0
0
0

Vecāku skaits
vīrieši
sievietes
Kopā

2012
5
31
36

2013
4
19
23

2014
11
41
52

Atbalsta un pašpalīdzības grupas bērniem un vecākiem vada Sociālā dienesta 2 sociālie
darbinieki un 2 speciālisti projektā. Atbalsta grupu pakalpojums ir attīstāms, jo dod iespēju
strādāt ar vairākām personām uzreiz un līdzīgo pieredze grupā dod klientam sajūtu, ka viņš ar
savām problēmām nav viens un ka tās ir risināmas. Grupu darbs ir labs preventīvs ieguldījums
un psihosociāla darba metode.
2.5. bērnu emocionālās audzināšanas grupas (turpmāk–BEA) vecākiem:
Vecāku skaits
Vīrieši
Sievietes
Kopā

2012
3
24
27

2013
1
10
11

2014
1
9
10

BEA grupas tiek piedāvātas vecākiem, kuri audzina bērnus vecumā līdz 7 gadiem un kuriem
pastāv komunikācijas problēmas un kur ir vājas vecāku un bērnu emocionālās saites. Grupu vada
2 projekta speciālisti – psihologs un sociālais darbinieks, kuri izgājuši speciālu apmācību šī
pakalpojuma sniegšanā.
2.6. jurista pakalpojums ģimenēm ar bērniem:
Personu skaits
Vīrieši
Sievietes
Kopā

2012
4
44
48

2013
8
48
56

2014
7
43
50

Ļoti pieprasīts pakalpojums ģimenēm ar bērniem, kas tiek finansēts par projekta līdzekļiem.
Galvenie jautājumi, ko palīdz atrisināt jurists, ir prasību pieteikumu sagatavošana tiesai par
paternitātes noteikšanu bērniem, uzturlīdzekļu piedziņu, laulības šķiršanu, mantas sadali.
2.7. narkologa pakalpojums ģimenēm ar bērniem:
Personu skaits
Vīrieši
Sievietes
Kopā

2012
9
12
21

2013
5
13
18

15

2014
3
4
7

Projekta finansēts pakalpojums ģimenēm ar bērniem, kur vecākiem ir alkoholisma problēmas.
Klientiem bija pieejamas gan individuālas, gan grupu konsultācijas, motivācijas pasākumi, lai
izprastu savu slimību un pieņemtu adekvātu risinājumu tās pārvarēšanai. No 2015.gada
pakalpojums vairs nav pieejams.
2.8. rehabilitētāja/ģimeņu asistenta pakalpojums ģimenēm ar bērniem:
Bērnu skaits
Vīrieši
Sievietes
Kopā

2012
9
12
21

2013
5
13
18

2014
3
4
7

Jauns pakalpojums ģimenēm ar bērniem, kas tika finansēts no projekta līdzekļiem.
Pakalpojuma būtība - ģimenes vidē kopā ar vecākiem un bērniem strādā speciālists, kas māca
sociālās prasmes, kas būtiskas bērnu audzināšanā: vides sakārtošana, drēbju mazgāšana, ēst
gatavošana, finanšu līdzekļu saprātīga tērēšana, saturīga brīvā laika pavadīšana vecākiem kopā ar
bērniem. Pakalpojuma mērķis: radīt labvēlīgus apstākļus bērna audzināšanai bioloģiskajā
ģimenē.
2.9. nometnes sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu bērniem:
Dalībnieku skaits
Vīrieši
Sievietes
Kopā

2012
49
73
122

2013
43
59
102

2014
59
76
135

Vasaras un skolas brīvlaiku nometnes rīko gan Sociālā dienesta, gan projekta speciālisti
sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu bērniem, integrējot nometnēs arī bērnus ar īpašām
vajadzībām.
3. Sociālā darba un rehabilitācijas pakalpojumi personām ar invaliditāti:
3.1. ergoterapeita pakalpojums:
Uz laiku līdz 2014.gada decembrim nebija pieejams, tāpēc nav datu SOPA par apskatāmo
periodu. Ergoterapeits vada individuālas un grupu vingrošanas nodarbības personām ar
funkcionāliem traucējumiem un pensionāriem, konsultē klientus mājās par vides pielāgošanu,
sniedz praktisku apmācību guļošu slimnieku tuviniekiem kopšanas jautājumos, kas saistīti ar
personas pārvietošanu, atbilstoši Invaliditātes likuma grozījumiem novērtē potenciālā 1.grupas
invalīda pašaprūpes un mobilitātes prasmes mājas vidē un sniedz atzinumu VDEĀK kopšanas
pabalsta nepieciešamībai.
3.2. nodarbības jauniešiem invalīdiem:
Jauniešu skaits
Vīrieši
Sievietes
Kopā

2012
6
7
13

2013
6
7
13
16

2014
6
5
11

Jauniešu invalīdu grupa, kas saglabājusies no savulaik likvidētā (2009) dienas centra laikiem,
kas jēgpilnās nodarbībās speciālistu vadībā tiekas divas reizes nedēļā un mācās dažādas sociālās
prasmes, attīsta savus talantus mākslas nodarbībās, ar saviem darbiem piedalās valsts un
starptautiskās izstādēs, kur gūst arī atzīstamus panākumus. Grupas darbība ir ievērojams atbalsts
– īslaicīgs atelpas brīdis jauniešu vecākiem, kuri diendienā audzina jaunieti invalīdu.
3.3. asistenta pakalpojuma administrēšana personām ar invaliditāti:
Personu skaits
Vīrieši
Sievietes
Kopā

2012
0
0
0

2013
23
3
26

2014
51
15
66

Valsts finansēts pakalpojums, kura administrēšana deleģēta Sociālajam dienestiem. Asistenta
pakalpojuma administrēšanā iesaistīti 2 sociālie darbinieki.
3.4. sociālā rehabilitācija institūcijā (sanatorijas):
Personu
skaits
Vīrieši
Sievietes
Kopā

2012

2013 2014

4
6
10

23
3
26

51
14
65

Valsts finansēts pakalpojums personām ar funkcionāliem traucējumiem, represētām personām
un Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas dalībniekiem. Sociālie darbinieki izvērtē personu
atbilstību kritērijiem, lai saņemtu šo pakalpojumu un noformē nepieciešamos dokumentus
nosūtīšanai uz Sabiedrības integrācijas valsts aģentūru.
3.5. profesionālā rehabilitācija:
Personu skaits
Vīrieši
Sievietes
Kopā

2012
1
1
2

2013
0
3
3

2014
3
1
4

Valsts finansēts pakalpojums personām ar funkcionāliem traucējumiem vai personām ar
prognozējamu invaliditāti, kuriem ir VDEĀK atzinums par profesionālās rehabilitācijas
nepieciešamību. Sociālie darbinieki izvērtē personu atbilstību kritērijiem, lai saņemtu šo
pakalpojumu un noformē nepieciešamos dokumentus nosūtīšanai uz Sabiedrības integrācijas
valsts aģentūru.
4. izmitināšanas pakalpojums uz laiku krīzē nonākušām personām/ģimenēm:
Personu skaits
Vīrieši
Sievietes
Kopā

2012
1
3
4
17

2013
1
0
1

2014
0
1
1

Dzīvoklis Vecsaules pagastā, kas netiek izmantots intensīvi, taču bijis absolūti nepieciešams
tieši tajā laikā un tieši tām krīzē nonākušām personām, kas tur īslaicīgi ievietotas, kamēr tiek
rasts risinājums ilgtermiņā.
5. mājokļa pielāgošana personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā:
Personu
skaits
Vīrieši
Sievietes
Kopā

2012

2013

2014

0
0
0

1
0
1

2
1
3

Jauns pašvaldības finansēts pakalpojums personām ar pārvietošanās grūtībām. Pakalpojums
prasa individuālu pieeju katra klienta vajadzībām, kuras jāsabalansē ar vides (mājokļa) īpatnībām
un individuālu risinājumu katrā gadījumā. Laikietilpīgs pasākums, prasa daudzu institūciju
saskaņojumus un saistīts ar drošības pasākumiem.
Citi sociālo pakalpojumu sniedzēji:
Sociālo aprūpi institūcijā pieaugušām personām nodrošina Bauskas novada pašvaldības
iestāde „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele””, kā arī pakalpojums tiek pirkts no citām
pašvaldībām:
Aprūpējamo
personu skaits
Vīrieši
Sievietes
Kopā

2012
Savā
pašvaldībā
38
53
91

2013
Citā
pašvaldībā
4
2
6

2014

Savā
pašvaldībā
38
59
97

Citā
pašvaldībā
3
3
6

Savā
pašvaldībā
41
66
107

Citā
pašvaldībā
3
4
7

Nepilngadīgo sociālo aprūpi institūcijā pašvaldība pērk no citām pašvaldībām un
sabiedriskajām organizācijām, jo Bauskas novadā nav pašvaldības bērnu nama. Institūciju
aprūpē esošo bērnu skaits samazinās.
Aprūpējamo personu skaits
Zēni
Meitenes
Kopā

2012
23
27
50

2013
18
10
28

2014
14
9
23

Bauskas novadā ir SOS bērnu ciemats, kas aprūpē bērnus bāreņus un bez vecāku gādības
palikušus bērnus. Bauskas novada pašvaldība pērk pakalpojumu 2 bērniem.
Bauskas novadā ir alternatīvi bērnu ārpusģimenes aprūpes pakalpojumi, ko nodrošina
aizbildņi un audžuģimenes:
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Aizbildnībā ievietoto bērnu
skaits
Zēni
Meitenes
Kopā
Aizbildņu skaits
Audžuģimenēs ievietoto bērnu
skaits
Zēni
Meitenes
Kopā
Audžuģimeņu skaits
Novadā
Citos novados

2012 2013 2014
9
8
17
70

14
7
21
86

6
6
65

2012

2013 2014

7
2
9
8
4
4

6
10
16
11
6
5

4
2
6
11
4
7

Sociālās palīdzības raksturojums
Sociālo palīdzību definē un to sniegšanas principus regulē Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likums, nosakot, ka katra pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt
papildu atbalstu iedzīvotājiem. Bauskas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā sociālo
pabalstu apmērus, piešķiršanas kārtību un to personu loku, kurām ir tiesības saņemt pabalstus,
nosaka Bauskas novada domes 21.06.2014. saistošie noteikumi Nr.2 „Saistošie noteikumi par
Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”.
2015.gadā Sociālais dienests piešķir 13 pabalstu veidus:
1) pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai;
2) dzīvokļa pabalsts;
3) dzīvokļa pabalsts bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības,
4) vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā;
5) apbedīšanas pabalsts;
6) pabalsts audžuģimenēm, aizbildņiem un bērniem bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem
bērniem;
7) brīvpusdienas vispārējās izglītības iestādēs un bezmaksas ēdināšana Bauskas novada
pirmsskolas izglītības iestādēs;
8) pabalsts mācību gada uzsākšanai;
9) pabalsts medicīnisko izdevumu daļējai samaksai;
10) pabalsts transporta izdevumu samaksai;
11) vienreizējs pabalsts personām, kuras atgriezušās no ieslodzījuma;
12) pabalsts pirts apmeklējumam,
13) pabalsts mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā.
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Sociālās palīdzības saņēmēju skaits:
Mērķa grupa un saņemtā sociālā
palīdzība
t.sk. personas kopā:
No tām Bērni
Bērni ar invaliditāti
No tām Pilngadīgas personas:
strādājošas personas
nestrādājošas personas
personas bērna kopšanas
atvaļinājumā
pilngadīgas personas ar
invaliditāti
pensijas vecuma personas
Izlietotie līdzekļi sociālajai palīdzībai
kopā

2012. gads

2013.gads

2014.gads

2505
869
32
1626
211
796
100

2159
663
39
1480
167
476
83

2140
554
28
1553
141
438
59

185

210

200

344
227099

560
245 857

748
314 258

Pēdējos gados strauji pieaudzis sociālās palīdzības saņēmēju skaits pensionāru vidū,
pamatā uz dzīvokļa un medicīnas pabalstu rēķina, tai pat laikā samazinājies finasiālais atbalsts
ģimenēm ar bērniem.

Starpprofesionālā un starpinstitucionālā sadarbība
Saskaņā ar profesijas standartu viens no sociālā darbinieka profesionālās darbības
pamatuzdevumiem ir, veidot sadarbību ar citiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem, valsts,
pašvaldības, nevalstiskajām, reliģiskajām un privātajām institūcijām; veidot, vadīt vai
līdzdarboties komandas darbā. Komandas pieeja sociālajā darbā (īpaši sociālo gadījumu
vadīšanā) nodrošina mērķētu dažādu profesiju un institūciju pārstāvju iesaistīšanos problēmas
risināšanā, skaidri nosakot katra dalībnieka lomu, mērķus un uzdevumus.
Sociālā dienesta sadarbības partneri:
Bāriņtiesa – tradicionāls sadarbības partneris sociālo gadījumu risināšanā sociālā riska ģimenēm
ar bērniem, kopīgi apsekojumi, vardarbības gadījumu risināšana; ārpusģimenes aprūpes formas
organizēšana. Sadarbība laba, taču ne vienmēr sakrīt sociālo darbinieku un bāriņtiesu locekļu
viedokļi par riskiem bērna ģimenē.
Valsts policija – laba sadarbība ar nepilngadīgo lietu speciālistiem sociālās korekcijas plānu
izstrādē nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem, Sociālais dienests informē par bērnu tiesību
pārkāpumiem ģimenēs, policija pieprasa apsekošanas aktus par viņu redzeslokā esošām
personām, ja tie ir Sociālā dienesta klienti, informē par personām, kas tiks atbrīvotas no
ieslodzījuma. Slikta sadarbība par pagaidu aizsardzību pret vardarbību ģimenēs, kur notiek
vardarbība pret bērniem un sievietēm.
Pašvaldības sabiedriskās kārtības nodaļa - laba sadarbība klientu apsekošanā, nepieciešamības
gadījumā palīdz ar transportu klientu aizvešanā vai atvešanā.
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Izglītības iestādes – nepietiekoša sadarbība skolēnu kavējumu profilaksē, informācija par
kavētājiem nereti parādās mācību gada beigās, kad ir novēloti veikt rezultatīvus pasākumus.
Veiksmīgi ir gadījumi, kad skolu psihologi un sociālie pedagogi ir starpprofosionāļu komandā
sociālo gadījumu risināšanā.
Nodarbinātības valsts aģentūra - laba sadarbība algoto pagaidu sabiedrisko darbu nodrošināšanā,
darba piedāvājumi un tālākizglītības kursi ilgstošiem pabalsta saņēmējiem, aprūpētāju apmācība.
Ģimenes ārsti – laba sadarbība, projekta ietvaros 2012. gadā tika izstrādāts sadarbības modelis ar
ārstu praksēm un noslēgti sadarbības līgumi, informācijas apmaiņa par kopīgajiem klientiem –
bērniem un pieaugušajiem, atzinumu sniegšana atbilstošas aprūpes nodrošināšanai personām, par
bērnu veselību riska ģimenēs, sadarbība ar ergoterapeitu personu mobilitātes un pašaprūpes spēju
novērtēšanai dzīvesvietā kopšanas pabalsta kārtošanai VDEĀK 1.grupas invalīdiem.
Ārstniecības iestādes (SIA „Bauskas slimnīca” Jelgavas slimnīca, Stradiņa slimnīca u.c.)– laba
sadarbība ar slimnīcu sociālajiem darbiniekiem par klientu aprūpi pēc ārstēšanās kursa
pabeigšanas.
VSAA – informācijas saņemšana par sociālās palīdzības klientiem, kas norāda, ka pensiju saņem
mājās.
Pagastu pārvaldes – sociālo darbinieku nodrošināšana ar telpām un transportu apsekojumiem un
citiem gadījumiem, kad tas nepieciešams klientu problēmu risināšanai.
Probācijas dienests – informē par personām, kas atbrīvotas no ieslodzījuma un bijušas notiesātas
par seksuālu vardarbību pret bērniem, nepilngadīgo lietu speciālistiem sociālās korekcijas plānu
izstrādē, sociālā dienesta resursu piesaistīšana (piem., psihologa) personām, kas notiesātas ar
sabiedriskajiem labošanas darbiem.
Nevalstiskās organizācijas – jēgpilna sadarbība jau vairāku gadu garumā notiek ar „Latvijas SOS
bērnu ciematu asociāciju”, kurai ir kapacitāte projektu finansējumu piesaistīšanā un sociālo
pakalpojumu attīstīšanā. Latvijas Sarkanā Krusta Bauskas komiteja izdala pārtikas pakas novada
trūcīgajiem iedzīvotājiem. Pārējas vietējās nevalstiskās organizācijas izmanto pašvaldības
finansējumu un darbojas kā dažu mērķgrupu (invalīdu un pensionāru) interešu pulciņi, dažas
izmanto Sociālā dienesta telpas saviem pasākumiem.

Identificētās problēmas Sociālajā dienestā
Valsts kancelejas veiktajā pētījumā „Sākotnējās ietekmes (Ex-ante) novērtējums par
iecerētajām strukturālajām reformām profesionāla sociālā darba politikas jomā” secināts, ka
dominējošā funkcija sociālajos dienestos ir sociālās palīdzības sniegšana, kaut gan sociālā
palīdzība neatrisina klientu problēmu cēloni. Nepietiekami finanšu līdzekļi pamatvajadzību
nodrošināšanai, kā rezultātā sociālais dienests lemj par sociālās palīdzības piešķiršanu, ir sekas
multiplām ģimenes vai personas sociālajām problēmām, kuras mēģina risināt ar sociālās
palīdzības pabalstiem.
Analizējot Bauskas novada Sociālā dienesta darbu, izkristalizējas problēmu loks, kas
skar gan Sociālā dienesta klientu, gan Sociālo dienestu kā iestādi. Problēmas gan vienā, gan otrā
jomā ir jārisina vienlaikus.
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Lai izvērtētu nepieciešamo sociālo pakalpojumu attīstību dažādām mērķgrupām, gan no
iedzīvotāju aptaujām, gan no sociālā darbinieka praktiskās pieredzes viedokļa tiek definētas
šādas problēmas:
• tāpat kā valstī kopumā gan lielākais finansu līdzekļu ieguldījums, gan sociālā darbinieka
darba laiks un saturs tiek veltīts sociālajai palīdzībai, kaut vairāk kā 20 gadu pieredze
liecina, ka sociālā palīdzība neatrisina klienta sociālās problēmas,
• jaunu sociālo pakalpojumu attīstība Bauskas novadā, galvenokārt, notiek par projektos
piesaistītajiem līdzekļiem,
• netiek piedāvāti maksas pakalpojumi, kaut likums nosaka, ka ikviens ir tiesīgs saņemt
pakalpojumu atbilstoši savām vajadzībām, un likums arī nosaka, ka par pakalpojumu ir
pienākums samaksāt,
• ne Sociālais dienests, ne pašvaldība nepraktizē pakalpojuma pirkšanu no citām pašvaldībām
vai sabiedriskajām organizācijām (izņemto tradicionālo - aprūpe institūcijā),
• Sociālajam dienestam nav kapacitātes izveidot specifiskām klientu grupām atbilstošus
pakalpojumus, jo sociālo darbinieku skaits iestādē ir mazāks par likumā noteikto,
• nav skaidri nodefinēts nepieciešamais pakalpojumu grozs konkrētu sociālo problēmu
mazināšanai vai novēršanai,
• sociālajam darbiniekam laukos („viss vienā”) sarežģīti mērķtiecīgi plānot laiku, jo darbs ir
sadrumstalots, profesionālās robežas izplūdušas, atkarīgs no klientu plūsmas ar
sabiedrisko transportu, pārvaldes transporta izmantošanas iespējām, primāri strādā ar
sociālo palīdzību, reaģē uz krīzēm, sociālais darbs ar grupām nepietiekams, liela atbildība
vienam pieņemt lēmumus,
• tehniskais nodrošinājums nepietiekams - datortehnika novecojusi (nepieciešami 8 jauni
datori), bieži lūzt, kā rezultātā ir biežas situācijas, kad nav iespējams klienta klātbūtnē
izmantot datu bāzes un noformēt dokumentus klientu lietā, pie tā jāatgriežas atkārtoti,
nav skeneru, līdz ar to nav iespējams pilnībā izmantot SOPA iespējas klienta lietas
veidošanā. Atsevišķās pārvaldēs darba kabineti jādala ar bāriņtiesas darbiniekiem, līdz ar
to klienta apkalpošanā sarežģīti nodrošināt likumā noteikto konfidencialitāti,
• sociālajam darbiniekam nav karjeras izaugsmes iespēju, piesaiste konkrētai teritorijai veido
rutīnu un nenāk par labu darba kvalitātei, šobrīd nepastāv specializācija un netiek
praktizēta arī horizontālā karjera,
• nav izstrādāta sociālo darbinieku vienota noslodzes un darba rezultātu novērtēšanas
sistēma, iztrūkst tās sasaiste ar sociālo darbinieku vienotu atalgojuma sistēmu, pastāv
sociālo darbinieku profesionālā konkurence, kas neveicina sadarbību,
• sociālajam darbiniekam nereti pietrūkst specifiskas zināšanas un prasmes sociālā darba
praksē ar sarežģītām klientu mērķgrupām, nepieciešams apgūt jaunu metodiku, ar ko
aizstāt pamācīšanu un kontroli,
• valstī nav skaidri noteiktas sociālā darba kompetences robežas.
Problēmas, kuras jārisina sociālajiem darbiniekiem darbā ar mērķgrupām:
• nespēja uzņemties atbildību par savu dzīvi;
• zems izglītības līmenis, vājas sociālās prasmes;
• grūtības pielāgoties dzīves pārmaiņām, adaptēšanās grūtības;
• dzīvesvietas attālums sarežģī nokļūšanu uz apmācībām, darbu;
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• neprot saskatīt un izmantot resursus;
• vientulība, bezcerība, neticība, ka esošajā situācijā iespējams ko izmainīt;
• sairušas ģimenes, nav savstarpējas atbildības un emocionālas piesaistes starp bērniem un
vecākiem;
• praktisku iemaņu trūkums mājsaimniecības organizēšanā un bērnu audzināšanā;
• atkarību, vardarbības pieaugums; līdzatkarība;
• garīgās un emocionālās veselības traucējumi vecākiem, augsts stresa līmenis, spriedze
ģimenēs.

Ieteikumu un vēlmju apkopojums
no Sociālā dienesta speciālistiem un aptaujātajiem Bauskas novada
iedzīvotājiem
Mērķgrupas
Ieteikumi
Ģimenes, kurās aug bērni, Īslaicīga bērnu pieskatīšanas iespēja bērniem ar invaliditāti
audžuģimenes, aizbildņi un Dienas centru/aktivitāšu vai iniciatīvu centru izveidošana
bērni bāreņi
pagastos (telpas, kur bērniem uzturēties pēc skolas, dažādotas
brīvā laika pavadīšanas iespējas)
Dienas centrs Rītausmās
Krīzes ģimenes pakalpojuma ieviešana (sadarbībā ar blakus
novadiem, nodrošināt ģimeni, kura krīzes situācijā jebkurā
diennakts laikā var savā ģimenē uzņemt bērnus);
Attīstīt atbalsta un pašpalīdzības grupas ģimenēm ar bērniem –
piemēram, Bērnu emocionālajā audzināšanā; pusaudžu
audzināšanā
Nodrošināt juridiskās konsultācijas un atbalstu
Dzīvojamā fonda izveide ģimenēm krīzes situācijās
Sociālo prasmju apgūšanas pakalojums jaunajām māmiņām un
bērniem, kas atgriežas no bērnu namiem
Attīstīt ģimenes asistenta pieejamību
Atbalsta ģimenes krīzes situācijās nonākušām personām, īpaši
tām, kurām nav pietiekamu sociālo prasmju
Ārkārtas pabalsta ieviešana ģimenēm
Pensijas vecuma personas
Paplašināt aprūpes mājās pakalpojumu, tai skaitā Mobilās
aprūpes vienības pakalpojumu personām, kurām ir apgādnieki
Nodrošināt aprūpes mājās klientiem silta ēdiena piegādi uz
mājām
Ieviest jaunu pakalpojumu, kur regulāri tiktu apsekoti iedzīvotāji
novada viensētās
Izveidot īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojumu, kuru var
saņemt klienti līdz mirklim, kad atbrīvojas vietas ilgstošās
sociālās aprūpes institūcijā, kā arī gadījumos, kad nepieciešama
klienta kopšana pēc ārstēšanās ārstniecības iestādēs
Slēgt līgumu ar personām, kas būtu ar mieru kopt mājās klientus;
Dienas centra izveide pagastos (pensijas vecuma personām,
jauniešiem un ģimenēm)
Kompakta dienas centra izveide vecajiem ļaudīm, kurā tiktu
nodrošinātas dažādas radošās nodarbības un veselības pārbaudes
iespējas
Personas ar invaliditāti
Kopienas izveide (izbūvēt/ renovēt mājokļus personām ar garīga
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Bezdarbnieki,
pirmspensijas
personas

vecuma

Sociālo pakalpojumu un
sociālās
palīdzības
sistēmas pilnveide

Dienesta
speciālistu
kompetences
paaugstināšana

Infrastruktūra un materiālā
bāze

rakstura traucējumiem un personām ar citiem funkcionāliem
traucējumiem, attīstīt sociālos pakalpojumus t.sk. specializēto
darbnīcu izveidošana)
Izveidot invalīdu dienas centra pakalpojumus
Izveidot un attīstīt atbalsta pakalpojumus personām ar garīga
rakstura traucējumiem (grupu dzīvokļi, specializētās darbnīcas)
Izveidot uzbrauktuves pie mājām invalīdiem ratiņkrēslos
Izveidot īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojumu, kuru var
saņemt klienti līdz mirklim, kad atbrīvojas vietas ilgstošās
sociālās aprūpes institūcijā, kā arī gadījumos, kad nepieciešama
klienta kopšana pēc ārstēšanās ārstniecības iestādēs
Speciālizētās darbnīcas – dažādas nodarbības personām ar
invaliditāti
Nepieciešama prasmju atjaunošanas un saglabāšanas atbalsta
grupa
Nodrošināt psihologa konsultāciju psihoemocionālā stāvokļa
izvērtēšanai un sniegt psihoemocionālo atbalstu
Pakalpojuma „Gadījuma darba birža” ieviešana (Sociālā dienesta
pabalstu saņēmējiem, lai varētu saņemt pabalstus, obligāti
noteikt sabiedriskos darbus pie privātpersonām, uzņēmējiem,
pašvaldībās un valsts iestādēs.)
Jaunu metožu un tehnikas pielietošanas attīstība sociālo
pakalpojumu sniegšanā
Attīstīt daudzveidīgākas iedzīvotāju informēšanas formas
(izstrādāt jaunus informācijas bukletus un pilnveidot jau esošos
bukletus, nodrošināt Sociālā dienesta klientiem pieeju internetam
un datoram, ieviest Sociālā dienesta suvenīrus un dāvanas,
izstrādāt Sociālā dienesta mājas lapu, ieviest bezmaksas
informatīvo tālruni)
Paplašināt sadarbību ar Latvijas SOS bērnu ciematu asociāciju
Attīstīt sociālo pakalpojumu – darbs pie klienta mājās
Attīstīt darbu ar iedzīvotāju grupām (atbalsta grupas)
Pilnveidot darbinieku profesionalitāti (regulāri organizēt
kvalifikācijas celšanas seminārus, organizēt SD speciālistu
pieredzes apmaiņas vizītes, nodrošinātas supervīzijas)
Veikt sociālā darbinieka noslodzes izvērtējumu pēc sociālā
gadījuma skaita;
Nodrošināt atbalstu novada sociālā darba speciālistiem (sociālā
darba speciālistiem, kuri audzina bērnu/-us līdz 7 gadu
vecumam, saglabājot darba algu, ieviest saīsināto darba laiku).
Veidot metodisko materiālu bibliotēku
Veikt darba laika uzskaiti
Nodrošināt kvalitatīvu datortehniku katram sociālajam
darbiniekam.
Sociālajam dienestam iegādāties transportu.
Uzbūvēt Higiēnas centru Rūpniecības ielā 7.
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Dienesta
pilnveide

struktūras Izveidot, attīstīt SD nodaļu darbam ar ģimenēm ar bērniem
(palielinot tajā speciālistu skaitu)
Izveidot jurista amatu vietu dienestā.
Veidojot nodaļas, atdalīt sociālo palīdzību no sociālajiem
pakalpojumiem.
Pārgriezt „sociālo darbinieku nabassaiti” ar konkrēto pagasta
pārvaldi (pārvaldei nav piesaistīts viens konkrēts sociālais
darbinieks, bet strādā speciālistu komanda
Nodrošināt specializēto transportu personām ar invaliditāti
Izstrādāt vienotu metodiku
Izveidot starpinstitucionālo komandu
Veikt preventīvo darbu (nodrošinot pietiekamu darbinieku
skaitu)

Jaunieši
Darbs ar projektiem

Attīstīt resursus un pakalpojumus, ko piedāvāt jauniešiem ar
uzvedības traucējumiem un atkarību problēmām
Jebkurš darbs ar projektiem ir pamatīga papildus slodze bez
papildus atalgojuma, līdz ar to grūti atrast motivāciju un iekšējos
resursus
Fokusgrupas diskusijās noskaidrotās
problēmas un definētās vajadzības:

Problēmas
1. Vecāki ir noguruši diendienā esot
kopā ar bērniem/jauniešiem
invalīdiem, nav laika sev

Vajadzības
1. Atbalsta un pašpalīdzības grupas vecākiem
2. Atelpas brīža pakalpojumi vecākiem
3. Pavadoņa–asistenta pakalpojumi bērniem,
jauniešiem
2. Vienveidība mājās nogurdina arī
4. Bērnu/jauniešu invalīdu mērķgrupai organizēti
bērnus/jauniešus, īpaši vasarā un
pasākumi
skolas brīvlaikos, viņi kļūst depresīvi,
5. Regulāras gleznošanas, mūzikas un mākslas
neko negrib darīt mājās, baidās iziet
nodarbības bērniem/jauniešiem invalīdiem
cilvēkos, doties ārpus mājas
6. Organizēti pasākumi skolas un vasaras
izbraukumos, nakšņot svešās vietās
brīvlaikos bērniem/jauniešiem invalīdiem.
(piem., nometnēs)
7. Nometnes bērniem/jauniešiem invalīdiem (ar
un bez vecākiem)
8. Dienas centrs bērniem/jauniešiem invalīdiem.
3. Jaunieši labprāt strādātu ārpus mājas,
9. Jauniešu invalīdu nodarbinātība atbilstoši viņu
īpaši tie, kuri beiguši mācības skolās,
spējām.
bet nav šādu iespēju
10. Specializētas darbnīcas
11. Darbavietas invalīdiem
4. Grūtības apmeklēt nodarbības novada
12. Transporta pakalpojumi invalīdiem, t.sk.
centrā, jo nav transporta, sabiedrisko
specializētā
transportu izmantot nevar veselības
13. Sociālo pakalpojumu piedāvāšana dzīvesvietā,
dēļ, vai arī nesakrīt kursēšanas laiki
vai maksimāli tuvu tai.
ar nodarbību laikiem
5. Vecāki un jaunieši vēlas, lai
14. Grupu dzīvokļi vai mājas jauniešiem
pilngadību sasniegušais jaunietis
pastāvīgai
dzīvei
sociālā
aprūpētāja
mācītos dzīvot pastāvīgi atsevišķi no
uzraudzībā.
vecākiem
15. Sociālo prasmju mācīšana
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6. Neprasme jauniešiem sevi aizstāvēt
uz ielas, izvairīties no krāpnieku
iekļūšanas dzīvoklī, neapdomīga
maksas pakalpojumu izmantošana
internetā
7. Jauniešu seksualitāte, kā vecākiem ar
to tikt galā

8. Nepietiekama informācija par
jaunākajiem piedāvājumiem
likumdošanā, sociālajiem
pakalpojumiem pašvaldībā, neprasme
tos praktiski izmantot
9. Maz iespēju jauniešiem invalīdiem, ar
kustību traucējumiem, kuri vēlas
turpināt izglītību pēc pamatskolas,
mācīties tālmācībā, vai arī
tālākizglītība ir dārga, ko ģimene
nevar atļauties
10. Bērnu/jauniešu invalīdu izolācija no
veseliem bērniem, vecāku objektīvas
un subjektīvas sajūtas, ka sabiedrība
izvairās no šādām ģimenēm,
nepieņem viņu bērnus

16. Psiholoģiska un veselību veicinoša rakstura
informācija vecākiem par vecumposmu
attīstību, garīgu slimu jauniešu seksualitātes
īpatnībām, paaudžu komunikāciju
17. Individuālas konsultācijas vecākiem pie
speciālistiem
18. Informācija aizbildņiem, kuri audzina jaunieti
invalīdu
19.Vecākiem individuāli piedāvāta rakstiska
jaunākā informācija par pakalpojumiem u.c.
iespējām bērniem/jauniešiem invalīdiem un
viņu ģimenēm
20. Zināšanas vecākiem, kā praktiski pieteikties un
izmantot sociālos pakalpojumus u.c. iespējas.
21. Tālmācības izglītības iespējas jauniešiem
invalīdiem ar kustību traucējumiem
22. Finansiāls
atbalsts
jauniešu
invalīdu
tālākizglītībai
23. Kopīgi pasākumi, nodarbības, nometnes,
veseliem
bērniem/jauniešiem
un
bērniem/jauniešiem invalīdiem

Sociālā dienesta darbības mērķis, misija, vīzija un
stratēģiskie mērķi
Sociālā dienesta darbības mērķis ir attīstīt un nodrošināt kvalitatīvus, profesionālus un
pieejamus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību Bauskas novada administratīvajā teritorijā
dzīvojošajiem iedzīvotājiem, maksimāli veicinot un atjaunojot viņu sociālās funkcionēšanas
spējas.
Sociālā dienesta misija
Attīstīt personas un kopienas resursus iedzīvotāju sociālo problēmu risināšanā, atbilstoši ikviena
iedzīvotāja individuālajām vajadzībām un spējai līdzdarboties savas dzīves kvalitātes
uzlabošanā.
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Vīzija
Sociālais dienests ir augsta servisa organizācija, kurā strādā profesionāli un motivēti speciālisti,
kas sniedz sociālo drošību ikvienam pašvaldības iedzīvotājam viņa sociālo problēmu mazināšanā
vai atrisināšanā.
Stratēģiskie mērķi
1. Uzlabot esošo sociālo pakalpojumu kvalitāti, Sociālā dienesta darbības plānošanu,
administrēšanu un kontroli (SM1)
2. Veidot kvalitatīvus alternatīvos sociālos pakalpojumus Bauskas novada iedzīvotājiem,
veicinot ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu attīstību personām ar funkcionāliem
traucējumiem (SM2)

Uzdevumi mērķu sasniegšanai
SM1 uzdevumi:
1.1. Paaugstināt sociālo pakalpojumu sniegšanā iesaistīto darbinieku kapacitāti, darba
kvalitāti un efektivitāti
Uzdevums vērsts uz darbinieku zināšanu, prasmju un pieredzes apgūšanu, nodrošinot darbinieku
specializāciju un radot iespējas horizontālajai karjerai, atdalot sociālo palīdzību no sociālajiem
pakalpojumiem (skat. 1.pielikumu).
1.2. Uzlabot Sociālajā dienestā vadības kvalitātes principus
Uzdevums vērsts uz sociālo pakalpojumu izvērtēšanas, piešķiršanas, kontroles un informācijas
uzskaites funkciju nodrošināšanu, pilnveidot vadības kvalitātes principus.
SM2 uzdevumi:
1.1. Attīstīt jaunus alternatīvos sociālās aprūpes pakalpojumus
Uzdevums vērsts uz personu, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo
traucējumu dēļ, pamatvajadzību apmierināšanu, nepazeminot personas dzīves kvalitāti.
1.2. Attīstīt jaunus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus
Uzdevums vērsts uz negatīvo sociālo seku mazināšanu vai novēršanu, kuras personas dzīvē
radušās invaliditātes, darbnespējas, brīvības atņemšanas un soda izciešanas, atkarības,
vardarbības vai citu faktoru dēļ.
1.3. Attīstīt sociālā darba pakalpojumu
Uzdevums vērsts uz personu, ģimeņu vai personu grupu, lai palīdzētu tām atrisināt vai mazināt
sociālās problēmas, attīstot pašu resursus.
1.4. Attīstīt citus sociālos pakalpojumus
Uzdevums vērsts uz citu pakalpojumu attīstīšanu, kas veicina iedzīvotāju pamatvajadzību
apmierināšanu.
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Stratēģijas ieviešana, uzraudzība, rīcības plāna un sasniedzamo rezultātu
izvērtēšana
Stratēģijas ieviešanas uzraudzības un aktualizācijas mērķis ir apzināt un analizēt
stratēģijas ieviešanas procesu, pamatojoties uz informāciju par mērķu īstenošanai pieejamiem
finanšu resursiem un darbības rezultātu rādītāju datiem, kā arī nodrošināt stratēģijas īstenošanas
novērtēšanas iespējas. Stratēģijas uzraudzība ir regulāra, sistemātiska resursu, rīcību un rezultātu
pārbaude.
Stratēģijas ieviešanas uzraudzības un aktualizācijas uzdevumi ir:
• nodrošināt sociālo pakalpojumu attīstības novērtēšanas iespējas, identificējot pārmaiņas
sociālajā situācijā kopumā un pa atsevišķām sociālo pakalpojumu jomām;
• identificēt, vai stratēģijas rādītāju sasniegšana norit kā plānots;
• parādīt progresu un sasniegumus novadā;
• informēt sabiedrību, politiķus un citas ieinteresētās puses par stratēģijas īstenošanas
sasniegumiem;
• identificēt jaunas problēmas un iespējas, kas saistītas ar sociālās jomas attīstību un kurām
nepieciešams veltīt padziļinātu izpēti un attiecīgu lēmumu pieņemšanu to risināšanai;
• pamatot stratēģijas aktualizācijas nepieciešamību;
• sekmēt pašvaldības iestāžu, valsts institūciju, uzņēmēju, biedrību, nodibinājumu un
sabiedrības koordinētu darbību sociālās nozares attīstības jautājumos,
Iestādes stratēģijas uzraudzības institūcija ir Bauskas novada dome, savukārt Bauskas
novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada Sociālais dienests” ir atbildīgs par stratēģijā
ietverto rīcības plānu (turpmāk – Plānu) izpildi, ieviešot projektus un nodrošinot savlaicīgu Plāna
aktualizāciju.
Projektu ieviešanas nodrošināšanā var tikt iesaistīti dažādi sociālie partneri – NVO,
izglītības iestādes, kā arī privātais sektors.
Uzraudzības procesu vada Sociālo un veselības lietu komiteja, bet ikdienas darbu īsteno
Bauskas novada Sociālais dienests.
Tiek veikta Plāna analīze, ārējo un iekšējo attīstību ietekmējošo faktoru vērtēšana un
sagatavots Progresa pārskats. Sociālais dienests Progresa pārskatu sagatavo reizi gadā līdz
publiskā pārskata apstiprināšanas brīdim. Progresa pārskatā iekļauj:
1) īsu esošās situācijas izvērtējumu par Plānu izpildi un sasniegto rezultātu izvērtējumu un
apkopojumu;
2) jaunu problēmu un iespēju identificēšanu, kas saistītas ar sociālās jomas attīstību un kurām
nepieciešams veltīt tālāku izpēti un attiecīgu lēmumu pieņemšanu to risināšanai;
3) nepieciešamības gadījumā, pamatot stratēģijas aktualizācijas nepieciešamību un veikt
attiecīgās darbības.
4) Progresa pārskatu iesniedz apstiprināšanai Bauskas novada domei.
5) priekšlikumus par grozījumiem un aktualizāciju stratēģijā veic Bauskas novada Sociālais
dienests, pamatojoties uz Progresa pārskatiem, kā arī iesniegtajiem priekšlikumiem no klientiem
un sociālajiem sadarbības partneriem.
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Uzdevumu un pasākumu plāns
Nr.p.k.

Uzdevumi un galvenie
pasākumi
izvirzītā mērķa
sasniegšanai

Sasniedzamais
rezultāts

Indikatori

Izpildes
termiņš

Atbildīgā
persona,
iesaistītās
institūcijas

Nepieciešamais
finansējums un
tā avoti

SM1: Uzlabot esošo sociālo pakalpojumu kvalitāti, Sociālā dienesta darbības plānošanu, administrēšanu un kontroli
1.1.

Paaugstināt sociālo pakalpojumu sniegšanā iesaistīto darbinieku kapacitāti, darba kvalitāti un efektivitāti

1.1.1.

Veikt strukturālās izmaiņas
Sociālajā dienestā, izveidojot
nodaļas darbā ar klientiem un
nodrošinot sociālo darbinieku
specializāciju
Izveidot 4 nodaļas
1. Ģimeņu atbalsta nodaļa:
2. Aprūpes un sociālās
rehabilitācijas nodaļa
3. Nodaļa darbam ar pilngadīgām
personām
4. Sociālās palīdzības nodaļa

Paaugstināta sociālā
darba kvalitāte un
efektivitāte
Klientam tuvu
dzīvesvietai un atbilstoši
viņa individuālajām
vajadzībām pieejami
dažādas specializācijas
sociālie darbinieki

Sociālo gadījumu
vadīšana dažādām
klientu grupām (gan
ģimenēm ar bērniem kā
līdz šim, gan
ilgstošajiem
bezdarbniekiem,
jauniešiem pēc
ārpusģimenes aprūpes
vai ar zemām sociālajām
prasmēm, gan bijušajiem
ieslodzītajiem,
personām, kuras aprūpē
tuviniekus u.c.)
Individuāli izstrādāti
klientu līdzdarbības
pienākumi savas sociālās
problēmas risināšanā
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Sākot no
2016.gada otrā
ceturkšņa.

SD vadība

Iestādes budžetā
papildus finansējums
4 nodaļu vadītājiem
– vecākā sociālā
darbinieka
atalgojums

Preventīvi izvērtēti
riski ģimenēs ar bērniem
pirms tajās iestājas bērna
audzināšanai nelabvēlīgi
apstākļi
Samazinās izmaksāto
pabalstu apjoms
personām darbspējīgā
vecumā
Samazinās bērnu
namos ievietoto bērnu
skaits, pieaug
alternatīvās aprūpes
pakalpojumu apjoms
Samazinās par bērnu
aprūpi institūcijā
izlietoto līdzekļu apjoms

1.1.2.

Nodrošināt horizontālās karjeras
iespējas ar sociālo darbinieku
specializāciju

Racionāli izmantots
cilvēkresursu potenciāls
Maksimāli efektīvi
izmantots darba laiks
Klientam tuvu
dzīvesvietai un atbilstoši
viņa individuālajām

Klientu aptaujās
dominē pozitīvs
novērtējums sociālā
darba kvalitātei
 Izvērtētas katra sociālā
darbinieka stiprās un
vājās puses
 Sagatavoti individuālie
sociālā darbinieka
tālākizglītības plāni
 Ieviesta klientu
pierakstu sistēma
 SOPA dati par
pieņemto klientu skaitu
katram speciālistam
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Sākot no
2016.gada

SD vadība

Iestādes budžetā
papildus apmācība
nodaļu vadītājiem.
LM piedāvātās
apmācības

1.1.3.

Paaugstināt komunikācijas
kvalitāti ar klientiem

vajadzībām pieejami
dažādas specializācijas
sociālie darbinieki
Klients ir informēts par
pieejamo sociālo
palīdzību, sociālajiem
pakalpojumiem,
speciālistiem, viņu darba
laikiem

Visi klienti tiek
apkalpoti atbilstoši
sociālo darbinieku ētikas
kodeksa principiem

1.1.4.

Transporta nodrošinājums nodaļu
darba organizēšanai (sociālajam
dienestam ikdienā ir pieejams
autotransports)

Klienti saņem
daudzveidīgu
profesionālu palīdzību
tuvu savai dzīvesvietai

1.1.5

Nodrošināt katru sociālo
darbinieku ar kvalitatīvu
datortehniku, printeri, skeneri un
kopētāju sociālā darba

Nodrošināta operatīva
informācijas aprite starp
klienta sociālā gadījuma
risināšanā iesaistītajiem

 Regulāri nodaļu
speciālistu un dienesta
vadības izbraukumi uz
tikšanos ar iedzīvotājiem
uz pagastu pārvaldēm un
ciemiem
 Izgatavoti drukātie
materiāli par sociālo
palīdzību un sociālajiem
pakalpojumiem
 Drukātie materiāli
pieejami visās klientu
pieņemšanas vietās
 Izveidota Sociālā
dienesta mājas lapa
internetā
Nodrošinātas ikmēneša
informācijas novada
laikrakstos
 Klientu aptauju
rezultāti par informētību
 Nav klientu sūdzību
par apkalpošanas
kvalitāti
Plānots sociālo
darbinieku darbs
pārvaldēs (nodaļu
darbinieku pieņemšanas
laiku grafiks pārvaldēs,
apsekojumu plāni)
 Iegādāti nepieciešamie
datori, printeri, skeneri,
kopētāji
 Digitalizēta klienta
lieta(skenēti lietas
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2016-2020

SD vadība

Iestādes budžeta
ietvaros.
LM piedāvātās
apmācības
ES fondi

2016

Novada
administrācija

Pašvaldības
finansējums

2016-2020

SD vadība

Iestādes budžeta
ietvaros

dokumentēšanai

speciālistiem, LM
kontroles un metodiskās
vadības speciālistiem
Klients tiek apkalpots
pieņemšanas dienā

dokumenti SOPA)
 Klienta aptauju
rezultāti par
apkalpošanas kvalitāti
un ātrumu
 Pilnveidotas SOPA
piedāvātās iespējas
informācijas uzskaitē,
apkopošanā un
pārskatos

1.2 Uzlabot Sociālajā dienestā vadības kvalitātes principus
1.2.1.

Ieviest darba kvalitātes novērtējuma
sistēmu

Klients saņem
kvalitatīvus sociālos
pakalpojumus un sociālo
palīdzību
Nodrošināta efektivitāte
Sociālajā dienestā

1.2.2.

2.1.
2.1.1.

Izstrādātas 1-2 auditējamas
metodikas sociālā darba kvalitātes
izvērtēšanai

Izstrādāta vienota pieeja
sociālo darbinieku
sniegtā pakalpojuma
kvalitātes nodrošināšanai

 Izstrādāti
kritēriji
sociālās palīdzības un
sociālo
pakalpojumu
kvalitātes izvērtēšanai.
 Regulāri tiek novērtēta
sociālo pakalpojumu un
sociālās
palīdzības
kvalitāte (izvērtēšanas
dokumenti, akti, klientu
aptauju rezultāti)
 Auditora ziņojums par
efektivitāti
 Metodiku apraksti
 Pārbaudes akti par
sociālo darbinieku
sniegtā pakalpojuma
kvalitāti

2016

SD vadība

Iestādes budžeta
ietvaros
LM piedāvātās
apmācības

2016

SD vadība

Iestādes budžeta
ietvaros
LM piedāvātās
apmācības

SM2: Veidot kvalitatīvus alternatīvos sociālos pakalpojumus Bauskas novada iedzīvotājiem,
veicinot ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu attīstību personām ar funkcionāliem traucējumiem
Attīstīt jaunus alternatīvos sociālās aprūpes pakalpojumus
Izveidot grupu (servisa) dzīvokļus
laukos senioru sociālai aprūpei

Jauns alternatīvs aprūpes
pakalpojums

 Samazinās vispārēja
tipa pansionātā ievietoto
personu skaits
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2017-2020

Aprūpes un
sociālās

Pašvaldības, ES
fondu finansējums

mājās
Klients saņem kvalitatīvu
aprūpes pakalpojumu
savā vai tuvu savai
dzīvesvietai
2.1.2.

2.1.3.

Ieviest sociālās aprūpes mājās
pakalpojumu par maksu

 Pieaug alternatīvo
aprūpes pakalpojumu
saņēmušo klientu skaits
 Sociālo pakalpojumu
reģistrā reģistrēts
pakalpojums
 Klientu aptaujas par
pakalpojuma kvalitāti
 Klientu skaits, kam
piešķirts pakalpojums
 Ģimeniskā vidē
attīstīts pakalpojums

Paplašināta aprūpējamo
personu mērķgrupa, kurai
ir objektīvas grūtības sevi
aprūpēt (personas ar
kopšanas pabalstiem,
maksātspējīgām
personām)
 Samazinās speciālās
Izveidot grupu dzīvokļus
Ieviests sabiedrībā
institūcijās no novada
deinstitucionalizācijas (DI) klientiem balstīts aprūpes
ievietoto personu
pakalpojums personām ar
skaits
garīga rakstura
• Sociālo pakalpojumu
traucējumiem
reģistrā reģistrēts

2.1.4.

Attīstīt īslaicīgu atelpas brīža
pakalpojumu ģimenēm, kuras
audzina jaunieti invalīdu

Personu ar garīga
rakstura traucējumiem
integrācija sabiedrībā
Personu ar garīga
rakstura traucējumiem
integrācija sabiedrībā

2.1.5.

Pilnveidot mobilās aprūpes vienības
darbu, nodrošinot to ar pakalpojuma
sniegšanai piemērotu autotransportu

Klienti saņem aprūpes
pakalpojumu savā
dzīvesvietā

rehabilitācijas
nodaļas
vadītājs

2017

Aprūpes un
sociālās
rehabilitācijas
nodaļas
vadītājs

Fizisko personu
maksājumi,
Aprūpētāju
atalgojums

2017-2020

I.Kubliņa

ES projektu
finansējums,
pašvaldības
finansējums

2018-2020

Aprūpes un
sociālās
rehabilitācijas
nodaļas
vadītājs

ES projektu
finansējums,
pašvaldības
finansējums

2016

Aprūpes un
sociālās
rehabilitācijas

Pašvaldības, ES
projektu finansējums

pakalpojums
 Sabiedrībā integrēto
personu skaits
 2 vietas DI grupu
dzīvoklī jauniešu
invalīdu īslaicīgai
aprūpei
• Sociālo pakalpojumu
reģistrā reģistrēts
pakalpojums
 Palielināts aprūpes
mājās klientu skaits
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 Apvienotā
pakalpojuma pieejamība
klienta dzīvesvietā
 Klientu skaits, kas
saņem apvienoto
pakalpojumu
 Izstrādāts sadarbības
modelis ar SIA “Bauskas
slimnīca”

2016

Uzcelts Higiēnas centrs
Rūpniecības ielā 7,
Bauskā

 Nodarbībās iesaistīto
personu skaits

2016 -2020

Izveidots jauns sociālās
rehabilitācijas
pakalpojums dažādām
mērķgrupām

 Dalībnieku saraksti

Pilnveidots sociālās
rehabilitācijas
pakalpojums, iesaistot
dažādas mērķgrupas un
nodrošinot regularitāti

 Izstrādāti grupu
nodarbību plāni

Ar ģimenēm strādā 3
ģimenes asistenti

 Ģimeņu skaits, kas
izmanto asistenta
pakalpojumu

2.1.6.

Pilnveidot esošo aprūpes mājās
pakalpojumu, papildinot to ar
medicīnisko aprūpi mājās, iesaistot
ārstniecības iestādes speciālistus

2.2.

Attīstīt jaunus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus

2.2.1.

Mācīt sociālās prasmes jaunajām
māmiņām, ģimenēm ar bērniem,
jauniešiem invalīdiem, bērniem pēc
ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās

2.2.2.

2.2.3.

Attīstīt regulāru atbalsta grupu
pakalpojumu tuvu klientu
dzīvesvietai (no vardarbības
cietušām sievietēm, vecākiem,
cilvēkiem ar atkarību problēmām un
līdzatkarīgajiem, pirmspensijas
vecuma cilvēkiem, personām, kuras
aprūpē savus tuviniekus)
Paplašināt ģimenes asistenta
pakalpojumu

Klients saņem savlaicīgu
un vispusīgu aprūpes
mājās pakalpojumu

 Nodarbību plāni

2016-2020

 Dalībnieku saraksti

nodaļas
vadītājs
Sadarbībā ar
SIA “Bauskas
slimnīca”
Aprūpes un
sociālās
rehabilitācijas
nodaļas
vadītājs

Pašvaldības
finansējums

Ģimeņu
atbalsta
nodaļas
vadītājs
Nodaļas
vadītājs
darbam ar
pieaugušām
personām
SD vadība
Nodaļu
vadītāji

Iestādes budžeta
ietvaros, sadarbībā ar
Latvijas SOS BCA

Ģimeņu
atbalsta
nodaļas

Iestādes budžeta
ietvaros, sadarbībā ar
Latvijas SOS BCA

Iestādes budžeta
ietvaros, sadarbībā ar
Latvijas SOS BCA

 Dalībnieku atsauksmes
pēc grupu nodarbībām
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2016-2020

Samazinās no ģimenēm
izņemto bērnu skaits
2.2.4.

Piesaistīt un apmācīt sociālos
mentorus darbam ar DI mērķgrupu

Sabiedrībā balstītu
pakalpojumu attīstība
personām ar garīga
rakstura traucējumiem

2.2.5.

Izveido specializētās darbnīcas
personām ar funkcionāliem
traucējumiem

Nodrošinātas jēgpilnas
nodarbības un amatu
prasmju apguve un
saturīga brīvā laika
pavadīšana

2.3.

Attīstīt sociālā darba pakalpojumu

2.3.1.

Nodrošināt profesionālu sociālo
darbu dažādām mērķgrupām,
apgūstot un pielietojot inovatīvas
darba metodes

Klients saņem
individuālu sociālo
pakalpojumu savu
problēmu risināšanā
krīzes un pēckrīzes
periodā

2.3.2.

Atbalstīt ģimeni krīzes situācijā

2.3.3.

Paplašināt darbu ar jauniešiem,
mazinot sociālā riska ietekmi, veicot
uzvedības un domāšanas korekcijas
Uzsākt darbu ar vardarbībā cietušām

Ģimenei tiek piedāvāti
profesionālu speciālistu
pakalpojumi krīzes
situācijā
Projekta “Proti un dari”
realizācija Bauskas
novadā
Sociālā darba

2.3.4.

 Bērnu skaits sociālā
riska ģimenēs, kas paliek
kopā ar vecākiem
 Personu skaits, kurām
nepieciešams
pakalpojums pēc
pārcelšanās no
institūcijas uz dzīvi
sabiedrībā
 Pakalpojums reģistrēts
sociālo pakalpojumu
reģistrā
 Specializētajās
darbnīcās nodarbināto
personu skaits

vadītājs
2016-2020

SD vadība

ES projektu
finansējums

2018-2020

SD vadība

ES projektu
finansējums

 Aktīvo sociālā
gadījuma lietu skaits 2022 uz 1 sociālo
darbinieku gadā
 Sociālo gadījumu
lietas dažādām
mērķgrupām (ne tikai
ģimenēm ar bērniem)
 Inovatīvo metožu
dokumentēšana klientu
lietās
 Pakalpojumus
saņēmušo ģimeņu skaits

2016-2020

SD vadība
Nodaļu
vadītāji

Iestādes budžeta
ietvaros, sadarbībā ar
Latvijas SOS BCA

2016-2020

SD vadība

Iestādes budžeta
ietvaros, sadarbībā ar
Latvijas SOS BCA

 Jauniešu skaits, kas
turpina mācības, vai
iesaistās darba tirgū

2016-2020

SD vadība

 Personu skaits, kuri

2016-2020

SD vadība

ES projekta
finsējums. Iestādes
budžets
Pašvaldības budžeta
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pieaugušām personām, vardarbības
veicējiem

pakalpojums jaunai
mērķgrupai

saņem pakalpojums

 Higiēnas centra
apmeklētāju skaits

2.4.

Attīstīt citus sociālos pakalpojumus

2.4.1.

Nodrošināt iedzīvotājiem, kuri dzīvo
nelabiekārtotos dzīvokļos, iespēju
nomazgāties un izmazgāt veļu

Nodrošināti Higiēnas
centra pakalpojumi

2.4.2.

Izveidot Vecāku skolas jaunajām
ģimenēm

 Vecāku skolas
Apgūtas bērnu aprūpes
nodarbību
programmas
un audzināšanas prasmes,

Nodarbību
dalībnieku
samazinot riskus mazu
skaits
bērnu aprūpei ģimenē
 Jauno vecāku

2.4.3.

Pakalpojumi lauku viensētās
dzīvojošajiem vientuļajiem
pensionāriem un invalīdiem

2.4.4.

Piedalīties pašvaldības nozares
politikas un plānu izstrādē

Preventīvi un atbalsta
pasākumi lauku viensētās
dzīvojošajiem
vientuļajiem
pensionāriem un
invalīdiem
Starpnozaru pakalpojumu
attīstīšana (piem., kopā ar
ārstniecības iestādēm,
veselības veicināšanas
speciālistiem, bāriņtiesu
u.c.)

atsauksmes pēc
nodarbībām
 Risku izvērtējumi
jaunajās ģimenēs
 Izveidota datu bāze
 Apsekojumu maršruti
 Savlaicīga informācija
par potenciālajiem
aprūpes klientiem
 Starpnozaru
pakalpojumus saņēmušo
klientu skaits
 Izstrādāti
starpinstitūciju
sadarbības modeļi
pakalpojumu sniegšanai
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Nodaļas
vadītājs
darbam ar
pieaugušām
personām

līdzekļi jaunu sociālā
darbinieka amatu
vietu izveidei

Nodaļas
vadītājs
darbam ar
pieaugušām
personām
Ģimeņu
atbalsta
nodaļas
vadītājs

Pašvaldības
finansējums

2017

Nodaļas
vadītājs
darbam ar
pieaugušām
personām

Iestādes budžeta
ietvaros, ES projektu
finansējums

2016

Sadarbībā ar
Attīstības un
plānošanas
nodaļu,
SD vadība,
Nodaļu
vadītāji

Pašvaldības budžeta
finansējums

2016

2018

Iestādes budžeta
ietvaros
ES projektu
finansējums

2.4.5.

Piedalīties ZPR DI plāna izstrādē par
sabiedrībā balstītu sociālo
pakalpojumu attīstību novadā un
piesaistīt ERAF finansējumu
pakalpojumu attīstībai

Jaunu sociālo
pakalpojumu attīstība
personām ar garīga
rakstura traucējumiem un
bērniem

2.4.6.

Jurista pakalpojumu pirkšana Sociālā Juridiskās palīdzības
dienesta klientu nodrošināšanai ar
pakalpojums
juridisko palīdzību
mazaizsargātām klientu
grupām

 Personu skaits, kas
saņems sabiedrībā
balstītus sociālos
pakalpojumus
 Klientu atsauksmes par
pakalpojumu saturu un
kvalitāti
 Jurista sagatavotās
lietas klienta interesēs
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2016-2017

Sadarbībā ar
ZPR
SD vadība

ERAF finansējums

2016-2010

SD vadība

Valsts finasējums
Pašvaldības
finansējums

1.pielikums
Par plānotajām strukturālajām izmaiņām Sociālajā dienestā
Esošās situācijas raksturojums

Plānotās situācijas raksturojums

Sociālie darbinieki novadā klientus apkalpo pēc teritoriālā principa –
katrā pārvaldē ir pieejams sociālais darbinieks
Šobrīd klientam tuvu viņa dzīvesvietai ir pieejams tikai viens sociālais
darbinieks
Darbam ar atsevišķām mērķgrupām no 22 sociālajiem darbiniekiem
specializējušies 9 sociālie darbinieki: 4 darbam ar ģimeni un bērniem, 2 –
darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem, 1 darbam ar
personām ar atkarību problēmām, 1 darbam ar personu grupām, 1 –
sociālajā aprūpē, pārējie 11 dara visu
Bez atsevišķiem gadījumiem, kvalifikācijas paaugstināšana, ko likums
nosaka 24 stundas gadā, parasti notiek formāli, lai būtu stundu skaits,
iegūtās zināšanas par inovatīvām darba metodēm, lielākoties, darbā netiek
pielietotas (skat. Stratēģijas 8.,9. lpp.)
Apstākļos, kad puse darbinieku dara visu nozares spektra darbu, nereti
izpaliek sociālā darba kvalitāte, vai klientu problēmas zināšanu un
pieredzes trūkuma dēl netiek risinātas vispār
Sociālā gadījuma vadīšana (ar intervenci jeb iejaukšanos no sociālā
darbinieka puses un klienta līdzdarbību), galvenokārt, notiek tikai ar
ģimenēm un bērniem, citām mērķgrupām sociālā gadījuma vadīšana
nenotiek vispār. Nav sociālā gadījuma vadīšanas, nav klientu lietu.
Savlaicīga nereaģēšana uz problēmām satur riskus palaist garām bīstamas
situācijas ar nelabvēlīgām sekām
Ja sociālajam darbiniekam ir jādara viss: jāpiešķir sociālā palīdzība,
jāorganizē sociālie pakalpojumi un jādara sociālais darbs ilgtermiņā un
preventīvi, tad laiks un citi resursi tiek veltīti sociālajai palīdzībai, jo ir
liels spiediens no klientiem, kam nepietiek savu finanšu resursu, ir

Sociālie darbinieki novadā klientus apkalpo gan pēc teritoriālā principa, gan
pēc mērķgrupas un tai raksturīgām sociālām problēmām
Plānotas nodaļu speciālistu vizītes pārvaldēs, dodot klientam iespēju savu
sociālo problēmu risināt pie speciālistiem, kas vislabāk pratīs palīdzēt
Nodaļu darbs dos iespēju katram darbiniekam specializēties kādā jomā
padziļināti un veidot horizontālo karjeru. Tas nāks par labu klientam, jo viņš
saņems kvalitatīvu pakalpojumu, un motivēs sociālo darbinieku, mazinās
profesionālās izdegšanas riskus.
Kvalifikācijas paaugstināšana tiks plānota atbilstoši sociālā darbinieka
specializācijai, katram darbiniekam tiks izstrādāts individuāls apmācību
plāns, iegūtās zināšanas tiks izmantotas darbā ar konkrētu mērķgrupu un tās
problēmu risināšanai
Nodaļu darbā vienmēr pastāv komandas iespēja, ja vienam darbiniekam
pietrūkst zināšanu vai prakses, ir iespēja rīkot kovīzijas
Sociālā gadījuma vadīšana notiek jebkuras mērķgrupas klientam. Ir
dokumentēts intervences process.
Iespējama prevencija, plaša spektra speciālistu piesaistīšana problēmas
sākumā, nepieļaujot tās eskalāciju
Nodalīts sociālais darbs no sociālās palīdzības nāks par labu klientiem, jo
sociālie darbinieki nodaļās strādās ar klienta problēmu, lai nākotnē viņš pats
spētu risināt savas finansiālās problēmas. 25 gadu pieredze sociālajā darbā ir
pierādījusi, ka tikai naudas pabalsti, neatrisina klienta problēmu, ir
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spiediens no sabiedrības kopumā, kas sociālo darbu saista tikai ar sociālo
palīdzību
Neskatoties uz to, ka līdzdarbības pienākumi jānosaka individuāli katram
darbspējīgam klientam, darot visu, sociālo darbinieku pieeja saglabājusies
formāla – vispārīgi pēc satura un vieni un tie paši pienākumi tiek uzlikti
jebkuram palīdzības saņēmējam, piem., izmantot visas NVA piedāvātās
iespējas darba meklējumos, meklēt darbu atbilstoši savām spējām, izlietot
pabalstu noteiktam mērķim. Grūti pārbaudīt šādu līdzdarbības pienākumu
izpildi un kvalitāti, grūti sagatavot pamatotu atteikumu par līdzdarbības
pienākumu nepildīšanu un pabalsta atteikšanu
Sociāliem darbiniekiem ilgstoši strādājot vienā vietā ar vieniem un tiem
pašiem klientiem, negribot, bet tomēr iestājas rutīna, kad iespējams
palaist garām nepamanītas sociālās problēmas, kad netiek saskatītas
izmaiņu iespējas, kad parādās neticība konkrētiem klientiem
Sociālo darbinieku kadru mainība nav raksturīga, darbinieki ir ar likuma
prasībām atbilstošu izglītību un ilgstošu darba pieredzi. Vieniem kādas
lietas padodas labāk, citas sliktāk.

Vairāki sociālā darba pakalpojumi klientiem šobrīd nav pieejami vai
pieejami ierobežotā apjomā, kā, piem., atbalsta grupas, kas pats par sevi ir
efektīva darba metode, kas ļauj vienlaicīgi strādāt ar vairākiem klientiem
uzreiz, klienti iegūst pieredzi viens no otra, jo problēmas ir līdzīgas. Ar

nepieciešama kompleksa pieeja.
Tiks strādāts uz to, lai katra klienta sociālā situācija tiktu izvērtēta individuāli
un lai individuāli tiktu noteikti līdzdarbības pienākumi, kurus var izpildīt un
veikt izpildes kontroli. Tiek paredzēts, ka, pastiprinot sociālo darbu
individuālā līmenī, varētu samazināties sociālo pabalstu saņēmēju skaits.

Pie sociālo darbinieku rotācijas, kas būs iespējama nodaļu darbībā, “skats no
malas” dos svaigu pienesumu klienta situācijas vērtējumā un risinājumos,
klients no tā iegūs
Nodaļu vadītāji tiks izraudzīti slēgtā konkursā no esošo darbinieku vidus,
tiks vērtēts pretendenta redzējums par nodaļas darba attīstību, darbinieku
nepieciešamajām prasmēm un specializāciju, darba plānošanu un
komunikāciju ar klientiem, kā arī sociālo darbinieku darba novērtējuma
aspektiem. Tas dos gan ieguldījumu iestādes kvalitātes kontroles vadības
uzlabošanā, gan 4 darbiniekiem būs vertikālās karjeras iespējas, kas veidos
labu motivāciju, jo tiks atalgoti ar lielākām algām. Nav paredzēts, ka nodaļu
vadītāju darba vietas varētu atrasties Bauskā. Ja vadītāji būs no lauku
pārvaldēm, no tām arī tiks organizēts nodaļu darbs.
Izraugoties sociālo darbiniekus darbam nodaļās, kopīgi ar darbiniekiem tiks
izvērtētas katra speciālista stiprās un vājās puses, maksimāli ņemot vērā
katra individuālās vēlmes, ciktāl tās nebūs pretrunā ar iestādes interesēm. Tas
varētu veicināt arī darbinieku motivāciju, jo pastāv iespēja atalgojuma
diferencei
Atbalsta grupas dažādām mērķgrupām kļūs par katras nodaļas speciālistu
izaicinājumu, jo jau šobrīd ir sociālie darbinieki, kuri apguvuši šīs prasmes,
bet lieto tās tikai noteiktā teritorijā, turpmāk to attīstīs un pakalpojums
sasniegs klientu jebkurā pārvalde. Atbalsta grupu vadība ir vismaz divu
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vairākām klientu grupām vispār nav kas strādā, piem., vardarbībā speciālistu “saspēle”. Pieaugs iespēja attīstīt citus sociālā darba virzienus.
cietušām personām (ja tās nav ģimenes ar bērniem), varmākām,
personām, kas izcietušas sodu brīvības atņemšanas vietās, bērniem pēc
ārpusģimenes aprūpes.
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Par sadarbības turpināšanu ar Latvijas SOS Bērnu ciematu asociāciju
sociālajam riskam pakļauto ģimeņu ar bērniem atbalstam Bauskas novadā
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 20.novembrī saņemts Latvijas SOS Bērnu ciematu
asociācijas (turpmāk–SOS BCA) iesniegums ar aicinājumu noslēgt jaunu projekta sadarbības
līgumu starp Bauskas novada domi un SOS BCA, turpinot Latvijas–Šveices sadarbības
programmas finansētā projektā „Iekļaujoša ģimene, skola un sabiedrība” uzsāktās aktivitātes,
kuras vērstas uz Bauskas novada sociālajam riskam pakļauto ģimeņu atbalstu un stiprināšanu,
nodrošinot 2016.gadā Bauskas novada pašvaldības sadarbību un līdzfinansējumu (tai skaitā telpas
kā mantisko ieguldījumu) 17 992 EUR apmērā. Kopējais projekta finansējums ir 63 502 EUR,
SOS BCA finansējums 72 % jeb 42 000 EUR.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7. un 23.punktu, lai
paplašinātu sociālo pakalpojumu apjomu Bauskas novada sociālās atstumtības un nabadzības
riskam pakļautajiem bērniem un jauniešiem, Bauskas novada dome nolemj:
1. Turpināt sadarbības partnerību ar biedrību „Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija” projektā
„Ģimeņu stiprināšana un atbalsts Bauskas novadā”, kas vērsts uz sociālās atstumtības
mazināšanu bērnu un jauniešu vidū.
2. Nodrošināt projekta līdzfinansējumu 28 % apmērā jeb 17 992 EUR (septiņpadsmit tūkstoši
deviņi simti deviņdesmit divi euro), tai skaitā mantisko ieguldījumu 1366 EUR (viens tūkstotis
trīs simti sešdesmit seši euro) apmērā.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram, organizējot Bauskas novada pašvaldības
budžetu 2016.gadam izstrādāšanu, iekļaut budžetā finansējumu lēmuma 2.punktā noteiktā
apmērā.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2015.gada 22.decembrī

prot.Nr.25, 13.p.

Par nedzīvojamo telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā
SIA „Zemgales mutes veselības centrs”
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 8.decembrī saņemts Bauskas novada pašvaldības
kapitālsabiedrības SIA „Zemgales mutes veselības centrs” iesniegums, kurā izteikts lūgums nodot
bezatlīdzības lietošanā Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Valsts ģimnāzija”,
„Bauskas 2.vidusskola” un „Bauskas pilsētas pamatskola” izveidotos zobārstniecības kabinetus
(turpmāk – nedzīvojamā telpa), lai nodrošinātu valsts apmaksāto zobārstniecības pakalpojumu
izglītojamiem no 7 līdz 18 gadiem.
Starp SIA „Zemgales mutes veselības centrs” un Nacionālo veselības dienestu noslēgts
līgums par valsts apmaksāto zobārstniecības pakalpojumu sniegšanu.
Valsts apmaksāto zobārstniecības pakalpojumā ietverta arī bērnu profilaktiskā aprūpe, kura
paredz zobu higiēnista apmeklējumu – reizi gadā bērniem vecumā līdz 18 gadiem un 7, 11 un 12
gadu vecumā divas reizes gadā.
Mācību gada laikā plānveidīgi izglītojamiem, kuri apmeklē šīs izglītības iestādes un vecāki
devuši rakstisku piekrišanu, tiek nodrošināta profilaktiskā veselības aprūpe, saņemot valsts
apmaksāto zobārstniecības pakalpojumu izglītības iestādē.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 5.panta otrās daļas 5.punktu un 5.panta trešo un sesto daļu, Bauskas novada dome nolemj:
Nodot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Zemgales mutes veselības
centrs”, lai nodrošinātu valsts apmaksāto zobārstniecības pakalpojumu izglītojamiem,
bezatlīdzības lietošanā uz laiku līdz 2018.gada 30.decembrim Bauskas novada pašvaldības
iestāžu:
1.1.
Bauskas Valsts ģimnāzijas nedzīvojamo telpu 1.stāva 14. kabinetu;
1.2.
Bauskas 2.vidusskolas nedzīvojamo telpu 1.stāva 1-33.kabinetu;
1.3.
Bauskas pilsētas pamatskolas nedzīvojamo telpu 1.stāva 133.kabinetu.
2.
Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestāžu „Bauskas Valsts ģimnāzija”, „Bauskas
2.vidusskola” un „Bauskas pilsētas pamatskola” direktoriem noslēgt ar Bauskas novada
pašvaldības kapitālsabiedrību SIA „Zemgales mutes veselības centrs” nedzīvojamo telpu
bezatlīdzības lietošanas līgumu, paredzot tajā šādus būtiskus noteikumus:
2.1.
nedzīvojamo telpu drīkst izmantot, lai nodrošinātu izglītojamiem valsts apmaksātos
zobārstniecības pakalpojumus;
2.2.
līgums izbeidzams gadījumā, ja Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA
„Zemgales mutes veselības centrs” nedzīvojamo telpu izmanto citiem mērķiem vai piešķīrusi
lietošanas tiesības trešajām personām;
2.3.
Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA „Zemgales mutes veselības centrs”
nemaksā komunālos maksājumu, kas saistīti ar nedzīvojamo telpu lietošanu.
1.

Domes priekšsēdētājs
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Par deleģēšanas līgumu ar SIA „VIDES SERVISS”
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro
tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu
publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un
uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto
dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
2015.gada 31.decembrī izbeidzas ar Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrību
SIA „VIDES SERVISS” noslēgtā deleģēšanas līguma termiņš. Ar minēto deleģēšanas līgumu SIA
„VIDES SERVISS” deleģēti likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktās
pašvaldības funkcijā ietilpstošie pārvaldes uzdevumi: gādāt par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu uzturēšana, parku, skvēru un zaļo zonu
uzturēšana; kapsētu uzturēšana).
Deleģēto uzdevumu izpildi kapitālsabiedrība veic Bauskas novada administratīvās
teritorijas Brunavas, Ceraukstes, Codes, Dāviņu, Īslīces, Gailīšu, Mežotnes un Vecsaules pagastu
teritoriālajās iedalījuma vienībās. Pašvaldības teritoriju labiekārtošanas un uzturēšanas darbus SIA
„VIDES SERVISS” veic visā Bauskas novada teritorijā, izņemot Īslīces pagasta teritoriju.
Bauskas pilsētā SIA „VIDES SERVISS” veic teritoriju (parki, skvēri un zaļās zonas)
uzturēšanas un ierīkošanas darbus, kapsētu uzturēšanu; pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanas
darbus, kārtējos remontus un nodrošina ziemas uzturēšanas darbus.
Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmajai daļai publiska persona var
deleģēt privātpersonai un citai publiskai personai pārvaldes uzdevumu, ja pilnvarotā persona
attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk.
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteikto, pašvaldība veic iepirkuma procedūras, lai
nodrošinātu pašvaldības līdzekļu efektīvu izmantošanu. Publisko iepirkumu likumu nepiemēro
(Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 7.punkts), ja pasūtītājs slēdz līgumu par tādas
institūcijas veiktajiem būvdarbiem vai piegādēm vai sniegtajiem pakalpojumiem, kura vienlaikus
atbilst šādiem kritērijiem:
1) tā atrodas viena vai vairāku pasūtītāju pilnīgā kontrolē (šāda kontrole izpaužas kā tiesības
ietekmēt kontrolē esošās institūcijas darbības būtiskus mērķus un lēmumus);
2) vismaz 80 procentus tās gada finanšu apgrozījuma veido konkrētu uzdevumu izpilde
kontrolējošo pasūtītāju interesēs vai citu pasūtītāju interesēs, kurus kontrolē šo institūciju
kontrolējošie pasūtītāji;
3) tās kapitāla daļas vai akcijas pilnībā pieder pasūtītājiem, kas to kontrolē.
Bauskas novada pašvaldība SIA „VIDES SERVISS” ir 100 % kapitāla daļu īpašniece.
Uzskatāms, ka uzņēmums ir pasūtītāja kontrolē tad, ja pasūtītājs var noteicoši ietekmēt tā
lēmumus. Proti, lai atzītu pilnīgas pasūtītāja kontroles esamību, ir jābūt noteicošas ietekmes
iespējai gan attiecībā uz attiecīgā uzņēmuma stratēģiskajiem mērķiem, gan uz svarīgiem

lēmumiem. Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA „VIDES SERVISS” atbilst
iepriekš minētajiem kritērijiem.
SIA „VIDES SERVISS” Bauskas novada pašvaldībā iesniegusi iepriekšējā perioda
darbības pārskatu. 2015.gadā SIA „VIDES SERVISS” samazinājusi tās veicamo darbu izmaksas.
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Saimnieciskā
nodaļa ierosina noslēgt ar SIA „VIDES SERVISS” deleģēšanas līgumu uz trīs gadiem, paredzot,
ka kapitālsabiedrība turpina pildīt tos pašus uzdevumus, ko līdz 2015.gada 31.decembrim, izņemot
teritorijas kopšanas darbus (sētnieku darbs) Bauskas novada pagastu teritorijās.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
2.punktu, 15.panta ceturto daļu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma
40.panta pirmo un otro daļu, 45.panta otro un trešo daļu, Bauskas novada dome nolemj:
1.

Noslēgt ar SIA „VIDES SERVISS” pašvaldības uzdevumu deleģēšanas līgumu uz laiku līdz
2018.gada 31.decembrim, deleģējot uzdevumus, kas minēti pievienotajā deleģēšanas līguma
projektā.

2.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot domes priekšsēdētāja vietniekam.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Projekts
Deleģēšanas līgums Nr._______
Bauskā, 2015.gada ___.__________
Bauskas novada dome, domes priekšsēdētāja Raita Ābelnieka personā, kurš rīkojas
saskaņā ar Bauskas novada pašvaldības nolikumu (turpmāk - Pašvaldība) un
SIA „VIDES SERVISS”, tās valdes locekļa Egila Pukinska personā, kurš rīkojas uz
statūtu pamata (turpmāk - Pilnvarotā persona),
kopā līguma tekstā – Puses,
pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma V nodaļu „Atsevišķu pārvaldes uzdevumu
deleģēšana”, likuma „Par pašvaldībām” 7.panta otro daļu, 15.panta pirmās daļas
2.punktu un 15.panta ceturto daļu, Bauskas novada domes 2015.gada 22.decembra lēmumu
„Par deleģēšanas līgumu ar SIA „VIDES SERVISS””,
ievērojot to, ka pašvaldībai ir pienākums pildīt savas autonomās funkcijas, organizēt likumā
noteikto autonomo funkciju izpildi, lemt par kārtību, kādā izpildāmas autonomās funkcijas, kā
arī tiesības dibināt kapitālsabiedrības un ieguldīt tajās savus līdzekļus, kā arī deleģēt atsevišķus
pārvaldes uzdevumus, kuru izpilde ietilpst pašvaldības kompetencē,
ievērojot to, ka Pašvaldības funkcijās ietilpstošo pārvaldes uzdevumu deleģēšanas mērķis ir
nodrošināt kvalitatīvu, stabilu un efektīvu pašvaldības funkciju izpildi un to, ka šo mērķu
sasniegšanai ir nepieciešams skaidri definēt Pušu tiesības un pienākumus;
lai nodrošinātu Pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu,
ceļu un laukumu uzturēšana, parku, skvēru un zaļo zonu uzturēšanu, kapsētu uzturēšanu), tās
apsaimniekošanu, uzturēšanu un izmantošanu,
noslēdz šādu Deleģēšanas līgumu (turpmāk – Līgums):
I. Deleģētie pārvaldes uzdevumi
1. Pašvaldība deleģē un Pilnvarotā persona apņemas veikt likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktajā pašvaldības funkcijā (gādāt par savas
administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu
būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai
paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana;
atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto
dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana)” ietilpstošo šādu uzdevumu izpildi
(turpmāk - Uzdevumi) Bauskas novada administratīvās teritorijas:
1.1. Bauskas pilsētā (Pašvaldības atbildīgā iestāde „Bauskas novada administrācija”):
1.1.1. ielu, ceļu un laukumu
uzturēšana (ikdienas uzturēšanas darbi, tīrīšana,
remontdarbi u.c.);
1.1.2. parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana (zāles pļaušana
apzaļumošana, laistīšana, soliņu remontdarbi, citu vides elementu uzstādīšana un
remonts u.c.);
1.2. Brunavas, Ceraukstes, Codes, Dāviņu, Īslīces, Gailīšu, Mežotnes un Vecsaules pagastos
– zāles pļaušana (Pašvaldības atbildīgās iestādes – attiecīgās pagastu pārvaldes).
2. Pildot Līguma 1.punktā minētos Uzdevumus, Pilnvarotajai personai savas noteiktās
kompetences ietvaros ir šādi pienākumi:
2.1. darboties saskaņā ar tās saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likuma 57.pantu izstrādātu un Bauskas novada domes apstiprinātu
kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģiju un kurā ir formulēti uzdevumi stratēģisko
mērķu sasniegšanai, to izpildes termiņi un sasniedzamie rezultatīvie rādītāji;

2.2. piedalīties normatīvo aktu u.c. dokumentu izstrādē, sniegt attiecīgus priekšlikumus
(saistošie noteikumi, teritorijas labiekārtošanas apzaļumošanas plāni u.c.);
2.3. pārstāvēt Pušu intereses valsts un pašvaldību institūcijās;
2.4. pildīt citus uzdevumus, kas paredzēti Pašvaldības un Pilnvarotās personas lēmumos;
2.5. izstrādāt un īstenot Uzdevumu izpildes darbības plānu.
II. Līguma darbības termiņš
3. Līgums stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī un ir spēkā līdz 2018.gada 31.decembrim.
4. Puses ir tiesīgas pagarināt Līguma termiņu, ja par to ir pieņemts attiecīgs Pašvaldības lēmums
un ir saņemts atbilstošās tiešās pārvaldes iestādes saskaņojums gadījumā, ja šāda saskaņojuma
saņemšana ir paredzēta spēkā esošajos normatīvajos aktos.
III. Pušu atbildība
5. Pašvaldība deleģētās funkcijas ietvaros atbild par to savu funkciju izpildes nodrošināšanu,
kurās ietilpst Uzdevumi.
6. Pilnvarotā persona atlīdzina Pašvaldībai zaudējumus un izdevumus, kas tai radušies
Pilnvarotās personas prettiesiskas darbības vai bezdarbības, kā arī neizpildīta vai nepienācīgi
izpildīta Uzdevuma rezultātā.
7. Pilnvarotā persona nodrošina pienācīgu un savlaicīgu Uzdevumu izpildi. Uzdevumu izpildē
Pilnvarotā persona ievēro labas pārvaldības un citus valsts pārvaldes principus, normatīvo aktu
prasības, Pašvaldības noteikto kārtību, sadarbojas ar Pašvaldību, tās iestādēm un
struktūrvienībām, biedrībām, nodibinājumiem un kapitālsabiedrībām.
8. Jautājumos, kas saistīti ar Pilnvarotai personai deleģēto Uzdevumu izpildi un kurus Pilnvarotā
persona ir tiesīga izlemt patstāvīgi, tā rīkojas kā krietns un rūpīgs saimnieks.
9. Pilnvarotā persona ievēro Pašvaldības lēmumus, norādījumus, ierosinājumus, priekšlikumus
un ieteikumus, kas vērsti uz Uzdevumu izpildes nodrošināšanu.
IV. Savstarpējo norēķinu kārtība,
finanšu un citu resursu piešķiršanas noteikumi
10. Finansējumu Uzdevumu izpildei veido:
10.1. pašvaldības budžeta finansējums;
10.2. ienākumi no Pilnvarotās personas komercdarbības;
10.3. citi ieņēmumi.
11. Lai saņemtu Pašvaldības budžeta finansējumu, Pilnvarotā persona sagatavo un iesniedz
Uzdevumu izpildei nepieciešamo finanšu līdzekļu pieprasījumu nākamā gada budžetam,
Pašvaldības noteiktajā kārtībā.
12. Pilnvarotā persona racionāli un lietderīgi izmanto Uzdevumu izpildei piešķirtos Pašvaldības
finansējumu.
V. Līguma izpildes kvalitātes novērtējuma kritēriji
13. Pilnvarotās personas darbība tiek vērtēta pēc šādiem kritērijiem:
13.1. vidēja termiņa darbības stratēģijā formulēto uzdevumu stratēģisko mērķu sasniegšanai
izpilde un sasniegtie rezultatīvie rādītāji;
13.2. rentabilitāte, Uzdevumu izpildes kvalitātes rādītāji, finanšu rādītāji, labas pārvaldības
principa ievērošana, finanšu līdzekļu piesaiste no Eiropas Savienības fondiem, iekšējo vadības
procesu pilnveidošana;
13.3. Uzdevumu izpildes izmaksas un kvalitāte;
13.4. finanšu līdzekļu izlietojuma atbilstība un likumība, kā arī racionāla un lietderīga
izmantošana.
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VI. Pilnvarotās personas darbības uzraudzības kārtība
14. Pilnvarotā persona, attiecībā uz Līgumā noteikto Uzdevumu izpildi Pašvaldības padotībā,
deleģētās funkcijas ietvaros.
15. Pilnvarotās personas darbību Uzdevumu izpildē deleģētās funkcijas ietvaros uzrauga
Pašvaldība, kura:
15.1. ir tiesīga jebkurā laikā pieprasīt un pieprasījumā norādītā termiņā saņemt no Pilnvarotās
personas ar Uzdevumu izpildi saistītu informāciju;
15.2. apkopo Pilnvarotās personas iesniegtos pārskatus un ziņojumus, kā arī pārbauda
Pilnvarotās personas sagatavotos pieprasījumus par deleģēto Uzdevumu finansējuma
izlietošanu;
15.3. veic Uzdevumu izpildes kontroli un novērtē Uzdevumu izpildes kvalitāti saskaņā ar
Līguma V nodaļā minētajiem kvalitātes novērtējuma kritērijiem.
VII. Pārskatu un ziņojumu sniegšanas kārtība
16. Pilnvarotā persona pēc Pašvaldības pieprasījuma pieprasījumā norādītā termiņā iesniedz
Pašvaldībai rakstveida pārskatu par Uzdevumu izpildi, kurā iekļauj:
16.1. ziņojumu par Uzdevumu izpildi, kurā norāda informāciju par Līguma V nodaļā minēto
kritēriju izpildes rādītājiem;
16.2. informāciju par Uzdevumu izpildei izlietoto finansējumu;
16.3. darbības plānu Uzdevumu izpildei nākamajam gadam līdz kārtējā gada 10.decembrim.
VIII. Līguma grozīšana un izbeigšana
17. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties, kas kļūst par
Līguma neatņemamu sastāvdaļu, ja līgumā nav noteikts citādi.
18. Ja Pilnvarotā persona nevar nodrošināt pienācīgu un savlaicīgu Uzdevumu izpildi atbilstoši
Līguma noteikumiem, Pilnvarotā persona nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā,
par to rakstveidā informē Pašvaldību.
19. Par nepieciešamiem Līguma grozījumiem vai papildinājumiem Puse rakstiski informē otru
Pusi un nosūta Līguma grozījumu vai papildinājumu projektu:
19.1. ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms grozījumu vai papildinājumu izdarīšanas;
19.2. ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešus pirms grozījumu izdarīšanas, ja grozījumi saistīti ar Līguma
termiņa izmaiņām.
20. Puses var uzteikt Līgumu Valsts pārvaldes iekārtas likuma 47.pantā noteiktajos gadījumos
un kārtībā, rakstiski brīdinot par to otru pusi sešus kalendāra mēnešus iepriekš.
IX. Strīdu risināšanas kārtība
22. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi starp Pusēm tiek risināti savstarpēju sarunu
ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Puses viena mēneša laikā nespēs vienoties,
strīds risināms Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā tiesā.
X. Nepārvarama vara
23. Pilnvarotās personas pienākums ir nodrošināt Uzvedumu izpildes nepārtrauktību, izņemot
nepārvaramas varas gadījumus.
24. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde
radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc
līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas
vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas,
epidēmijas un kara darbība, streiki, iekšējie nemieri.
25. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību,
nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo
otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama viņa Līgumā
paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru
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izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to
raksturojumu. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Puse netiek atbrīvota no līguma saistību
izpildes.
26. Nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu iestāšanās gadījumā līguma darbības
termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Puses vienojas par līguma
izbeigšanu.
XI. Citi noteikumi
27. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, Līgums
nezaudē spēku tā pārējos noteikumos. Šādā gadījumā Pusēm ir pienākums piemērot Līgumu
atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
28. Jautājumos, kas nav atrunāti šajā līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem
29. Līgums sagatavots un parakstīts uz četrām lapām divos eksemplāros, no kuriem vienu saņem
Pašvaldība, bet otru – Pilnvarotā persona.
XII. Pušu adreses un rekvizīti
Bauskas novada dome
Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov.,
LV-3901
Reģ. Nr.90009116223
Banka AS „SEB banka”
Konts LV06UNLA0050014355676

SIA „VIDES SERVISS”
Salātu iela 7A, Bauska, Bauskas nov.
LV-3901
Reģ. Nr.43603000807
Banka AS „Swedbank”
Konts LV55HABA0501029000475

________________________
z.v.
R.Ābelnieks

____________________________
z.v.
E.Pukinskis
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BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2015.gada 22.decembrī

prot.Nr.25, 15.p.

Par aizņēmumu Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības
iestādes “Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola” infrastruktūras
objekta - daudzfunkcionālā sporta un atpūtas centra būvniecībai
Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2012.-2030.gadam nosaka, ka novada
attīstības ilgtermiņa prioritāte ir pievilcīga un droša dzīves un darba vide. Prioritāte ir vērsta uz
dzīves vides sakārtošanu un attīstību, t.sk. drošu sociālo vidi un kvalitatīvu izglītību,
uzņēmējdarbības attīstību, nodrošinot dabas vides saglabāšanu un ilgtspēju. Lai cilvēki gribētu
dzīvot un strādāt Bauskas novadā, tiem ir jābūt pārliecinātiem, ka viņiem un viņu bērniem būs
nodrošināta kvalitatīva dzīves vide, būs darba iespējas, attīstīsies bizness, būs jaukas atpūtas
iespējas un droša vide ģimenei.
Lai sasniegtu Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2012.-2030.gadam noteiktos
stratēģiskos mērķus „Bauskas novada iedzīvotāji var strādāt” un „Iedzīvotāji grib dzīvot Bauskas
novadā” un sekmētu ilgtermiņa prioritātes „Pievilcīga un droša dzīves un darba vide” īstenošanu
Bauskas novada attīstības programmā 2012.-2018.gadam, ir noteiktas piecas vidēja termiņa
prioritātes īstenošanai 2012.-2018. gados: mobilitāte un satiksmes drošība; kvalitatīva, droša vide,
kvalitatīva izglītība, pievilcīga kultūras un sporta vide, efektīva pārvalde.
Vidējā termiņa prioritātes „Kvalitatīva izglītība”(VP3), kuras mērķis ir nodrošināt novada
iedzīvotājiem vislabākās izglītības iespējas, rīcības virziena „Izglītības kvalitātes un pieejamības
nodrošināšana” (RV 3.1) uzdevumi ir nodrošināt pirmsskolas, pamata un vidējās izglītības
pieejamību un kvalitāti (U3.1.1.) un nodrošināt profesionālās izglītības pieejamību atbilstoši
novada specializācijai (U3.1.2.) Savukārt vidējā termiņa prioritātes „Pievilcīga kultūras un sporta
vide” (VP4), kuras mērķis ir nodrošināt iedzīvotājus un novada viesus ar kvalitatīvu un
daudzveidīgu kultūras un sporta pakalpojumu klāstu rīcības virziena „Sporta un aktīvās atpūtas
pakalpojumu attīstība” (RV 4.2.) uzdevumi ir sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras attīstības
nodrošināšana (U4.2.1) un sporta un aktīvās atpūtas pasākumu organizācija un dažādošana
(U4.2.2). Iepriekšminēto prioritāšu īstenošanai Bauskas novada attīstības programmā ir noteikti
konkrēti rīcības virzieni un izpildāmi uzdevumi: profesionālās ievirzes programmu attīstība un
materiāli tehniskās bāzes nodrošināšana, reģionāla līmeņa sporta sacensībām atbilstoša
peldbaseina uzbūve līdz 2018.gadam.
Bauskas novada attīstības programma ir izstrādāta, ievērojot integrētu pieeju attīstības
plānošanā, kas paredz koordinētu telpisko, tematisko un laika dimensiju, nodrošinot interešu
saskaņotību starp visiem pārvaldes līmeņiem (nacionālo, reģionālo, vietējo) un ieinteresētajām
pusēm (iedzīvotājiem, uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām u.c.).
Bauskas novada pašvaldība, īstenojot Bauskas novada attīstības programmā noteiktos
uzdevumus rīcības virzienos „Izglītības kvalitātes un pieejamības nodrošināšana” un “Pievilcīga
kultūras un sporta vide”, mērķtiecīgi virzījusi jautājumu par daudzfunkcionālā sporta un atpūtas
centra būvniecību, kas paredzēts kā Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības
iestādes „Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola” (turpmāk – Bauskas BJSS)
infrastruktūras objekts, tādejādi nodrošinot visu Bauskas novada izglītības iestāžu izglītojamo, tajā

skaitā pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu sporta nodarbības peldbaseinā, peldētprasmju
apmācību un uzlabojot Bauskas novada iedzīvotāju – bērnu un jauniešu– fizisko sagatavotību,
veselību un sagatavotību valsts aizsardzībai.
Bauskas BJSS ir akreditēta 2014.gada 19.jūnijā. Izglītības iestādes darbības mērķis ir
profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošana, izglītojamo fizisko un garīgo spēju
izkopšana un attīstība, veidojot izpratni par aktīvu, veselīgu dzīvesveidu un sporta sacensībām. Tā
piedāvā apgūt šādas licencētas sporta veidu profesionālās ievirzes programmas: basketbols, brīvā
cīņa, dambrete, florbols, futbols, galda teniss, vieglatlētika, volejbols. 2015./2016.mācību gadā
izglītības iestādē izglītojas 757 audzēkņi, 15 izglītības programmās. Kopējais izglītojamo skaits
Bauskas novadā ir 3792. Bauskas novada pašvaldībai ir sadarbības līgums ar Rundāles novada
pašvaldību par sadarbību licencēto izglītības programmu sportā īstenošanā, ko nodrošina Bauskas
BJSS. 2015.gadā 32 audzēkņi ir BJSS izlases kandidāti valsts sporta veidu izlasēs. Izglītības
iestādes piepildījums ir 100 % un, sākot ar 2014.gadu, tika prognozēts audzēkņu pieaugums sakarā
ar peldēšanas nodaļas atvēršanu, kas nav realizēta peldbaseina trūkuma dēļ.
Reālo situāciju valstī par drošību uz ūdens un bērnu peldētparsmes apmācības
nepieciešamību valstī analizējusi Latvijas peldēšanas federācija, 2015.gada pētījuma apkopojumā
„Drošība uz ūdens un peldētprasme - indivīda, sabiedrības un valsts atbildība” minēts, ka no valsts
puses netiek sniegts nekāds atbalsts bērnu peldētapmācībai un drošības uz ūdens apmācībai, kā arī
preventīvām aktivitātēm – izglītošanai, informēšanai, profilaktiskajiem reidiem un kontrolei, un
Latvija ir teju vienīgā no ES dalībvalstīm, kurā netiek īstenota jebkāda valsts līmeņa bērnu
peldētapmācības programma. Sporta politikas pamatnostādnes 2014.–2020.gadam paredz
izstrādāt un īstenot peldētapmācības programmu vispārējās izglītības iestāžu 1.–4.klases bērniem.
Turklāt viens no atbalstāmajiem sporta politikas virzieniem ir bērnu un jauniešu sports, savukārt
viens no apakšmērķiem ir veicināt iedzīvotāju fizisko aktivitāti. Pašlaik bērnu peldētapmācības
programmu realizācija tiek finansēta tikai par pašvaldību līdzekļiem. Arī Bauskas novada
pašvaldība pašlaik nodrošina BJSS audzēkņiem peldbaseina apmeklējumu citu novadu
peldbaseinos (Jelgava, Daugmale u.c.), kā arī Lietuvas Republikas pilsētā Pasvalē. Bauskas
novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāde “Bauskas sākumskola” jau otro mācību gadu ir
iesaistījusies Latvijas Olimpiskās komitejas skolu projektā “Sporto visa klase”. Projekts “Sporto
visa klase” paredz 3 fakultatīvās sporta nodarbības nedēļā, tajā skaitā vienu nodarbību peldēšanā,
kas pašlaik tiek nodrošināta, izmantojot Pasvales pilsētā esošo peldbaseinu.
2012.gadā pēc Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
pasūtījuma tika veikta iepirkuma procedūra „Zemas enerģijas patēriņa peldbaseina tehniskās
projekta izstrāde un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. BNA 2012/025, kuras
rezultātā izstrādāts tehniskais projekts „Daudzfunkcionālā sporta un atpūtas centra būvniecība
Salātu ielā 5A, Bauskā, Bauskas novadā”.
Atbilstoši tehniskajam projektam daudzfunkcionālajā sporta un atpūtas centrā paredzēts
izbūvēt 25 metru peldbaseinu ar 4 celiņiem, 10 metru bērnu apmācības peldbaseinu, tribīnes 34
skatītājiem (tai skaitā 2 personām ar kustību traucējumiem), sporta zāli, kurā izvietot trenažierus,
garderobi 240 apmeklētājiem, administrācijas telpas. 25 metru peldbaseinā paredzēta vieta cilvēku
ar funkcionāliem traucējumiem ielaišana baseinā, līdz ar to paredzēta iespēja nodrošināt
nodarbības Bauskas novada pašvaldības speciālās izglītības iestādes „Pamūšas speciālā
internātpamatskola” audzēkņiem nodarbības peldbaseinā.
Paredzēta arī rehabilitācijas un atpūtas zona, kas ietver hidromasāžas vannu, bērnu
atrakciju baseinu, tvaika pirti, saunu, mitro saunu un infrasarkano staru pirti. Atbilstoši būvdarbu
tāmei rehabilitācijas un atpūtas zonas būvdarbu un iekārtu apjoms ir 6,12 % no kopējā būvdarbu
un iekārtu apjoma.
Rehabilitācijas un atpūtas zona primāri paredzēta Bauskas BJSS audzēkņiem, nodrošinot
kvalitatīvu rehabilitāciju, novēršot traumatisma rašanos pie paaugstinātas fiziskās slodzes un
paātrinot funkcionālo darbaspēju atjaunošanu un paaugstināšanu.
Pašvaldībai, uzsākot daudzfunkcionālā sporta un atpūtas centra būvniecību, jāņem vērā
pašvaldības iedzīvotāju vajadzības, paplašinot fizisko aktivitāšu piedāvājumu novadā, atbilstoši
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Attīstības programmā noteiktajam. Daudzfunkcionālā sporta un atpūtas būvniecība, viennozīmīgi
ir skatāma arī kopsakarā ar veselības veicināšanu pašvaldībā. Ar 2011.gada 29.decembra Veselības
ministrijas rīkojumu Nr.243 apstiprinātajās Vadlīnijās pašvaldībām veselības veicināšanā minēts,
ka veselības veicināšanas pasākumi tiek vērsti uz sabiedrību, kādu tās daļu vai sabiedrības grupu,
ko raksturo ģeogrāfiski, socio-ekonomiski, vecuma, dzimuma, kultūras vai citi kritēriji. Tomēr,
neatkarīgi no sabiedrības grupas lieluma vai sastāva, veselības veicināšanas pasākumi vienmēr tiek
vērsti uz šo sabiedrību kopumā, bet ne uz atsevišķu indivīdu.
Bauskas BJSS daudzfunkcionālā sporta un atpūtas centra funkcija nevar tikt nodalīta no
sporta nozares stratēģiskajiem uzstādījumiem un fakta, ka Bauskas novadā veselības jomā ir labā
līmenī nodrošināta diagnosticēšana, ārstniecība un rehabilitācija. Viena no daudzfunkcionālā
sporta un atpūtas centra funkcijām būs nodrošināt sportistu/iedzīvotāju rehabilitāciju.
Bauskas novada pašvaldība pašlaik ir nodrošinājusi, ka visa sporta infrastruktūra (izglītības
iestāžu sporta zāles, stadions) pēc izglītības iestāžu audzēkņu sporta nodarbībām ir pieejama
novada iedzīvotājiem, tā veicinot veselīgu dzīvesveidu novadā un nodrošinot lietderīgu un efektīvu
pašvaldības resursu izmantošanu. Sporta infrastruktūras būves ir sabiedrības labklājību un
pašvaldības attīstību raksturojošs rādītājs, kad iedzīvotājiem ir pieejamas fiziskas aktivitātes. Šo
būvju esamībai jābūt sabalansētai un nepārspīlētai, tomēr visai sabiedrībai pieejamai.
Daudzfunkcionālā sporta un atpūtas centra apmeklējums pēc Bauskas BJSS un citu izglītības
iestāžu audzēkņu nodarbību beigām būs pieejams visiem iedzīvotājiem atbilstoši Bauskas novada
domes noteiktajai maksai, tādejādi samazinot pašvaldības izdevumus sporta būves uzturēšanai.
Ar 2015.gada 30.aprīļa Bauskas novada domes lēmumu „Par zemesgabala Salātu ielā 5A,
Bauskā nodošanu Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādei “Bauskas
novada Bērnu un jaunatnes sporta skola” zemesgabals Salātu ielā 5 A, Bauskā 0,4953 ha platībā
nodots pārvaldīšanā Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādei
„Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola”, daudzfunkcionālā sporta un atpūtas centra
būvniecībai.
Izglītības un zinātnes ministrijas 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot vispārējās
izglītības iestāžu mācību vidi” paplašinātajā sākotnējā novērtējumā minēts, ka reģionos sporta
objekti pārsvarā tiek koncentrēti ap izglītības iestādēm, minēts, ka pašlaik notiek peldbaseinu būve
Siguldā un Bauskā. Iepriekšminētais liecina, ka Izglītības un zinātnes ministrija ir jau ņēmusi vērā,
ka Bauskas novada pašvaldība papildinās valstī esošo izglītības iestāžu sporta infrastruktūru ar
jaunu sporta objektu.
Lai nodrošinātu daudzfunkcionālā sporta un atpūtas centra būvniecību Salātu ielā 5 A,
Bauskā, Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes „Bauskas novada
Bērnu un jaunatnes sporta skola” vajadzībām 2015.gadā tika veikta iepirkuma procedūra
„Daudzfunkcionālā sporta un atpūtas centra būvniecība” identifikācijas numurs BNA 2015/050.
Atbilstoši atklāta konkursa „Daudzfunkcionālā sporta un atpūtas centra būvniecība”,
identifikācijas numurs BNA 2015/050, rezultātiem līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA
„ABORA”, kopējā līguma summa, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, ir 3 137 158,65 EUR.
Bauskas novada pašvaldība mērķtiecīgi no 2012.gada ir veikusi pašvaldības finanšu
līdzekļu uzkrājumu daudzfunkcionālā sporta un atpūtas centra būvniecībai, nodrošinot būvniecībai
pašvaldības finansējumu 1 500 000 EUR apmērā, kas ir 47 % no kopējām būvniecības izmaksām.
Daudzfunkcionālā sporta un atpūtas centra būvniecība, atbilstoši SIA „ABORA” atklāta
konkursa piedāvājumam, paredzēta 15 mēnešos. Būvniecību plānots uzsākt 2016.gadā, iestājoties
būvniecības uzsākšanai labvēlīgiem laika apstākļiem.
Bauskas novada pašvaldība no budžeta līdzekļiem pilnībā finansēs daudzfunkcionālā
sporta un atpūtas centra atpūtas un rehabilitācijas zonas izbūvi, tajā skaitā iekārtu uzstādīšanu un
to darbībai nepieciešamo komunikāciju izbūvi, kas ir 191 388 EUR, ieskaitot pievienotās vērtības
nodokli, vai 6,12 % no kopējām būvniecības izmaksām.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo daļu, likuma „Par valsts budžetu 2016.gadam” 15.panta
trešo daļu, kas pieļauj pašvaldībai uzņemties ilgtermiņa saistības izglītības iestāžu investīciju
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projektiem, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību
aizņēmumiem un galvojumiem” 2.punktu un 15.1.apakšpunktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļaut ņemt
aizņēmumu 1 637 158 EUR Valsts kasē ar tās noteikto aizņēmuma procentu likmi Bauskas
novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes „Bauskas Bērnu un jaunatnes
sporta skola” daudzfunkcionālā sporta un atpūtas centra būvniecībai, tajā skaitā sadalījumā
pa gadiem:
2016.gadā – 643 918 EUR;
2017.gadā - 993 240 EUR.
2. Noteikt aizņēmuma atmaksas termiņu – 30 (trīsdesmit) gadi, paredzot, ka aizņēmuma
pamatsummas atmaksa uzsākama 2018.gada martā.
3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Bauskas novada pašvaldības budžetu.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2015.gada 22.decembrī

prot.Nr.25, 16.p.

Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības iestādei
„Vecsaules pagasta pārvalde”
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 11.decembrī saņemts Vecsaules pagasta pārvaldes
iesniegums, kurā izteikts lūgums piešķirt papildu finansējumu kanalizācijas tīklu inventarizācijas
shēmu izstrādei Vecsaules pagasta Kūdras ciemā.
Vecsaules pagasta pārvalde ir noslēgusi līgumu ar uzņēmumu SIA „Proris” par summu
1700 EUR (viens tūkstotis septiņi simti euro), ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 1.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības 2015.gada budžeta rezerves fonda papildu
finansējumu EUR 1700 (viens tūkstotis septiņi simti euro) Bauskas novada pašvaldības
iestādei „Vecsaules pagasta pārvalde” Vecsaules pagasta Kūdras ciema kanalizācijas tīklu
inventarizācijas shēmu izstrādei.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas
un finanšu nodaļai finanšu līdzekļu piešķīrumu no rezerves fonda iekļaut kārtējos budžeta
grozījumos.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2015.gada 22.decembrī

prot.Nr.25, 17.p.

Par papildu mērķdotācijas sadali pedagogu algām
Saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 2009.gada
22.decembra noteikumu Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju
pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto
pirmskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 11.punktu un Bauskas novada
domes 2013.gada 28.februāra noteikumu Nr.3 „Kārtība, kādā tiek veikta valsts budžeta
mērķdotācijas sadale Bauskas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 5.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt mērķdotācijas rezerves fonda izlietojumu– pašvaldības izglītības iestādēm
6747 EUR saskaņā ar Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumiem, lai
nodrošinātu darba samaksu pedagogiem, kuri aizvietojuši slimības dēļ promesošu
pedagogu, kā arī pedagogiem, uzsākot darbu vakances aizpildīšanas gadījumā.
2. Piešķirt papildu mērķdotāciju pašvaldības izglītības iestādēm – pašvaldības pamata un
vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām (turpmāk–VSAOI) 6747 EUR saskaņā ar
pielikumu.
Pielikumā:
Papildu mērķdotācija pašvaldībām – pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai un VSAOI no 2015.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim sadale uz 1 lp.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2015.gada 22.decembrī

prot.Nr.25, 18.p.

Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas 2.vidusskolai
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 8.decembrī saņemts Bauskas novada pašvaldības
vispārējās izglītības iestādes „Bauskas 2.vidusskola” direktores Veras Grigorjevas iesniegums
Nr.1-13.2/170 par finansējuma palielināšanu apkures izdevumu segšanai 2015.gadā 8186 EUR.
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 7.punktu, likuma „Par
pašvaldībām” 42.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Bauskas novada
dome nolemj:
Piešķirt Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādei „Bauskas 2.vidusskola”
finansējumu 8186 EUR (astoņi tūkstoši viens simts astoņdesmit seši euro) no Bauskas novada
pašvaldības 2015.gada budžeta rezerves fonda līdzekļiem apkures izdevumu segšanai.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2015.gada 22.decembrī

prot.Nr.25, 19.p.

Par saistošo noteikumu „Grozījumi Bauskas novada domes 2015.gada
26.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Par Bauskas novada pašvaldības
2015.gada budžetu”” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likumu „Par valsts budžetu 2015.gadam”, likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu, likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 41. pantu un
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 7.pantu, Bauskas novada dome nolemj:
apstiprināt Bauskas novada domes saistošos noteikumus Nr.15 „Grozījumi Bauskas novada domes
2015.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Par Bauskas novada pašvaldības 2015.gada
budžetu”” saskaņā ar pielikumu.
Pielikumā: saistošie noteikumi uz 45 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

Paskaidrojuma raksts
par Bauskas novada pašvaldības 2015.gada budžeta grozījumiem
(22.12.2015.)
Grozījumi Bauskas novada domes 2015.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr. 6
„Par Bauskas novada pašvaldības 2015.gada budžetu” veikti:
Pamatbudžeta ieņēmumos palielinājums 167 640 EUR, tajā skaitā:
1.

palielinājums nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumos 80 205 EUR;

2.

palielinājums nenodokļu ieņēmumos 2 221 EUR;

3.

palielinājums maksas pakalpojumos un citos pašu ieņēmumos 52 170 EUR;

4. palielinājums valsts budžeta transfertu ieņēmumos 22 703 EUR par gala finansējumu
projektam “Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Vecsaules pagasta Ozolaines ciemā”;
5. palielinājums pašvaldību budžetu transfertos 10 341 EUR par izglītības savstarpējiem
norēķiniem.
Pamatbudžeta konsolidēto izdevumu palielinājums 43 799 EUR, tajā skaitā
pamatbudžeta izmaiņas programmās:
Bauskas novada administrācijai izdevumu samazinājums 5 368 EUR:
-programmai “Rezerves fonds” izdevumu samazinājums par 15 709 EUR, tajā skaitā par papildu
finansējuma piešķīrumu 4 253 EUR iestādei “Sporta centrs “Mēmele”” (pamats: 26.11.2015.
domes lēmums “Par finansējuma piešķiršanu iestādei “Sporta centrs “Mēmele”” ielu vingrošanas
laukuma labiekārtošanai un tāllēkšanas bedres izbūvei”), 1 570 EUR iestādei “Ceraukstes
pagasta pārvalde” apsardzes signalizācijas sistēmas montāžai Griķu pamatskolas struktūrvienībā
“Mūsa” (pamats: 26.11.2015. domes lēmums “Par finansējuma piešķiršanu iestādei Bauskas
novada pašvaldības iestādei “Ceraukstes pagasta pārvalde”), 8 186 EUR iestādei “Bauskas
2.vidusskola” apkures izdevumiem (pamats: 22.12.2015. domes lēmums “Par papildu
finansējuma piešķiršanu Bauskas 2.vidusskolai”) un 1 700 EUR iestādei “Vecsaules pagasta
pārvalde” Kūdras ciema kanalizācijas tīklu inventarizācijas shēmu izstrādei (pamats: 22.12.2015.
domes lēmums “Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības iestādei
“Vecsaules pagasta pārvalde””);
-programmai “Pašvaldības budžeta parāda darījumi” izdevumu samazinājums par 3 483 EUR,
pārkārtojot finansējumu uz programmu „Informācijas tehnoloģiju un sistēmu uzturēšana”;
-programmai „Dzimtsarakstu nodaļa” veikta izdevumu pārstrukturēšana 505 EUR no kārtējiem
izdevumiem uz sociālajiem pabalstiem;
-programmai “Informācijas tehnoloģiju un sistēmu uzturēšana” izdevumu palielinājums par
3 483 EUR datortehnikas iegādei un optiskā interneta ierīkošanai Rātslaukumā 1, Bauskā,
pārkārtojot finansējumu no programmas “Pašvaldības budžeta parāda darījumi”;
-programmai “Atkritumu apsaimniekošana” izdevumu palielinājums par 15 860 EUR,
pārkārtojot finansējumu 9 598 EUR no programmas „Notekūdeņu apsaimniekošana”, 3 252 EUR
no programmas “Norēķini par sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” un 3 010
EUR no programmas “Pašvaldības dzīvojamā fonda uzturēšana”;

-programmai “Notekūdeņu apsaimniekošana” izdevumu samazinājums par 9 598 EUR,
pārkārtojot finansējumu uz programmu „Atkritumu apsaimniekošana”;
-programmai “Ielu apgaismošana” veikta izdevumu pārstrukturēšana 242 EUR no kapitālajiem
uz uzturēšanas izdevumiem samaksai par elektroenerģiju;
-programmai “Pašvaldības dzīvojamā fonda uzturēšana” izdevumu samazinājums par 11 260
EUR, pārkārtojot finansējumu 3 010 uz programmu „Atkritumu apsaimniekošana” un 8 250
EUR uz programmu “Teritoriju apsaimniekošana”;
-programmai “Teritoriju apsaimniekošana” izdevumu palielinājums par 12 645 EUR, pārkārtojot
finansējumu 8 250 EUR no programmas „Pašvaldības dzīvojamā fonda uzturēšana” un 4 395
EUR no programmas “Projektu sagatavošanas izdevumiem”;
-programmai “Projektu sagatavošanas izdevumiem” izdevumu samazinājums par 5 257 EUR,
pārkārtojot finansējumu 4 395 EUR uz programmu „Teritoriju apsaimniekošana” un 862 EUR uz
programmu “Bauskas novada izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana un materiāli tehniskās
bāzes modernizācija”, kā arī veikta izdevumu 16 542 EUR pārstrukturēšana no kapitālajiem uz
remonta izdevumiem;
-programmai “Bauskas novada izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana un materiāli
tehniskās bāzes modernizācija” izdevumu palielinājums par 862 EUR, pārkārtojot finansējumu
no programmas “Projektu sagatavošanas izdevumiem”, kā arī veikta izdevumu pārstrukturēšana
no kapitālajiem uz uzturēšanas izdevumiem (inventāra iegāde);
-programmai „Autotransports” izdevumu palielinājums par 9 799 EUR autoparka uzturēšanai,
pārkārtojot finansējumu no programmas “Transporta pārvadājumu nodrošināšana izglītības
jomā”;
-programmai “Transporta pārvadājumu nodrošināšana izglītības jomā” izdevumu samazinājums
par 9 799 EUR, pārkārtojot finansējumu uz programmu „Autotransports”;
-programmai „Norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” izdevumu
palielinājums 13 500 EUR, tajā skaitā 10 341 EUR no transfertiem no citām pašvaldībām un
3159 EUR, pārkārtojot finansējumu no programmas „Norēķini par sociālās aprūpes iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem”;
-programmai “Norēķini par sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” izdevumu
samazinājums par 6 411 EUR, pārkārtojot finansējumu 3 159 EUR uz programmu “Norēķini par
izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” un 3 252 EUR uz programmu “Atkritumu
apsaimniekošana”.
Brunavas pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par 700 EUR:
-programmai „Brunavas pagasta pārvaldes administrācija” izdevumu samazinājums par 349
EUR, pārkārtojot finansējumu uz programmu „Īpašumu apsaimniekošana”;
-programmai „Ielu apgaismošana” izdevumu samazinājums par 400 EUR, pārkārtojot
finansējumu uz programmu „Īpašumu apsaimniekošana”;
-programmai „Īpašumu apsaimniekošana” izdevumu palielinājums par 1 449 EUR, tajā skaitā
iestādes uzturēšanas izdevumiem 624 EUR un kapitālajiem izdevumiem 825 EUR, no papildu
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maksas pakalpojumu ieņēmumiem 700 EUR un 749 EUR, pārkārtojot finansējumu no
programmām “Brunavas pagasta pārvaldes administrācija” un “Ielu apgaismošana”.
Ceraukstes pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par 1 570 EUR:
-programmai „Ceraukstes pagasta pārvaldes administrācija” izdevumu samazinājums par 970
EUR, pārkārtojot finansējumu uz programmu „Skolēnu pārvadājumi” (80 EUR), “Ielu
apgaismošana” (235 EUR), “Īpašumu apsaimniekošana” (435 EUR) un “Kultūras pasākumi”
(220 EUR);
-programmai “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotā vietā “Liellauki”” veikta
izdevumu pārstrukturēšana no kapitālajiem uz uzturēšanas izdevumiem notekūdeņu attīrīšanas
iekārtu tehniskai apsekošanai un remontmateriālu iegādei dzeramā ūdens sanitārās zonas
aizsargjoslas izveidošanai;
-programmai „ Īpašumu apsaimniekošana” izdevumu palielinājums par 2 005 EUR, tajā skaitā
1 570 EUR no budžeta rezerves fonda apsardzes signalizācijas sistēmas montāžai Griķu
pamatskolas struktūrvienībā “Mūsa” (pamats: 26.11.2015. Domes lēmums “Par finansējuma
piešķiršanu iestādei Bauskas novada pašvaldības iestādei “Ceraukstes pagasta pārvalde”) un 435
EUR, pārkārtojot finansējumu no programmas „Ceraukstes pagasta pārvaldes administrācija”;
-programmai „Kultūras pasākumi” izdevumu palielinājums par 220 EUR, pārkārtojot
finansējumu no programmas „Ceraukstes pagasta pārvaldes administrācija”;
-programmai „Ielu apgaismošana” izdevumu palielinājums par 235 EUR, pārkārtojot
finansējumu no programmas „Ceraukstes pagasta pārvaldes administrācija”;
-programmai „Skolēnu pārvadājumi” izdevumu palielinājums par 80 EUR transporta izdevumu
kompensācijai, pārkārtojot finansējumu no programmas „Ceraukstes pagasta pārvaldes
administrācija”.
Codes pagasta pārvaldei veikta izdevumu pārstrukturēšana:
-programmai „Pašvaldības budžeta parāda darījumi” izdevumu palielinājums par 10 EUR
procentu maksājumiem, pārkārtojot finansējumu no programmas „Īpašumu apsaimniekošana”;
-programmai „ Īpašumu apsaimniekošana” izdevumu samazinājums par 10 EUR, pārkārtojot
finansējumu uz programmu „Pašvaldības budžeta parāda darījumi”.
Gailīšu pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par 1 638 EUR:
-programmai „Gailīšu pagasta pārvaldes administrācija” izdevumu palielinājums par 40 EUR no
papildu gūtajiem pašu ieņēmumiem;
-programmai „Īpašumu apsaimniekošana” izdevumu palielinājums par 1 598 EUR no budžeta
līdzekļu atlikuma gada beigās-dabas resursu nodokļa ieņēmumiem (pamats: 26.11.2015. Domes
lēmums “Par finansējumu Gailīšu pagasta Pamūšas ciema atdzelžošanas stacijas projektēšanai”).
Īslīces pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par 2 023 EUR:
-programmai „Īslīces pagasta pārvaldes administrācija” izdevumu samazinājums par 98 EUR,
pārkārtojot finansējumu uz programmu „Skolēnu pārvadājumi”;
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-programmai „Īpašumu apsaimniekošana” izdevumu palielinājums par 693 EUR uzturēšanas
izdevumiem no papildu maksas pakalpojumu ieņēmumiem;
-programmai “Kultūras pasākumi” izdevumu palielinājums par 1 330 EUR uzturēšanas
izdevumiem no papildu maksas pakalpojumu ieņēmumiem;
-programmai „Skolēnu pārvadājumi” izdevumu palielinājums par 98 EUR transporta izdevumu
kompensācijai, pārkārtojot finansējumu no programmas „Īslīces pagasta pārvaldes
administrācija”.
Mežotnes pagasta pārvaldei veikta izdevumu pārstrukturēšana:
-programmai „Mežotnes pagasta pārvaldes administrācija” izdevumu samazinājums par 200
EUR, pārkārtojot finansējumu uz programmu „Skolēnu pārvadājumi”;
-programmai “Skolēnu pārvadājumi” izdevumu palielinājums par 200 EUR transporta izdevumu
kompensācijai, pārkārtojot finansējumu no programmas „Mežotnes pagasta pārvaldes
administrācija”.
Vecsaules pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par 9 528 EUR:
-programmai “ERAF projekts “Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Vecsaules pagasta
Ozolaines ciemā”” izdevumu palielinājums par 7 528 EUR, tajā skaitā kapitālo izdevumu
samazinājums par 13 185 EUR un uzturēšanas izdevumu palielinājums par 20 713 EUR
transferta pārskaitījumam uz iestādi „Bauskas novada administrācija” aizņēmuma atmaksai no
projekta finansējuma.
-programmai „Komunālā saimniecība” veikta izdevumu 450 EUR pārstrukturēšana no
uzturēšanas uz kapitālajiem izdevumiem hidrofora uzstādīšanai;
-programmai “Īpašumu apsaimniekošana” izdevumu palielinājums par 1 700 EUR Kūdras ciema
kanalizācijas tīklu inventarizācijas shēmu izstrādei no rezerves fonda (pamats: 22.12.2015.
domes lēmums “Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības iestādei
“Vecsaules pagasta pārvalde””);
-programmai “Kultūras pasākumi” izdevumu palielinājums par 300 EUR no papildu maksas
pakalpojumu ieņēmumiem, kā arī veikta izdevumu 312 EUR pārstrukturēšana no uzturēšanas uz
kapitālajiem izdevumiem sintezatora iegādei.
Iestādei „PII „Pasaulīte”” veikta izdevumu 1 515 EUR pārstrukturēšana atlīdzībai
(atvaļinājuma pabalstu izmaksai).
Iestādei „Bauskas valsts ģimnāzija” izdevumu palielinājums 3 251 EUR, tajā skaitā
2 351 EUR pedagogu atlīdzībai no mērķdotācijas atlikuma un 900 EUR uzturēšanas (390 EUR)
un kapitālajiem izdevumiem (510 EUR) no papildu maksas pakalpojumu ieņēmumiem.
Iestādei „Bauskas 2.vidusskola” izdevumu palielinājums 13 028 EUR, tajā skaitā 3 848
EUR pedagogu atlīdzībai no mērķdotācijas atlikuma, 994 EUR uzturēšanas izdevumiem no
papildu maksas pakalpojumu ieņēmumiem, 8 186 EUR apkures izdevumiem no rezerves fonda
(pamats: 22.12.2015. domes lēmums “Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas
2.vidusskolai”), kā arī veikta izdevumu 3 676 EUR pārstrukturēšana no kapitālajiem uz
uzturēšanas izdevumiem.
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Iestādei „Bauskas sākumskola” veikta izdevumu 399 EUR pārstrukturēšana no
uzturēšanas uz kapitālajiem izdevumiem dokumentu kameras angļu valodas kabinetam iegādei.
Iestādei „Bauskas pilsētas pamatskola” izdevumu palielinājums 993 EUR uzturēšanas
izdevumiem no papildu maksas pakalpojumu ieņēmumiem.
Iestādei „Mežgaļu pamatskola” izdevumu samazinājums 3 554 EUR atbilstoši maksas
pakalpojumu ieņēmumu samazinājumam, kā arī veikta izdevumu 680 EUR pārstrukturēšana no
uzturēšanas uz kapitālajiem izdevumiem bibliotēkas plauktu un digitālās fotokameras iegādei.
Iestādei „Griķu pamatskola” izdevumu samazinājums 316 EUR, tajā skaitā izdevumu
palielinājums par 69 EUR pedagogu atlīdzībai no mērķdotācijas atlikuma un 385 EUR
uzturēšanas izdevumu samazinājums atbilstoši maksas pakalpojumu ieņēmumu samazinājumam,
kā arī veikta izdevumu 447 EUR pārstrukturēšana no uzturēšanas uz kapitālajiem izdevumiem
gāzes skaitītāja iegādei struktūrvienībā “Mūsa”.
Iestādei „Codes pamatskola” veikta izdevumu 650 EUR pārstrukturēšana no
uzturēšanas uz kapitālajiem izdevumiem pārvietojamās tāfeles un trenažiera-skrejceliņa iegādei.
Iestādei „Uzvaras vidusskola” veikta izdevumu pārstrukturēšana 3 974 EUR no
uzturēšanas uz kapitālajiem izdevumiem portatīvo datoru, gaismas galdu, uzziņas literatūras un
daiļliteratūras iegādei.
Iestādei „Īslīces vidusskola” izdevumu palielinājums 479 EUR pedagogu atlīdzībai no
mērķdotācijas atlikuma, kā arī veikta izdevumu 822 EUR pārstrukturēšana no pakalpojumiem un
precēm uz atlīdzību piemaksām par papildu darbu darbnespējas gadījumā.
Iestādei „Mežotnes pamatskola” izdevumu samazinājums 2 900 EUR atbilstoši maksas
pakalpojumu samazinājumam par ēdināšanas pakalpojumiem.
Iestādei „Vecsaules pamatskola” izdevumu samazinājums 4 208 EUR atbilstoši maksas
pakalpojumu samazinājumam par ēdināšanas pakalpojumiem.
Iestādei „Ozolaines pamatskola” veikta izdevumu pārstrukturēšana 3 700 EUR no
uzturēšanas uz kapitālajiem izdevumiem dārza pļāvēja un aprīkojuma iegādei.
Iestādei „Mežotnes internātvidusskola” izdevumu palielinājums 4 171 EUR
uzturēšanas izdevumiem no papildu maksas pakalpojumiem.
Iestādei „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs” izdevumu samazinājums par 2 500 EUR
atbilstoši maksas pakalpojumu ieņēmumu samazinājumam.
Iestādei “Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola” veikta izdevumu 101
EUR pārstrukturēšana no kapitālajiem uz uzturēšanas izdevumiem.
Iestādei „Bauskas Mākslas skola” izdevumu palielinājums par 880 EUR uzturēšanas
izdevumiem (mācību līdzekļu un materiālu iegādei) no papildu maksas pakalpojumu
ieņēmumiem.
Iestādei „Bauskas Mūzika skola” veikta izdevumu pārstrukturēšana 370 EUR no
uzturēšanas uz kapitālajiem izdevumiem mūzikas teorijas kabineta IT aprīkojuma iegādei.
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Iestādei „Bauskas Centrālā bibliotēka” izdevumu palielinājums par 40 EUR no
papildu maksas pakalpojumu ieņēmumiem, kā arī veikta izdevumu pārstrukturēšana 210 EUR no
uzturēšanas uz kapitālajiem izdevumiem.
Iestādei „Bauskas Kultūras centrs” veikta izdevumu pārstrukturēšana 5 406 EUR no
uzturēšanas uz kapitālajiem izdevumiem.
Iestādei „Sporta centrs “Mēmele”” izdevumu palielinājums par 4 253 EUR no rezerves
fonda (pamats: 26.11.2015. Domes lēmums “Par finansējuma piešķiršanu iestādei “Sporta centrs
“Mēmele”” ielu vingrošanas laukuma labiekārtošanai un tāllēkšanas bedres izbūvei”).
Iestādei „Bauskas pils muzejs” izdevumu palielinājums par 20 035 EUR iestādes
uzturēšanas (inventāra iegādei, interjera ekspozīcijas priekšmetu restaurācijai) un kapitālajiem
izdevumiem (antīko un mākslas priekšmetu, programmatūras biļešu tirdzniecībai un apmeklētāju
uzskaitei, naktsmītņu un kafejnīcas aprīkojuma iegādei) no papildu maksas pakalpojumu
ieņēmumiem.
Iestādei „Bauskas muzejs” izdevumu palielinājums par 88 EUR iestādes uzturēšanas
izdevumiem no papildu maksas pakalpojumu ieņēmumiem.
Iestādei „Bauskas novada Sociālais dienests” veikta izdevumu pārstrukturēšana:
-programmai “Asistenta pakalpojumu nodrošināšana personām, kurām noteikta I un II
invaliditātes grupa un personām no 5 līdz 18 gadu vecumam, kurām izsniegts atzinums par
īpašas kopšanas nepieciešamību” 2 382 EUR asistentu atlīdzībai, jo pakalpojuma sniedzēji ir
fiziskas personas, kas nav reģistrējušies Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības
veicēji.
Iestādei „Pansionāts "Derpele" izdevumu palielinājums par 20 681 EUR, tajā skaitā
20381 EUR kārtējiem izdevumiem (ēdināšanas izdevumi, komunālo pakalpojumu un
saimniecisko materiālu izmaksu pieaugums sakarā ar guļošo pansionāta iemītnieku skaita
pieaugumu) un 300 EUR sociālajiem pabalstiem (pansionāta iemītniekiem izmaksājamās
pensiju daļas pieaugums sakarā ar pensiju indeksāciju).
Finansēšanas samazinājums 123 841 EUR, tajā skaitā:
-naudas līdzekļu atlikuma perioda beigās (-) palielinājums par 89 943 EUR;
-aizņēmumu saņemšanas (+) samazinājums par 13 185 EUR ERAF projektam
“Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Vecsaules pagasta Ozolaines ciemā” sakarā ar
projekta izmaksu samazinājumu;
-aizņēmuma atmaksas (-) palielinājums par 20 713 EUR ERAF projektam “Ūdenssaimniecības
attīstība Bauskas novada Vecsaules pagasta Ozolaines ciemā” saņemtā projekta finansējuma
apmērā.
Veikto grozījumu rezultātā:
pamatbudžeta ieņēmumi 25 688 986 EUR;
finansēšana 791 381 EUR;
pamatbudžeta izdevumi 26 480 367 EUR.
Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu un izdevumu palielinājums par 587 EUR, tajā
skaitā:
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Iestādei „Bauskas novada administrācija” izdevumu palielinājums par 215 EUR
pasākuma “Gada skolotājs 2015”organizēšanai, ziedojums saņemts no SEB bankas.
Iestādei „Codes pamatskola” ieņēmumu palielinājums par 372 EUR skolas 50 gadu
jubilejā saņemti fizisko personu ziedojumi.
Veikto grozījumu rezultātā:
ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi 10 447 EUR;
finansēšana 9 223 EUR;
ziedojumu un dāvinājumu izdevumi 19 670 EUR.

R.ĀBELNIEKS

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS
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BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Bauskā

2015.gada 22.decembrī

Nr.15
protokols Nr.25, 19.punkts

Grozījumi Bauskas novada domes 2015.gada 26.februāra saistošajos
noteikumos Nr.6„Par Bauskas novada pašvaldības 2015.gada budžetu”
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 46.pantu
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības 2015.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Par
Bauskas novada pašvaldības 2015.gada budžetu” šādus grozījumus:
1. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:
„1. Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam ieņēmumos 25 699 433 euro
apmērā, tajā skaitā pamatbudžeta ieņēmumi 25 688 986 euro apmērā, speciālā budžeta ziedojumi un dāvinājumi ieņēmumi 10 447 euro apmērā saskaņā ar 1., 2., 3., 4. un 5.
pielikumu.”
2. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
„2. Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam izdevumos 26 500 037 euro
apmērā, tajā skaitā pamatbudžeta izdevumi 26 480 367 euro apmērā, speciālā budžeta –
ziedojumu un dāvinājumu izdevumi 19 670 euro apmērā saskaņā ar 1., 2., 3., 4. un 5.
pielikumu.”
3. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:
„3. Apstiprināt mērķdotācijas 2015.gadam sadalījumu pamata un vispārējās vidējās izglītības
iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
3 268 831 euro apmērā saskaņā ar 6.pielikumu.”
4. Aizstāt 11.punktā skaitli un vārdu „..2015.gada 6.novembrim” ar skaitli un vārdu
„...2016.gada 5.janvārim”.
Pielikumā:
1. Bauskas novada pašvaldības konsolidētais budžets 2015.gadam uz 1 lp.
2. Bauskas novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi uz 1 lp.
3. Bauskas novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa
programmām uz 30 lp.
4. Bauskas novada pašvaldības 2015.gada speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi (ziedojumi un
dāvinājumi) uz 1 lp.
5. Bauskas novada pašvaldības 2015.gada ziedojumu un dāvinājumu atšifrējums pa programmām
uz 3 lp.

6. Mērķdotācija pašvaldībām – pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai un VSAOI no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim uz 1
lp.
7. Paskaidrojuma raksts par Bauskas novada pašvaldības 2015.gada budžeta grozījumiem
(22.12.2015.) uz 7 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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1.pielikums
Bauskas novada domes 22.12.2015.
saistošajiem noteikumiem Nr.15

Bauskas novada pašvaldības konsolidētais budžets 2015.gadam
euro

2015.gada budžets

Nosaukums

1.
1.1.

KOPĒJIE IEŅĒMUMI

168 227

25 699 433

25 521 346

167 640

25 688 986

13 357 199
146 065
1 251 186
10 766 896

80 205
2 221
52 170
33 044

13 437 404
148 286
1 303 356
10 799 940

24 132
10 422 328
320 436

22 703
10 341

24 132
10 445 031
330 777

Speciālā budžeta ieņēmumi

9 860

587

10 447

Ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem

9 860

587

10 447

26 456 023

44 014

26 500 037

26 436 568

43 799

26 480 367

46 623
2 900

23 457 107
3 023 184

76

76

19 455

215

19 670

15 027
4 428

215

15 242
4 428

Pamatbudžeta ieņēmumi

No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un
budžeta nefinasēto iestāžu transferti
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību budžetu transferti

2.
2.1.

KOPĒJIE IZDEVUMI
Pamatbudžeta izdevumi
Uzturēšanas izdevumi
Kapitālie izdevumi
Pārējie izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav
klasificēti iepriekš

2.2.

23 410 484
3 026 084 -

Speciālā budžeta izdevumi
Uzturēšanas izdevumi
Kapitālie izdevumi

3.

4.

grozījumi

25 531 206

Nodokļu ieņēmumi
Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Transfertu ieņēmumi

1.2.

2015.gada budžets ar
22.12.2015.
grozījumiem

FINANSIĀLĀ BILANCE

-

924 817

124 213 -

800 604

Pamatbudžets
Speciālais budžets

-

915 222
9 595

123 841 372 -

791 381
9 223

FINANSĒŠANA
Pamatbudžets
Speciālais budžets
Domes priekšsēdētājs

924 817 -

124 213

800 604

915 222 9 595 -

123 841
372

791 381
9 223
R.Ābelnieks

2.pielikums
Bauskas novada domes 22.12.2015.
saistošajiem noteikumiem Nr.15

Bauskas novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžeta
ieņēmumi un izdevumi

2015.gada
pamatbudžets

Nosaukums

euro
2015.gada
pamatbudžets ar
22.12.2015.
grozījumiem

grozījumi

Ieņēmumi-kopā

25 521 346

167 640

25 688 986

Nodokļu ieņēmumi

13 357 199

80 205

13 437 404

11 130 700
2 040 160

80 205

11 130 700
2 120 365

1 577 224
316 830
146 106

66 700
8 600
4 905

1 643 924
325 430
151 011

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām
Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem

Azartspēļu nodoklis
Dabas resursu nodoklis

46 339
140 000

Nenodokļu ieņēmumi

146 065

2 221

148 286

12 825
6 300
820
126 120

1 056
665
500

1 056
13 490
6 800
820
126 120

1 251 186
10 766 896

52 170
33 044

1 303 356
10 799 940

24 132
10 422 328
320 436

22 703
10 341

24 132
10 445 031
330 777

26 436 568

43 799

26 480 367

1 752 079 -

20 759

1 731 320

77 294 -

3 473

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma
Pašvaldības nodevas un kancelejas nodevas
Naudas sodi
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no pašvaldību īpašuma iznomāšanas, pārdošanas

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Transfertu ieņēmumi
No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta
iestāžu transferti
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību budžetu transferti

nefinasēto

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām-kopā
Vispārējie valdības dienesti
t.sk.pašvaldības budžeta parāda darījumi

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

146 094
2 034 376
745 090 3 627 759
1 634
2 649 759
13 356 847
2 122 930

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām-kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Procentu izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Transferti

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

Budžeta līdzekļu izmaiņas
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā
Budžeta līdzekļu atlikums gada beigās
Aizņēmumu saņemšana
Aizņēmumu atmaksa

Līdzdalība komersantu pašu kapitālā

Domes priekšsēdētājs

73 821

26 266
14 265
14 270

146 094
2 037 859
738 167
3 640 956
1 634
2 676 025
13 371 112
2 137 200

26 436 568

43 799

26 480 367

23 410 484

3 483
6 923
13 197

46 623

23 457 107

21 917 334
35 194 618 786
839 170

40 230
1 273
577
7 089

21 957 564
33 921
619 363
846 259

3 026 084 -

2 900

3 023 184

76

76

-

Finansēšana

Aizņēmumi (neto)

46 339
140 000

915 222 -

123 841

791 381

1 560 375 -

89 943

1 470 432

89 943

3 549 558
2 079 126

3 549 558
1 989 183

-

525 907 -

33 898 -

559 805

-

2 290 163 2 816 070 -

13 185
20 713 -

2 276 978
2 836 783

-

119 246

-

119 246

R.Ābelnieks

3.pielikums
Bauskas novada domes 22.12.2015.
saistošajiem noteikumiem Nr.15

Bauskas novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžeta
ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām
Funkciju
klasifikācijas
kods

2015.gada
pamatbudžets

Nosaukums

Resursi izdevumu segšanai

27 161 225

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

22 989 229 -

euro
2015.gada
pamatbudžets ar
22.12.2015.
grozījumiem

grozījumi

67 112

27 228 337

19 273

22 969 956

5 340 865

6 747

5 347 612

28 120
1 177 825

1 171
52 170

29 291
1 229 995

24 132
2 633 705
308 214

22 703
10 341

24 132
2 656 408
318 555

Izdevumi - kopā

26 436 568

43 799

26 480 367

Uzturēšanas izdevumi

23 410 484

46 623

23 457 107

21 917 334

40 230

21 957 564

13 614 259

13 274

13 627 533

5 096 736

6 747

5 103 483

1 273
577

33 921
619 363

577

34 669
584 694

valsts budžeta mērķdotācija/dotācijas izglītībai

Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta
nefinasēto iestāžu transferti
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību budžetu transferti

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas/dotācijas

Procentu izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

35 194 618 786

Subsīdijas un dotācijas
Sociālie pabalsti

34 669
584 117

Transferti

839 170

Norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem
Norēķini par sociālo pakalpojumu iestāžu iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem
Pārējie norēķini
Transferts valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām
personām, budžeta nefinansētām iestādēm
Transferts sadarbības partneriem partneru grupas īstenotajos ES politiku
instrumentu projektos un citu ĀFP līdzfinansētos projektos
Atmaksa valsts budžetam par iepriekšējos gados saņemto, bet neizlietoto valsts
budžeta transfertu uzturēšanas izdevumiem

Kapitālie izdevumi

7 089

846 259

254 913
183 344 7 500

13 500
6 411
-

268 413
176 933
7 500

3 000

-

3 000

389 096

-

389 096

1 317

-

1 317

3 026 084 -

Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav
klasificēti iepriekš
Finansēšana

2 900

3 023 184

76

76

-

724 657 -

23 313 -

747 970

-

853 554
1 237 859
2 816 070 -

2 600
20 713 -

853 554
2 600
1 237 859
2 836 783

Resursi izdevumu segšanai

-

411 875 -

20 713 -

432 588

Transferts no pašvaldības pamatbudžeta

-

411 875 -

20 713 -

432 588

Izdevumi - kopā

-

411 875 -

20 713 -

432 588

Uzturēšanas izdevumi

-

411 875 -

20 713 -

432 588

-

411 875 -

20 713 -

432 588

-

411 875 -

20 713 -

432 588

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā
Budžeta līdzekļu atlikums gada beigās
Aizņēmumu saņemšana
Aizņēmumu atmaksa

Konsolidācija

Transferti
Transferts uz pašvaldības pamatbudžetu

Bauskas novada administrācija
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta
nefinasēto iestāžu transferti
Valsts budžeta transferti

9 548 997

15 845

9 564 842

6 788 269 22 665
98 348

30 082
1 065
13 818

6 758 187
23 730
112 166

23 132
1 896 494 -

10

23 132
1 896 484
1

Pašvaldību budžetu transferti
Transferts no pašvaldības pamatbudžeta

308 214
411 875

10 341
20 713

318 555
432 588

Izdevumi - kopā

8 346 223 -

5 368

8 340 855

Uzturēšanas izdevumi

7 108 573

12 220

7 120 793

6 104 980

5 909

6 110 889

2 017 401 -

273

2 017 128

34 805 129 618

1 283
505

33 522
130 123

505

28 981
101 142

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Procentu izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Subsīdijas un dotācijas
Sociālie pabalsti

28 981
100 637

Transferti

839 170

Norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem
Norēķini par sociālo pakalpojumu iestāžu iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem
Pārējie norēķini
Transferts valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām
personām, budžeta nefinansētām iestādēm
Transferts sadarbības partneriem partneru grupas īstenotajos ES politiku
instrumentu projektos un citu ĀFP līdzfinansētos projektos
Atmaksa valsts budžetam par iepriekšējos gados saņemto, bet neizlietoto valsts
budžeta transfertu uzturēšanas izdevumiem

Kapitālie izdevumi
Finansēšana
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā
Budžeta līdzekļu atlikums gada beigās
Aizņēmumu saņemšana
Aizņēmumu atmaksa

01.110

3 000

-

3 000

389 096

-

389 096

1 317

-

1 317

1 220 062

-

1 202 774 -

21 213 -

1 223 987

-

373 291
1 237 859
2 813 924 -

500
20 713 -

373 291
500
1 237 859
2 834 637

Bauskas novada administrācija

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Subsīdijas un dotācijas
Sociālie pabalsti

Kapitālie izdevumi

1 285 167

1 285 167

1 285 167

1 285 167

1 285 167
1 282 417

1 285 167
1 282 417

1 237 845

1 237 845

1 068 591

1 068 591

44 572

44 572

2 783
41 789

2 783
41 789

2 750

2 750

Pašvaldības budžeta parāda darījumi
Resursi izdevumu segšanai

2 890 829

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta
nefinasēto iestāžu transferti
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību budžetu transferti
Transferts no pašvaldības pamatbudžeta

17 230

2 908 059

3 483

1 693 643

23 132
751 873
8 140
410 558

20 713

23 132
751 873
8 140
431 271

76 905 76 905 -

3 483
3 483

73 422
73 422

42 100 34 805 -

2 200
1 283

39 900
33 522

1 697 126 -

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Procentu izdevumi

Finansēšana

-

2 813 924 -

20 713 -

2 834 637

Aizņēmumu atmaksa

-

2 813 924 -

20 713 -

2 834 637

Rezerves fonds
Resursi izdevumu segšanai

93 310 -

15 709

77 601

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

93 310 -

15 709

77 601

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

93 310 93 310 -

15 709
15 709

77 601
77 601

93 310 -

15 709

77 601

Kārtējie izdevumi

03.390

268 413
176 933
7 500

17 588

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

01.890

846 259

13 500
6 411
-

1 237 650 -

Resursi izdevumu segšanai

01.720

7 089

254 913
183 344 7 500

Dzimtsarakstu nodaļa
2

Resursi izdevumu segšanai

62 267

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

54 867
3 790
3 610

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

62 267
62 267

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

03.600

9 590

505

10 095

9 590

505

10 095

49 242

80 727 3 100

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

83 827
83 827

83 827
83 827

83 827

83 827

63 828

63 828

83 827
500
500

80 227
3 600

Būvvalde

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

102 225
50 069 4 350
9 535
38 271

102 225
1 525
325
1 200

48 544
4 675
10 735
38 271

102 225
102 225

102 225
102 225

102 225

102 225

94 703

94 703

848 140

848 140

263 077
585 063

263 077
585 063

1 110 070
733 982

1 110 070
733 982

Kārtējie izdevumi

733 982

733 982

Kapitālie izdevumi

376 088

376 088

Finansēšana

261 930

261 930

261 930

261 930

Izdevumi- kopā
Kapitālie izdevumi

51 098
51 098

51 098
51 098

Finansēšana

51 098

51 098

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā
Aizņēmuma saņemšana

1 678
49 420

1 678
49 420

Izdevumi- kopā
Kapitālie izdevumi

13 063
13 063

13 063
13 063

Finansēšana

13 063

13 063

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā
Aizņēmuma saņemšana

10 195
2 868

10 195
2 868

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Valsts budžeta transferti

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

Aizņēmuma saņemšana

04.510

52 172

83 827

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Pašvaldību budžetu transferti

04.510

-505

49 242

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi

Resursi izdevumu segšanai

04.510

62 267
62 267

Resursi izdevumu segšanai

Atlīdzība

04.510

53 957
4 030
4 280

Sabiedriskās kārtības nodaļa

Kārtējie izdevumi

04.430

52 677

62 267
-910
240
670

ERAF projekts "Rīgas ielas posma rekonstrukcija
uzņēmējdarbības attīstībai"

ERAF projekts "Kraujas ielas posma rekonstrukcija
uzņēmējdarbības attīstībai"

Tranzītielas Kalna-Zaļā iela rekonstrukcija satiksmes drošības
uzlabošanai
3

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

Finansēšana
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

04.600

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Kapitālie izdevumi

317 969

224 976

3 483

228 459

221 804
3 172

3 483

225 287
3 172

224 976
105 239 -

3 483
1 071

228 459
104 168

105 239 -

1 071

104 168

50 214

119 737

50 214

4 554

124 291

44 315

4 621
39 694

4 621
39 694

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

44 315
9 169

44 315
9 169

9 169

9 169

35 146

35 146

111 085
1 174

111 085
1 174

1 174

1 174

Kapitālie izdevumi

109 911

109 911

Finansēšana

111 085

111 085

111 085

111 085

Bauskas Rātsnama rekonstrukcija, 3.kārta

Aizņēmuma saņemšana

Tūrisms
Resursi izdevumu segšanai

59 575

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Pašvaldību budžetu transferti

49 903 2 050
7 622

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

59 575
59 575

59 575
59 575

59 575

59 575

47 309

47 309

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

59 575
876
876

49 027
2 926
7 622

Atkritumu apsaimniekošana
Resursi izdevumu segšanai

101 736

15 860

117 596

101 736

15 860

117 596

101 736
101 736

15 860
15 860

117 596
117 596

101 736

15 860

117 596

Resursi izdevumu segšanai

61 700 -

9 598

52 102

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

61 700 -

9 598

52 102

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

61 700 61 700 -

9 598
9 598

52 102
52 102

61 700 -

9 598

52 102

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

Notekūdeņu apsaimniekošana

Kārtējie izdevumi

05.300

317 969

317 969

44 315

Kārtējie izdevumi

05.200

317 969

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Valsts budžeta transferti

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

05.100

317 969

Resursi izdevumu segšanai

Kapitālie izdevumi

04.730

317 969

ERAF projekts "Publisko interneta pieejas punktu attīstība
Bauskas novadā"

Kārtējie izdevumi

04.730

317 969
317 969

Informācijas tehnoloģiju un sistēmu uzturēšana
Resursi izdevumu segšanai

04.600

317 969
317 969

Dalība biedrībā "Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra"
Resursi izdevumu segšanai

7 500

7 500
4

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

7 500

7 500

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

7 500
7 500

7 500
7 500

7 500

7 500

7 500

7 500

Transferti
Pārējie norēķini

06.200

Attīstības un plānošanas nodaļa
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Subsīdijas un dotācijas

Transferti
Transferts valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām
personām, budžeta nefinansētām iestādēm

Kapitālie izdevumi

131 922

500

132 422

131 922
-

500

131 922
500

131 922
131 922

131 922
131 922

128 438

128 438

108 364

108 364

484

484

484

484

3 000

3 000

3 000

3 000

-

Finansēšana

-

500 -

500

500

500

162 779 -

5 257

157 522

156 779 6 000

5 257

151 522
6 000

162 779 12 879

5 257
16 542

157 522
29 421

Kārtējie izdevumi

12 879

16 542

29 421

Kapitālie izdevumi

149 900 -

21 799

128 101

Budžeta līdzekļu atlikums gada beigās

06.200

Projektu sagatavošanas izdevumiem
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Valsts budžeta transferti

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

06.400

Ielu apgaismošana
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

Kapitālie izdevumi
06.600

-

124 502

2 905
2 905

121 597
2 905

124 502
121 646

242

124 502
121 888

121 646

242

121 888

242

2 614

951 794

12 645

964 439

951 794

12 645

964 439

951 794
945 935

12 645
12 645

964 439
958 580

945 935

12 645

958 580

124 502 -

2 856 -

Teritoriju apsaimniekošana
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

Kapitālie izdevumi
06.600

124 502

5 859

5 859

Pašvaldības dzīvojamā fonda uzturēšana
Resursi izdevumu segšanai

89 780 -

11 260

78 520

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

71 156 18 624

11 260

59 896
18 624

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

92 997 91 534 -

11 260
11 260

81 737
80 274

91 534 -

11 260

80 274

Kārtējie izdevumi

Kapitālie izdevumi

1 463

1 463

Finansēšana

3 217

3 217

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

3 217

3 217
5

06.600

Saimnieciskā nodaļa
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Valsts budžeta transferti
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Kapitālie izdevumi
06.600

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

11

480 734
455 413

455 424 -

11

455 413

241 405

241 405

25 310

11

25 321

357 778

9 799

367 577

346 353
11 425

9 799

356 152
11 425

357 778
348 857

9 799
9 799

367 577
358 656

348 857

9 799

358 656

8 921

Resursi izdevumu segšanai

1 634

1 634

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

1 634

1 634

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

1 634
1 634

1 634
1 634

Pasākumi veselības veicināšanas jomā

1 634
954 -

1 634
273

681

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.2013.gadam projekts "Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku
pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana"
Resursi izdevumu segšanai

389 096

389 096

Valsts budžeta transferti

389 096

389 096

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

389 096
389 096

389 096
389 096

389 096

389 096

389 096

389 096

Resursi izdevumu segšanai

86

86

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

86

86

Izdevumi- kopā
Kapitālie izdevumi

86
86

86
86

Resursi izdevumu segšanai

4 120

4 120

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

4 120

4 120

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

4 120
4 120

4 120
4 120

4 120

4 120

4 120

4 120

Resursi izdevumu segšanai

30 943

30 943

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

30 943

30 943

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

30 943
30 943

30 943
30 943

Transferti
Transferts sadarbības partneriem partneru grupas īstenotajos ES politiku
instrumentu projektos un citu ĀFP līdzfinansētos projektos

ELFLA projekts "Multimediju studija jauniešiem"

Līdzfinansējums biedrībām ELFLA un citu projektu īstenošanai

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Subsīdijas un dotācijas

08.620

480 734
455 424 -

8 921

Atlīdzība

08.290

411 324
6 470
62 940

207 120

Kārtējie izdevumi

08.230

6 587
10
6 597

207 120

Kapitālie izdevumi

08.210

480 734

417 911 6 480 56 343

Autotransports
Resursi izdevumu segšanai

07.490

480 734

Transporta pārvadājumu nodrošināšana sporta un kultūras jomā

6

Kārtējie izdevumi

09.510

30 943

30 943

Resursi izdevumu segšanai

4 104

4 104

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Valsts budžeta transferti

104
4 000

104
4 000

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

4 104
4 104

4 104
4 104

4 104

4 104

Resursi izdevumu segšanai

46 011

46 011

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Valsts budžeta transferti

14 970
31 041

14 970
31 041

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

46 011
46 011

46 011
46 011

46 011

46 011

Jaunatnes politikas valsts programmas projekts "Kā sauc, tā
atsaucas!"

Kārtējie izdevumi

09.510

XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki

Kārtējie izdevumi

09.600

Transporta pārvadājumu nodrošināšana izglītības jomā
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

09.600

188 933

9 799

188 933

198 732 198 732 -

9 799
9 799

188 933
188 933

198 732 -

9 799

188 933

Resursi izdevumu segšanai

27 665

862

28 527

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

27 665

862

28 527

880 453
597 079

862
974

881 315
598 053

597 079

974

598 053

112

283 262

Kārtējie izdevumi

Kapitālie izdevumi

283 374 -

Finansēšana
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

852 788

852 788

40 232
812 556

40 232
812 556

Aizņēmuma saņemšana

Izglītības nodaļa
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

09.820

9 799

198 732 -

Bauskas novada izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana un
materiāli tehniskās bāzes modernizācija

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

09.810

198 732 -

131 530
126 516 5 014

131 530
1 070
1 070

125 446
6 084

131 530
131 530

131 530
131 530

108 922

108 922

84 262

84 262

22 608

22 608

22 608

22 608

Norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Pašvaldību budžetu transferti
Transferts no pašvaldības pamatbudžeta

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Transferti
Norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem

256 230

13 500

269 730

31 703
223 210
1 317

3 159
10 341

34 862
233 551
1 317

256 230
256 230

13 500
13 500

269 730
269 730

256 230

13 500

269 730

254 913

13 500

268 413
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Atmaksa valsts budžetam par iepriekšējos gados saņemto, bet neizlietoto valsts
budžeta transfertu uzturēšanas izdevumiem

09.820

1 317

1 317

Resursi izdevumu segšanai

57 534

57 534

Valsts budžeta transferti

57 534

57 534

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

57 534
5 446

57 534
5 446

5 446

5 446

52 088

52 088

Resursi izdevumu segšanai

3 571

3 571

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

3 571

3 571

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

3 571
3 571

3 571
3 571

391
3 180

391
3 180

3 180

3 180

Resursi izdevumu segšanai

25 713

25 713

Valsts budžeta transferti

25 713

25 713

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

25 713
25 713

25 713
25 713

2 243

2 243

Mācību literatūras iegāde

Kārtējie izdevumi

Kapitālie izdevumi
10.200

Bauskas pilsētas sociālo dzīvokļu Mēmeles ielā 3B un Rīgas ielā
64B uzturēšana

Kārtējie izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

10.500

ESF projekts "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās"

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

10.700

1 409

23 470

23 470

23 470

Norēķini par sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Pašvaldību budžetu transferti

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Subsīdijas un dotācijas

204 938 -

6 411

198 527

173 967 30 971

6 411

167 556
30 971

204 938 204 938 -

6 411
6 411

198 527
198 527

21 594

21 594

21 594

Transferti
Norēķini par socālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem

10.920

1 409

23 470

21 594

183 344 -

6 411

176 933

183 344 -

6 411

176 933

Transporta pārvadājumu nodrošināšana sociālās aizsardzības
jomā
Resursi izdevumu segšanai

2 234

2 234

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

2 234

2 234

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

2 234
2 234

2 234
2 234

2 234

2 234

Kārtējie izdevumi

Izglītība

09.000
Resursi izdevumu segšanai

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta mērķdotācija / dotācija izglītībai

Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Valsts budžeta transferti

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

11 574 220

9 324

11 583 544

11 278 110

14 933

11 293 043

5 340 865

6 747

5 347 612

5 609
-

960
232 269
57 272

11 769 717
10 885 990

9 324
2 371

11 779 041
10 888 361

10 877 185

2 451

10 879 636

960
237 878 57 272
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Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

Transferti
Transferts uz pašvaldības pamatbudžetu

8 344 263

6 747

5 103 483

7 488 -

80

7 408

7 488 -

80

7 408

1 317

-

1 317

1 317

-

1 317

883 727

6 953

890 680

Finansēšana

195 497

-

195 497

195 497

-

195 497

Bauskas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Pasaulīte"
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

566 849

566 849

533 097

533 097

98 079

98 079

33 752

33 752

597 848
597 848

597 848
597 848

597 848

Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

09.100

9 463

5 096 736

Kapitālie izdevumi
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

09.100

8 334 800

457 529

597 848
1 515

459 044

103 713

103 713

Finansēšana

30 999

30 999

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

30 999

30 999

788 152

788 152

743 051

743 051

134 445

134 445

45 101

45 101

809 320
809 320

809 320
809 320

809 320

809 320

646 794

646 794

135 221

135 221

Finansēšana

21 168

21 168

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

21 168

21 168

Bauskas novada pirmsskolas izglītības iestāde "Zīlīte"
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

Bauskas Valsts ģimnāzija
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Valsts budžeta transferti

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

Kapitālie izdevumi

09.210

1 314 696

3 251

1 317 947

1 286 759

2 351

1 289 110

459 741

2 351

462 092

9 522
18 415

900
-

10 422
18 415

1 325 483
854 443

3 251
2 741

1 328 734
857 184

854 275

2 821

857 096

651 977

2 351

654 328

459 946

2 351

462 297

168 -

80

88

168 -

80

88

510

471 550

471 040

Finansēšana

10 787

-

10 787

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

10 787

-

10 787

Bauskas Valsts ģimnāzija
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Valsts budžeta transferti

Izdevumi- kopā

1 297 704

3 251

1 300 955

1 286 759

2 351

1 289 110

459 741

2 351

462 092

9 522
1 423

900

10 422
1 423

1 301 754

3 251

1 305 005
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Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

Kapitālie izdevumi

09.210

833 455

2 821

833 367

651 977

2 351

654 328

459 946

2 351

462 297

168 -

80

88

168 -

80

88

510

471 550

Finansēšana

4 050

4 050

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

4 050

4 050

6 737
6 737

6 737
6 737

6 737

6 737

Finansēšana

6 737

6 737

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

6 737

6 737

Resursi izdevumu segšanai

16 992

16 992

Valsts budžeta transferti

16 992

16 992

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

16 992
16 992

16 992
16 992

16 992

16 992

642 280

642 280

641 680

641 680

384 650

384 650

600

600

Bauskas Valsts ģimnāzija- projekts "Nordplus Junior 2014"

Kārtējie izdevumi

Bauskas Valsts ģimnāzija- ERASMUS+ programmas
2.pamatdarbības starpskolu stratēģiskās partnerības projekts
projekts "Dispute, discuss, develop"

Kārtējie izdevumi

09.210

2 741

830 546

471 040

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

09.210

830 714

Bauskas sākumskola
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

643 249
637 399 -

399

643 249
637 000

637 399 -

399

637 000

19

488 587

488 568

atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

Kapitālie izdevumi

384 650

5 850

384 650

399

6 249

Finansēšana

969

969

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

969

969

Bauskas 2.vidusskola
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Valsts budžeta transferti

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

09.210

1 163 774

13 028

1 176 802

1 128 628

12 034

1 140 662

612 203

3 848

616 051

9 000
26 146

994
-

9 994
26 146

1 177 340
1 162 221

13 028
16 704

1 190 368
1 178 925

1 162 221

16 704

1 178 925

845 194

3 848

849 042

612 439

3 848

616 287

3 676

11 443

Kapitālie izdevumi

15 119 -

Finansēšana

13 566

-

13 566

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

13 566

-

13 566

Bauskas 2.vidusskola
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

1 137 628

13 028

1 150 656

1 128 628

12 034

1 140 662

612 203

3 848

616 051
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Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

Kapitālie izdevumi

09.210

994

9 994

1 147 318
1 132 199

13 028
16 704

1 160 346
1 148 903

1 132 199

16 704

1 148 903

845 194

3 848

849 042

612 439

3 848

616 287

3 676

11 443

15 119 -

Finansēšana

9 690

9 690

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

9 690

9 690

Resursi izdevumu segšanai

3 036

3 036

Valsts budžeta transferti

3 036

3 036

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

6 912
6 912

6 912
6 912

6 912

6 912

Finansēšana

3 876

3 876

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

3 876

3 876

Resursi izdevumu segšanai

23 110

23 110

Valsts budžeta transferti

23 110

23 110

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

23 110
23 110

23 110
23 110

23 110

23 110

Bauskas 2.vidusskola - Grundtvig apakšprogrammas Mācību
partnerības projekts „Learning Positive Discipline”

Kārtējie izdevumi

09.210

9 000

Bauskas 2.vidusskola - ERASMUS+ programmas
2.pamatdarbības starpskolu stratēģiskās partnerības projekts
"Booktrailers and Videostorytelling: How to teach and learn

Kārtējie izdevumi

Finansēšana
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

09.210

Bauskas pilsētas pamatskola
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

993

903 955

897 351

897 351

347 619

347 619

5 611

993

6 604

911 292
601 554

993
993

912 285
602 547

601 554

993

602 547

461 540

461 540

347 681

347 681

309 738

309 738

Finansēšana

8 330

8 330

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

8 330

8 330

atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

Kapitālie izdevumi

09.210

902 962

Mežgaļu pamatskola
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

321 717 -

3 554

318 163

315 843

315 843

145 002

145 002

5 874 -

3 554

2 320

329 418 -

3 554

325 864

327 885 327 885 -

4 234
4 234

323 651
323 651

259 419

259 419

145 120

145 120

Kapitālie izdevumi

1 533

Finansēšana

7 701

7 701

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

7 701

7 701

680

2 213
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09.210

Griķu pamatskola
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Valsts budžeta transferti

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

316

579 585

566 210

69

566 279

196 635

69

196 704

764
12 495 432

385

764
12 110
432

587 419 585 609 -

316
763

587 103
584 846

585 609 -

763

584 846

461 793

69

461 862

196 635

69

196 704

Kapitālie izdevumi

1 810

447

2 257

Finansēšana

7 518

7 518

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

7 518

7 518

422 719

422 719

418 479

418 479

189 444

189 444

4 240

4 240

Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

09.210

579 901 -

Codes pamatskola
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

426 761
422 091 -

650

426 761
421 441

422 091 -

650

421 441

296 114

296 114

189 801

189 801

Kapitālie izdevumi

4 670

Finansēšana

4 042

4 042

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

4 042

4 042

650

5 320

Uzvaras vidusskola
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

09.210

-

753 273

740 595

-

740 595

272 501

-

272 501

12 678

-

12 678

760 677
758 202 -

3 974

760 677
754 228

758 202 -

3 974

754 228

542 990

360

543 350

272 501

-

272 501

Kapitālie izdevumi

2 475

3 974

6 449

Finansēšana

7 404

-

7 404

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

7 404

-

7 404

Uzvaras vidusskola
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

09.210

753 273

753 273

753 273

740 595

740 595

272 501

272 501

12 678

12 678

759 100
756 625 -

3 974

759 100
752 651

756 625 -

3 974

752 651

360

543 350

542 990
272 501

272 501

Kapitālie izdevumi

2 475

Finansēšana

5 827

5 827

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

5 827

5 827

3 974

6 449

Uzvaras vidusskola - Projekts "Skolu daudzpusējā partnerība"
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Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

1 577
1 577

1 577
1 577

1 577

1 577

Finansēšana

1 577

1 577

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

1 577

1 577

872 124

872 124

864 859

864 859

864 859

864 859

5 157
2 108

5 157
2 108

882 775
869 195

882 775
869 195

869 195

869 195

661 095

661 095

661 095

661 095

Kapitālie izdevumi

13 580

13 580

Finansēšana

10 651

10 651

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

10 651

10 651

Kārtējie izdevumi

09.210

Pamūšas speciālā internātpamatskola
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Valsts budžeta transferti

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

09.210

Īslīces vidusskola
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

09.210

479

761 795

759 322

479

759 801

339 009

479

339 488

196
1 798

196
1 798

776 248
764 098

479
479

776 727
764 577

764 098

479

764 577

611 164

1 301

612 465

340 875

479

341 354

Kapitālie izdevumi

12 150

12 150

Finansēšana

14 932

14 932

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

14 932

14 932

Mežotnes internātvidusskola
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

302 100

4 171

306 271

297 481

297 481

291 801

291 801

4 619

4 171

8 790

326 314
322 814

4 171
4 171

330 485
326 985

322 814

4 171

326 985

238 858

238 858

237 630

237 630

3 500

3 500

Finansēšana

24 214

24 214

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

24 214

24 214

atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

Kapitālie izdevumi

09.210

761 316

Mežotnes pamatskola
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

326 385 -

2 900

323 485

321 133

321 133

151 647

151 647

5 252 -

2 900

2 352

331 874 313 201 -

2 900
2 900

328 974
310 301

313 201 -

2 900

310 301

248 328

248 328

151 662

151 662
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Kapitālie izdevumi

09.210

18 673

18 673

Finansēšana

5 489

5 489

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

5 489

5 489

326 782

326 782

322 479

322 479

156 986

156 986

4 303

4 303

Ozolaines pamatskola
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

09.210

328 268
323 308

327 008 -

3 700

323 308

257 092

257 092

156 986

156 986

1 260

Finansēšana

1 486

1 486

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

1 486

1 486

3 700

4 960

Vecsaules pamatskola
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

566 826 -

4 208

562 618

544 131

544 131

252 899

252 899

22 695 -

4 208

18 487

573 062 570 312 -

4 208
4 208

568 854
566 104

570 312 -

4 208

566 104

436 896

436 896

253 503

253 503

Kapitālie izdevumi

2 750

2 750

Finansēšana

6 236

6 236

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

6 236

6 236

379 640

379 640

371 834

371 834

225 880

225 880

5 800
2 006

5 800
2 006

atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta dotācija

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Valsts budžeta transferti

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta dotācijas

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

Kapitālie izdevumi

09.510

3 700

Kapitālie izdevumi

Resursi izdevumu segšanai

09.510

328 268
327 008 -

380 597
374 644

101

380 597
374 745

367 324

101

367 425

320 799

320 799

225 880

225 880

7 320

7 320

7 320

7 320

5 953 -

101

5 852

Finansēšana

957

957

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

957

957

Bauskas Bērnu un jauniešu centrs
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta mērķdotācija interešu izglītībai

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Valsts budžeta transferti

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

249 646 -

2 500

247 146

227 121

227 121

67 589

67 589

17 360 5 165

2 500

14 860
5 165

252 899 252 899 -

2 500
2 500

250 399
250 399

252 899 -

2 500

250 399

149 661

149 661

70 205

70 205
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09.510

Finansēšana

3 253

3 253

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

3 253

3 253

Bauskas Mākslas skola
Resursi izdevumu segšanai

62 706

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

48 076

valsts budžeta dotācija

63 586
48 076

30 147

30 147

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Valsts budžeta transferti

11 630
3 000

880

12 510
3 000

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

64 520
62 062

880
880

65 400
62 942

60 745

880

61 625

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

54 074

atlīdzība no valsts budžeta dotācijas

54 074

31 464

31 464

1 317

1 317

1 317

1 317

Kapitālie izdevumi

2 458

2 458

Finansēšana

1 814

1 814

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

1 814

1 814

270 372

270 372

249 981

249 981

119 729

119 729

20 391

20 391

Transferti
Transferts uz pašvaldības pamatbudžetu

09.510

880

Bauskas Mūzikas skola
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta dotācija

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta dotācijas

284 353
273 185 -

370

284 353
272 815

273 185 -

370

272 815

244 915

244 915

119 729

119 729

Kapitālie izdevumi

11 168

Finansēšana

13 981

13 981

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

13 981

13 981

105 364

105 364

101 944
3 420

101 944
3 420

107 551
107 551

107 551
107 551

370

11 538

Bauskas novada bāriņtiesa

10.400

Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

107 551

107 551

Atlīdzība

98 594

98 594

Finansēšana

2 187

2 187

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

2 187

2 187

Bauskas novada Sociālais dienests
Resursi izdevumu segšanai

937 681

-

937 681

841 875
1 373
94 433

-

841 875
1 373
94 433

1 010 441
1 009 391

-

1 010 441
1 009 391

585 736

-

585 736

504 557

2 382

506 939

423 655

-

423 655

5 688
417 967

-

5 688
417 967

1 050

-

1 050

Finansēšana

72 760

-

72 760

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

72 760

-

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Valsts budžeta transferti

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Subsīdijas un dotācijas
Sociālie pabalsti

Kapitālie izdevumi

72 760
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10.700

Bauskas novada Sociālais dienests
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Subsīdijas un dotācijas

841 451
841 151

417 496

417 496

377 408

377 408

423 655

423 655
5 688

300

300

Finansēšana

72 760

72 760

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

72 760

72 760

Resursi izdevumu segšanai

58 421

58 421

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

58 421

58 421

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

58 421
58 421

58 421
58 421

58 421

58 421

53 597

53 597

Resursi izdevumu segšanai

94 433

94 433

Valsts budžeta transferti

94 433

94 433

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

94 433
93 683

94 433
93 683

Aprūpes mājās pakalpojumi Bauskas novadā

Atlīdzība

Asistenta pakalpojumu nodrošināšana personām, kurām noteikta
I un II invaliditātes grupa un personām no 5 līdz 18 gadu
vecumam, kurām izsniegts atzinums par īpašas kopšanas
nepieciešamību

Kārtējie izdevumi

93 683

Atlīdzība

62 162

Kapitālie izdevumi

93 683
2 382

64 544

750

750

Resursi izdevumu segšanai

16 136

16 136

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

16 136

16 136

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

16 136
16 136

16 136
16 136

16 136

16 136

11 390

11 390

Projekts "Ģimeņu stiprināšana un atbalsts Bauskas novadā"

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Sporta centrs "Mēmele"

08.100

Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

262 345

4 253

266 598

257 225
5 120

4 253

261 478
5 120

273 854
271 895

4 253
4 253

278 107
276 148

260 895

4 253

265 148

151 814

151 814

11 000

11 000

11 000

11 000

1 959

1 959

Finansēšana

11 509

11 509

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

11 509

11 509

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

Kapitālie izdevumi

08.210

841 451
841 151

417 967

Kārtējie izdevumi

10.700

767 318
1 373

5 688

Kapitālie izdevumi

10.700

768 691

767 318
1 373

417 967

Sociālie pabalsti

10.700

768 691

Bauskas Centrālā bibliotēka
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Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

520 613

40

520 653

520 066
547

40

520 066
587

521 176
486 404 -

40
210

521 216
486 194

486 404 -

210

486 194

400 750

Kapitālie izdevumi

34 772

400 750

250

35 022

Finansēšana

563

563

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

563

563

08.220

Bauskas pils muzejs
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Valsts budžeta transferti

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

435 338

22 035

457 373

312 150
85 400
37 788

6
20 029
2 000

312 150
6
105 429
39 788

436 778
372 505

20 035
11 717

456 813
384 222

372 505

11 717

384 222

259 892

Kapitālie izdevumi

64 273

Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav
klasificēti iepriekš

259 892

8 242

72 515

76

76

Finansēšana

1 440 -

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā
Budžeta līdzekļu atlikums gada beigās

1 440
-

2 000

1 440
2 000

225 354

88

225 442

215 030
6 608

88

215 030
6 696

08.220

2 000 -

560

Bauskas muzejs
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta
nefinasēto iestāžu transferti
Valsts budžeta transferti

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

1 000
2 716

1 000
2 716

246 373
245 507

88
88

246 461
245 595

245 507

88

245 595

194 855

194 855

866

866

Finansēšana

21 019

21 019

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

21 019

21 019

406 528

406 528

392 166
14 362

392 166
14 362

Kapitālie izdevumi

Bauskas Kultūras centrs

08.230

Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

431 842
406 743 -

5 406

431 842
401 337

406 291 -

4 954

401 337

66

256 743

256 677

452 -

452

-

452 -

452

-

Kapitālie izdevumi

25 099

Finansēšana

25 314

25 314

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

25 314

25 314

5 406

30 505

17

Pansionāts "Derpele"

10.200

Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

765 904

20 681

786 585

467 910
297 994

20 681

467 910
318 675

768 482
762 288

20 681
20 681

789 163
782 969

737 592

20 381

757 973

470 171

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

470 171

24 696

300

24 996

24 696

300

24 996

Kapitālie izdevumi

6 194

6 194

Finansēšana

2 578

2 578

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

2 578

2 578

Brunavas pagasta pārvalde
Resursi izdevumu segšanai

273 890

700

274 590

202 324
80
31 830
39 656

700
-

202 324
80
32 530
39 656

Izdevumi - kopā

295 170

700

295 870

Uzturēšanas izdevumi

255 877 -

785

255 092

213 555 -

836

212 719

-

124 402

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Valsts budžeta transferti

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

Transferti
Transferts uz pašvaldības pamatbudžetu

01.110

51

2 666

51

2 717
2 717

39 656

-

39 656

39 656

-

39 656

39 293

1 485

40 778

Finansēšana

21 280

-

21 280

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

21 280

-

21 280

Brunavas pagasta pārvaldes administrācija
Resursi izdevumu segšanai

27 784 -

349

27 435

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi

27 724 60

349

27 375
60

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

33 853 33 853 -

349
1 009

33 504
32 844

33 027 -

1 060

31 967

Atlīdzība

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

Kapitālie izdevumi

27 193

27 193

826

51

877

826

51

877

660

660

-

Finansēšana

6 069

6 069

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

6 069

6 069

Resursi izdevumu segšanai

39 656

39 656

Valsts budžeta transferti

39 656

39 656

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

39 656
39 656

39 656
39 656

39 656

39 656

39 656

39 656

Resursi izdevumu segšanai

8 871

8 871

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

8 871

8 871

ERAF projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada
Brunavas pagasta Grenctāles ciemā"

Transferti
Transferts uz pašvaldības pamatbudžetu

05.200

2 666

Kapitālie izdevumi

Kārtējie izdevumi

05.200

124 402

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Tunkūnu ciemā

18

06.400

Izdevumi - kopā

24 082

24 082

Kapitālie izdevumi

24 082

24 082

Finansēšana

15 211

15 211

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

15 211

15 211

Ielu apgaismošana
Resursi izdevumu segšanai

2 600 -

400

2 200

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

2 600 -

400

2 200

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

2 600 2 600 -

400
400

2 200
2 200

2 600 -

400

2 200

135 584

1 449

137 033

129 274
20
6 290

749
700

130 023
20
6 990

135 584
120 373

1 449
624

137 033
120 997

120 373

624

120 997

Kārtējie izdevumi

06.600

Īpašumu apsaimniekošana
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

61 426

Kapitālie izdevumi
06.600

15 211

16 036

Resursi izdevumu segšanai

29 221

29 221

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

4 133
25 088

4 133
25 088

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

29 221
29 221

29 221
29 221

29 221

29 221

12 609

12 609

Resursi izdevumu segšanai

28 334

28 334

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

27 882
452

27 882
452

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

28 334
28 334

28 334
28 334

28 334

28 334

23 174

23 174

Resursi izdevumu segšanai

1 840

1 840

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

1 840

1 840

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

1 840
1 840

1 840
1 840

1 840

1 840

1 840

1 840

Atlīdzība

Kultūras pasākumi

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

09.600

825

Komunālā saimniecība

Kārtējie izdevumi

08.290

61 426

Skolēnu pārvadājumi

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

Ceraukstes pagasta pārvalde
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Valsts budžeta transferti

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

331 284

1 570

332 854

225 214
50
47 814
58 206

1 570
-

226 784
50
47 814
58 206

356 425
227 407

1 570
641

357 995
228 048

162 302

561

162 863

96 185

-

6 899

80

96 185
19

6 979

Sociālie pabalsti

Transferti
Transferts uz pašvaldības pamatbudžetu

Kapitālie izdevumi

01.110

58 206

-

58 206

129 018

129 947

-

25 141

25 141

-

25 141

Ceraukstes pagasta pārvaldes administrācija
Resursi izdevumu segšanai

32 181 -

970

31 211

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi

32 131 50

970

31 161
50

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

34 641
34 526

-970
-970

33 671
33 556

33 877 -

970

32 907

28 120 -

220

27 900

649

649

649

649

115

115

Finansēšana

2 460

2 460

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

2 460

2 460

23
23

23
23

23

23

Finansēšana

23

23

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

23

23

124 175

124 175

65 969
58 206

65 969
58 206

124 175
58 206

124 175
58 206

58 206

58 206

58 206

58 206

65 969

65 969

Resursi izdevumu segšanai

26 225

26 225

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

26 225

26 225

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

40 743

Sociālie pabalsti

Kapitālie izdevumi

Notekūdeņu apsaimniekošana
Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

ERAF projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada
Ceraukstes pagasta Mūsas ciemā"
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Valsts budžeta transferti

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Transferti
Transferts uz pašvaldības pamatbudžetu

Kapitālie izdevumi
Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotā vietā
"Liellauki"

Kārtējie izdevumi

06.400

929

25 141

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

05.200

6 979

58 206

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

Atlīdzība

05.200

80

-

Finansēšana

Kārtējie izdevumi

05.200

6 899

58 206

641

40 743
641

641

641

641

40 102

Kapitālie izdevumi

40 743 -

Finansēšana

14 518

14 518

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

14 518

14 518

Ielu apgaismošana
Resursi izdevumu segšanai

19 668

235

19 903

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

19 668

235

19 903

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

19 668
2 900

235
235

19 903
3 135

2 900

235

3 135

Kārtējie izdevumi

Kapitālie izdevumi

16 768

16 768
20

06.600

Īpašumu apsaimniekošana
Resursi izdevumu segšanai

42 944

2 005

44 949

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

42 802
142

2 005

44 807
142

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

42 944
42 944

2 005
435

44 949
43 379

42 944

435

43 379

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

24 168

Kapitālie izdevumi
06.600

1 570

Resursi izdevumu segšanai

49 567

49 567

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 295
47 272

2 295
47 272

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

57 707
52 284

57 707
52 284

52 284

52 284

20 195

20 195

Kapitālie izdevumi

5 423

5 423

Finansēšana

8 140

8 140

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

8 140

8 140

Atlīdzība

Kultūras pasākumi
Resursi izdevumu segšanai

30 274

220

30 494

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

29 874
400

220

30 094
400

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

30 274
30 274

220
220

30 494
30 494

30 274

220

30 494

23 702

220

23 922

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

09.600

1 570

Komunālā saimniecība

Kārtējie izdevumi

08.290

24 168

Skolēnu pārvadājumi
Resursi izdevumu segšanai

6 250

80

6 330

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

6 250

80

6 330

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

6 250
6 250

80
80

6 330
6 330

6 250

80

6 330

6 250

80

6 330

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

Codes pagasta pārvalde
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

-

290 273

189 291
419
100 563

-

189 291
419
100 563

319 650
316 677

-

319 650
316 677

313 895 -

Atlīdzība

173 831

Procentu izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

10

313 885

-

173 831

389
2 393

10
-

399
2 393

2 393

-

2 393

2 973

-

2 973

Finansēšana

29 377

-

29 377

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā
Aizņēmumu atmaksa

31 523
2 146

-

Sociālie pabalsti

Kapitālie izdevumi

01.110

290 273

-

31 523
2 146

-

Codes pagasta pārvaldes administrācija
Resursi izdevumu segšanai

21 496

21 496
21

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi

21 377
119

21 377
119

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

39 940
39 940

39 940
39 940

38 465

38 465

31 736

31 736

1 475

1 475

1 475

1 475

Finansēšana

18 444

18 444

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

18 444

18 444

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

01.720

Pašvaldības budžeta parāda darijumi
Resursi izdevumu segšanai

2 535

10

2 545

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

2 535

10

2 545

389
389

10

399
399

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Procentu izdevumi

06.400

-

2 146

-

2 146

Aizņēmumu atmaksa

-

2 146

-

2 146

Ielu apgaismošana
Resursi izdevumu segšanai

2 688

2 688

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

2 688

2 688

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

2 688
2 688

2 688
2 688

2 688

2 688

Īpašumu apsaimniekošana
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

117 797

10

117 558
239

117 807 115 334 -

10
10

117 797
115 324

115 334 -

10

115 324

2 473

2 473

101 152

101 152

828
100 324

828
100 324

114 231
113 731

114 231
113 731

113 731

113 731

31 544

31 544

500

500

Finansēšana

13 079

13 079

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

13 079

13 079

Resursi izdevumu segšanai

43 677

43 677

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi

43 377
300

43 377
300

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

43 677
43 677

43 677
43 677

43 677

43 677

32 958

32 958

Komunālā saimniecība
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Kapitālie izdevumi

Kultūras pasākumi

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

09.600

10

117 568 239

77 593

Resursi izdevumu segšanai

08.290

117 807 -

77 593

Kapitālie izdevumi
06.600

399

Finansēšana

Kārtējie izdevumi

06.600

389

10
10

Skolēnu pārvadājumi
22

Resursi izdevumu segšanai

918

918

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

918

918

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

918

918

918
918

918
918

918

918

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

Dāviņu pagasta pārvalde
Resursi izdevumu segšanai

109 756

-

109 756

59 434
75
25 219
25 028

-

59 434
75
25 219
25 028

126 632
126 632

-

126 632
126 632

98 401

-

98 401

54 860

-

54 860

3 203

-

3 203

3 203
25 028
25 028

-

3 203
25 028
25 028

Finansēšana

16 876

-

16 876

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

16 876

-

16 876

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Valsts budžeta transferti

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

Transferti
Transferts uz pašvaldības pamatbudžetu

01.110

Dāviņu pagasta pārvaldes administrācija
Resursi izdevumu segšanai

16 952

16 952

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

16 484
75
393

16 484
75
393

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

31 305
31 305

31 305
31 305

30 892

30 892

26 697

26 697

413

413

413

413

Finansēšana

14 353

14 353

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

14 353

14 353

Resursi izdevumu segšanai

25 028

25 028

Valsts budžeta transferti

25 028

25 028

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

25 028

25 028
25 028

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

05.200

ERAF projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada
Dāviņu pagasta Dāviņu ciemā"

Transferti
Transferts uz pašvaldības pamatbudžetu

06.400

25 028

25 028

25 028

Resursi izdevumu segšanai

1 224

1 224

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

1 224

1 224

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

1 224
1 224

1 224
1 224

1 224

1 224

Resursi izdevumu segšanai

26 551

26 551

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 629
23 922

2 629
23 922

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

29 074
29 074

29 074
29 074

Ielu apgaismošana

Kārtējie izdevumi

06.600

25 028
25 028

Komunālā saimniecība

Kārtējie izdevumi

29 074

29 074
23

06.600

Atlīdzība

8 434

8 434

Finansēšana

2 523

2 523

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

2 523

2 523

Resursi izdevumu segšanai

28 421

28 421

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

27 517
904

27 517
904

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

28 421
28 421

28 421
28 421

28 421

28 421

13 494

13 494

Resursi izdevumu segšanai

8 790

8 790

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

8 790

8 790

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

8 790
8 790

8 790
8 790

8 790

8 790

6 235

6 235

Resursi izdevumu segšanai

2 790

2 790

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

2 790

2 790

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

2 790
2 790

2 790
2 790

2 790

2 790

2 790

2 790

Īpašumu apsaimniekošana

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

08.290

Kultūras pasākumi

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

09.600

Skolēnu pārvadājumi

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

Gailīšu pagasta pārvalde
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Valsts budžeta transferti

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

01.110

1 638

225 247

130 009
56
91 600
1 944

1 598
40
-

131 607
96
91 600
1 944

1 638
208

234 868
231 790

233 230
231 998 229 912 -

83

229 829

444

114 864

2 086 -

125

1 961

2 086 -

125

1 961

114 420

Kapitālie izdevumi

1 232

1 846

3 078

Finansēšana

9 621

-

9 621

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

9 621

-

9 621

Gailīšu pagasta pārvaldes administrācija
Resursi izdevumu segšanai

35 912

40

35 952

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi

35 856
56

40

35 856
96

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

35 917
35 917

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

06.400

223 609

40

885 -

40
165
64
125

885 -

125

35 032
30 679

35 957
35 957
35 197
30 743

760
760

Finansēšana

5

5

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

5

5

Ielu apgaismošana
Resursi izdevumu segšanai

3 744

3 744
24

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

3 744

3 744

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

3 744
3 744

3 744
3 744

3 744

3 744

Kārtējie izdevumi

06.600

Īpašumu apsaimniekošana
Resursi izdevumu segšanai

65 619

1 598

67 217

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Valsts budžeta transferti

54 963
8 712
1 944

1 598

56 561
8 712
1 944

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

73 658
72 426 -

1 598
248

75 256
72 178

72 426 -

248

72 178

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

06.600

31 197

Kapitālie izdevumi

1 232

Finansēšana

8 039

8 039

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

8 039

8 039

Resursi izdevumu segšanai

83 581

83 581

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

933
82 648

933
82 648

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

83 581
83 581

83 581
83 581

3 078

83 581

Atlīdzība

26 369

83 581
380

26 749

Kultūras pasākumi
Resursi izdevumu segšanai

33 552

33 552

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

33 312
240

33 312
240

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

35 129
35 129

35 129
35 129

Kārtējie izdevumi

09.600

1 846

Komunālā saimniecība

Kārtējie izdevumi

08.290

31 197

35 129

35 129

Atlīdzība

26 175

26 175

Finansēšana

1 577

1 577

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

1 577

1 577

Resursi izdevumu segšanai

1 201

1 201

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

1 201

1 201

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

1 201
1 201

1 201
1 201

1 201

1 201

1 201

1 201

Skolēnu pārvadājumi

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

Īslīces pagasta pārvalde
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

Kapitālie izdevumi
Finansēšana

326 565

2 023

328 588

60
60
2 023

314 160
220
14 208

329 843
277 539

2 023
2 023

331 866
279 562

275 315

1 925

277 240

142 258

1 377

143 635

2 224

98

2 322

2 224

98

2 322

314 220 160
12 185

52 304

-

3 278

-

52 304
3 278
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Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

01.110

38 968 -

98

38 870

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi

38 808 160

158
60

38 650
220

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

38 968 38 968 -

98
98

38 870
38 870

36 844 -

98

36 746

31 149

31 149

2 124

2 124

2 124

2 124

Resursi izdevumu segšanai

11 003

11 003

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

11 003

11 003

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

11 286
11 286

11 286
11 286

11 286

11 286

Finansēšana

283

283

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

283

283

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

Ielu apgaismošana

Kārtējie izdevumi

Īpašumu apsaimniekošana
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Kapitālie izdevumi
Finansēšana
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā
08.290

182 751

693

183 444

176 243
6 508

693

176 243
7 201

184 877
134 268

693
693

134 961

134 268

693

134 961

185 570

46 577

46 577

50 609

50 609

2 126

2 126

2 126

2 126

Kultūras pasākumi
Resursi izdevumu segšanai

93 768

1 330

95 098

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

88 091
5 677

1 330

88 091
7 007

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

94 612
92 917

1 330
1 330

95 942
94 247

92 917

1 330

94 247

64 532

1 377

65 909

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Kapitālie izdevumi

09.600

3 278

Resursi izdevumu segšanai

Atlīdzība

06.600

-

Īslīces pagasta pārvaldes administrācija

Kārtējie izdevumi

06.400

3 278

1 695

1 695

Finansēšana

844

844

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

844

844

Skolēnu pārvadājumi
Resursi izdevumu segšanai

75

98

173

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

75

98

173

100
100

98
98

198
198

100

98

198

100

98

198

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

Finansēšana

25

25

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

25

25

Mežotnes pagasta pārvalde
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

557 149

-

401 606

-

557 149
401 606
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Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Valsts budžeta transferti

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

Transferti

558 747
307 177

245 837 101 316

200

245 637

-

101 316

1 059

200

1 059

200

1 259
1 259

-

60 281

251 570

-

251 570

Finansēšana

1 598

-

1 598

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

1 598

-

1 598

Mežotnes pagasta pārvaldes administrācija
Resursi izdevumu segšanai

38 017 -

200

37 817

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi

37 872 145

200

37 672
145

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

39 615 39 615 -

200
200

39 415
39 415

38 671 -

200

38 471

28 066

28 066

944

944

944

944

Finansēšana

1 598

1 598

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

1 598

1 598

Resursi izdevumu segšanai

23 832

23 832

Valsts budžeta transferti

23 832

23 832

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

23 832
23 832

23 832
23 832

23 832

23 832

23 832

23 832

Resursi izdevumu segšanai

80 823

80 823

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

80 823

80 823

Izdevumi - kopā
Kapitālie izdevumi

80 823
80 823

80 823
80 823

131 519

131 519

95 070
36 449

95 070
36 449

131 519

131 519

36 449
36 449

36 449
36 449

36 449

36 449

95 070

95 070

Resursi izdevumu segšanai

24 576

24 576

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

24 576

24 576

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

ERAF projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada
Mežotnes pagasta Jumpravas ciemā"

Transferti
Transferts uz pašvaldības pamatbudžetu

Atmaksa valsts budžetam par iepriekšējos gados saņemto valsts
budžeta transfertu ERAF projektā "Ūdenssaimniecības attīstība
Bauskas novada Mežotnes pagasta Garozas ciemā"

ERAF projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada
Mežotnes pagasta Mežotnes ciemā"
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Valsts budžeta transferti

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Transferti
Transferts uz pašvaldības pamatbudžetu

Kapitālie izdevumi
06.400

-

60 281

Atlīdzība

05.200

558 747
307 177

60 281

Kārtējie izdevumi

05.200

145
95 117
60 281

-

Kapitālie izdevumi

05.200

-

60 281

Transferts uz pašvaldības pamatbudžetu

01.110

145
95 117
60 281

Ielu apgaismošana
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Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

24 576

24 576

660
660

660
660

23 916

23 916

144 244

144 244

52 153
92 091

52 153
92 091

144 244
93 343

144 244
93 343

93 343

93 343

20 776

20 776

50 901

50 901

Resursi izdevumu segšanai

81 966

81 966

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

79 740
2 226

79 740
2 226

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

81 966
81 966

81 966
81 966

81 966

81 966

27 086

27 086

Resursi izdevumu segšanai

32 057

32 057

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

31 257
800

31 257
800

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

32 057
31 197

32 057
31 197

31 197

31 197

25 388

25 388

Kārtējie izdevumi

Kapitālie izdevumi
06.600

Komunālā saimniecība
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Kapitālie izdevumi
06.600

Īpašumu apsaimniekošana

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

08.290

Kultūras pasākumi

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Kapitālie izdevumi
09.600

860

860

Skolēnu pārvadājumi
Resursi izdevumu segšanai

115

200

315

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

115

200

315

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

115
115

200
200

315
315

115

200

315

115

200

315

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

Vecsaules pagasta pārvalde
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Valsts budžeta transferti

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

Transferti

678 230

9 628

687 858

11 485
400
20 713

280 901
90
26 267
380 600

9 528
19 951

725 837
442 156

193 471 -

762

192 709

117 476 -

185

117 291

292 386 90
25 867
359 887

716 309
422 205

1 347

-

1 347

-

1 347
1 347

227 387

20 713

248 100

227 387

20 713

248 100

294 104 -

10 423

283 681

Finansēšana

38 079 -

100

37 979

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

38 079

Transferts uz pašvaldības pamatbudžetu

Kapitālie izdevumi

-

38 079
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Budžeta līdzekļu atlikums gada beigās

01.110

16 753

16 753

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi

16 663
90

16 663
90

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

42 069
42 069

42 069
42 069

41 361

41 361

33 456

33 456

708

708

708

708

Finansēšana

25 316

25 316

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

25 316

25 316

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

ERAF projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada
Vecsaules pagasta Vecsaules ciemā"
Resursi izdevumu segšanai

208 506

208 506

Valsts budžeta transferti

208 506

208 506

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

208 506
208 506

208 506
208 506

208 506

208 506

208 506

208 506

Transferti
Transferts uz pašvaldības pamatbudžetu

ERAF projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada
Vecsaules pagasta Ozolaines ciemā"
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Valsts budžeta transferti

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Transferti
Transferts uz pašvaldības pamatbudžetu

Kapitālie izdevumi
Finansēšana

06.400

7 528

248 963

13 185
20 713

76 869
172 094

243 047
18 881

7 528
20 713

250 575
39 594

18 881

20 713

39 594

18 881

20 713

39 594

224 166 -

13 185

210 981

90 054 151 381

1 612
1 612

Resursi izdevumu segšanai

32 127

32 127

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

32 127

32 127

Izdevumi - kopā

43 278

43 278

Kapitālie izdevumi

43 278

43 278

Finansēšana

11 151

11 151

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

11 151

11 151

Resursi izdevumu segšanai

2 760

2 760

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

2 760

2 760

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

2 760
2 760

2 760
2 760

2 760

2 760

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Vecsaules pagasta
Zvaigznes ciemā

Ielu apgaismošana

Kārtējie izdevumi

06.600

241 435

1 612
1 612

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

05.200

100

Resursi izdevumu segšanai

Atlīdzība

05.200

100

Vecsaules pagasta pārvaldes administrācija

Kārtējie izdevumi

05.200

-

Īpašumu apsaimniekošana
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

108 817

1 700

110 517

106 833
1 984

1 700

108 533
1 984

108 817
82 864

1 700

110 517
82 864
29

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Kapitālie izdevumi
06.600

82 864

41 171

41 171

25 953

1 700

Resursi izdevumu segšanai

24 575

24 575

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 242
23 333

1 242
23 333

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

24 575
23 868

-450

24 575
23 418

23 868

-450

23 418

Atlīdzība

Kapitālie izdevumi

8 628

8 628

707

450

1 157

Kultūras pasākumi
Resursi izdevumu segšanai

42 618

400

43 018

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

42 068
550

400

42 068
950

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

42 618
42 618 -

300
312

42 918
42 306

42 618 -

312

42 306

34 221 -

185

34 036

612

612

100 -

100

100

100

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Kapitālie izdevumi
Finansēšana

-

Budžeta līdzekļu atlikums gada beigās

09.600

27 653

Komunālā saimniecība

Kārtējie izdevumi

08.290

82 864

Skolēnu pārvadājumi
Resursi izdevumu segšanai

639

639

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

639

639

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

639
639

639
639

639

639

639

639

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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4.pielikums
Bauskas novada domes 22.12.2015.
saistošajiem noteikumiem Nr.15

Bauskas novada pašvaldības 2015.gada speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi
(ziedojumi un dāvinājumi)

Nosaukums

Ieņēmumi-kopā

2015.gada
speciālais budžets

euro
2015.gada
speciālais budžets
ar 22.12.2015.
grozījumiem

grozījumi

9 860

587

10 447

Ziedojumi un dāvinājumi

9 860

587

10 447

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām personām
Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām personām

9 005
855

215
372

9 220
1 227

19 455

215

19 670

11 637
7 818

215

11 852
7 818

19 455

215

19 670

15 027

215

15 242

7 755
7 272

215

7 755
7 487

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām-kopā
Izglītība
Atpūta, kultūra un reliģija

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām-kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

Kapitālie izdevumi

4 428

Finansēšana

9 595 -

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā
Budžeta līdzekļu atlikums gada beigās

Domes priekšsēdētājs

4 428
372

9 223

372

9 595
372

9 595

R.Ābelnieks

5.pielikums
Bauskas novada domes 22.12.2015.
saistošajiem noteikumiem Nr.15

Bauskas novada pašvaldības 2015.gada ziedojumu un dāvinājumu
atšifrējums pa programmām
Funkciju
klasifikācijas
kods

Nosaukums

Resursi izdevumu segšanai

2015.gada
speciālais budžets

euro
2015.gada
speciālais budžets
ar 22.12.2015.
grozījumiem

grozījumi

9 860

587

10 447

9 005

215

9 220

855

372

1 227

Izdevumi - kopā

19 455

215

19 670

Uzturēšanas izdevumi

15 027

215

15 242

7 755
7 272

215

7 755
7 487

7 272

215

7 487

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām
personām
Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām
personām

Kārtējie izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

Kapitālie izdevumi

4 428

-

4 428

Finansēšana

9 595 -

372

9 223

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā
Budžeta līdzekļu atlikums gada beigās

9 595
-

372

9 595
372

Resursi izdevumu segšanai

7 701

215

7 916

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām
personām

7 701

215

7 916

Bauskas novada administrācija

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

Kapitālie izdevumi

08.290

13 336

215

9 718

215

13 551

3 718

-

6 000

215

9 933
3 718
6 215

6 000

215

6 215

3 618

Finansēšana

5 635

3 618
5 635

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

5 635

5 635

Resursi izdevumu segšanai

1 701

1 701

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām
personām

1 701

Ziedojumi kultūras pasākumiem

1 701
-

Izdevumi - kopā

7 318

Uzturēšanas izdevumi

3 700

3 700

3 700

3 700

Kapitālie izdevumi

3 618

3 618

Finansēšana

5 617

5 617

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā
Budžeta līdzekļu atlikums gada beigās

5 617

5 617

Kārtējie izdevumi

7 318

1

09.210

Ziedojumi izglītības pasākumiem
Resursi izdevumu segšanai

6 000

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām
personām

6 000

Izdevumi - kopā

6 000

Uzturēšanas izdevumi

6 000

215

6 215

6 000

215

6 215

6 000

215

6 215

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

09.210

215

215

6 215
6 215

6 215

Ziedojumi "Īslīces vidusskolas un Mežgaļu
pamatskolas aprīkojuma iegādei"

Izdevumi - kopā

18

18

Uzturēšanas izdevumi

18

18

18

18

Finansēšana

18

18

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

18

18

Resursi izdevumu segšanai
Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām
personām

500

500

500

500

Izdevumi - kopā

500

500

Uzturēšanas izdevumi

500

500

500

500

Kārtējie izdevumi

08.100

215

Īslīces pagasta pārvalde

Kārtējie izdevumi

Izglītība
Resursi izdevumu segšanai
Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām
personām
Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām
personām

372

2 031

804

-

804

855

372

1 227

Izdevumi - kopā

5 619

-

5 619

Uzturēšanas izdevumi

4 809

-

4 809

3 537
1 272

-

3 537
1 272

Sociālie pabalsti

1 272

-

1 272

Kapitālie izdevumi

810

Kārtējie izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

09.210

1 659

810

Finansēšana

3 960 -

372

3 588

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā
Budžeta līdzekļu atlikums gada beigās

3 960
-

372

3 960
372

Bauskas valsts ģimnāzija
Resursi izdevumu segšanai

1 584

1 584

804

804

780

780

Izdevumi - kopā

2 647

2 647

Uzturēšanas izdevumi

2 647

2 647

1 375

1 375

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām
personām
Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām
personām

Kārtējie izdevumi
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Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

1 272

1 272

1 272

1 272

Finansēšana

1 063

1 063

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

1 063

1 063

Izdevumi - kopā

87

87

Uzturēšanas izdevumi

87

87

87

87

Finansēšana

87

87

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

87

87

Izdevumi - kopā

2 000

2 000

Uzturēšanas izdevumi

2 000

2 000

2 000

2 000

Finansēšana

2 000

2 000

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

2 000

2 000

Izdevumi - kopā

810

810

Kapitālie izdevumi

810

810

Finansēšana

810

810

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

810

810

Sociālie pabalsti

09.210

Mežotnes pamatskola

Kārtējie izdevumi

09.210

Bauskas sākumsskola

Kārtējie izdevumi

09.210

09.210

Uzvaras vidusskola

Vecsaules pamatskola

Resursi izdevumu segšanai

75

75

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām
personām

75

75

Izdevumi - kopā

75

75

Uzturēšanas izdevumi

75

75

75

75

Kārtējie izdevumi

09.210

Codes pamatskola

Resursi izdevumu segšanai

372

372

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām
personām

372

372

Finansēšana

372

372

Budžeta līdzekļu atlikums gada beigās

372

372

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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6.pielikums
Bauskas novada domes 22.12.2015.
saistošajiem noteikumiem Nr.15

Mērķdotācija pašvaldībām - pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai
un VSAOI no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim
euro

Atlikums uz
01.01.2015.
205
236
570
62
357
604
15

Piešķirtā
mērķdotācija
2015.gadam
454 065
608 927
233 850
284 475
338 685
376 156
131 444
164 447
163 398
226 916
143 780
139 560

Izdevumi pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām
iemaksām
454 270
609 163
233 850
285 045
338 747
376 156
131 444
164 804
163 398
227 520
143 780
139 575

2 049

3 128
3 268 831

3 128
3 270 880

Iestādes
Bauskas Valsts ģimnāzija
Bauskas 2. vidusskola
Uzvaras vidusskola
Īslīces vidusskola
Bauskas pilsētas pamatskola
Bauskas sākumskola
Mežgaļu pamatskola
Codes pamatskola
Griķu pamatskola
Vecsaules pamatskola
Ozolaines pamatskola
Mežotnes pamatskola
Bauskas novada administrācija
(mērķdotācija Iecavas internātpamatskolai, Rīgas
V.Avotiņa pamatskolai attīstības centram, Rīgas
Sanatorijas internātpamatskolai)

KOPĀ

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2015.gada 22.decembrī

prot.Nr.25, 20.p.

Par nolikuma „Bauskas novada pašvaldības budžeta (tā grozījumu)
izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” apstiprināšanu
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma
„Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu un likumu „Par pašvaldību budžetiem”,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Bauskas novada domes 2015.gada 22.decembra nolikumu „Bauskas novada
pašvaldības budžeta (tā grozījumu) izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles
kārtība”.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Bauskas novada domes 2010.gada 23.decembra lēmumu
„Bauskas novada pašvaldības budžeta (tā grozījumu) izstrādāšanas, apstiprināšanas,
izpildes un kontroles kārtība”.
Pielikumā: nolikums Nr.7 „Bauskas novada pašvaldības budžeta (tā grozījumu) izstrādāšanas,
apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” uz 7 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

NOLIKUMS
Bauskā
2015.gada 22.decembrī

Nr.7
protokols Nr.25, 20.punkts

Bauskas novada pašvaldības budžeta (tā grozījumu) izstrādāšanas,
apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība
Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu,
likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu
un likumu „Par pašvaldību budžetiem”
Lietotie termini
Apropriācija – Bauskas novada domes (turpmāk – dome) lēmums veikt maksājumus pašvaldības
mērķiem no pašvaldības budžeta ieņēmumiem.
Asignējums – pilnvara uzņemties īstermiņa saistības vai veikt no budžeta līdzekļiem maksājumus
noteiktam mērķim, pamatojoties uz apropriāciju.
Ārvalstu finanšu palīdzība – finanšu palīdzība, kuru saņem no Eiropas Savienības, ārvalstu
valdībām, starptautiskajām organizācijām vai citiem ārvalstu palīdzības sniedzējiem.
Bāzes izdevumi – pamatbudžeta līdzekļu daļa, kura nodrošina pašvaldības funkciju izpildi
nemainīgā līmenī.
Budžets – līdzeklis likumā „Par pašvaldībām” noteikto funkciju realizācijai ar finansiālām
metodēm.
Budžeta iestādes – pašvaldības iestādes, kuras pilnīgi finansē no pašvaldības budžeta.
Budžeta finansētas institūcijas –budžeta iestādes, visi pilnīgi vai daļēji tieši no pašvaldības
budžeta finansēti komersanti, biedrības vai nodibinājumi.
Budžeta izpildītāji – no budžeta finansētu institūciju vadītāji, kuri ar asignējumu pilnvaroti izdarīt
budžeta izdevumus vai uzņemties īstermiņa saistības, vai arī ir tiesīgi uzņemties ilgtermiņa
saistības attiecībā uz budžetu.
Budžeta mērķis – noteikt un pamatot, kādi līdzekļi nepieciešami pašvaldībai tās funkciju izpildei,
kuru finansēšana noteikta likumā „Par pašvaldībām”, nodrošinot, lai tajā laikposmā, kuram šie
līdzekļi ir paredzēti, izdevumus segtu atbilstoši ieņēmumi.

Budžeta programma – savstarpēji saistītu, uz kopēju mērķi orientētu pasākumu vai pakalpojumu
kopums, kurš tiek plānots, izpildīts, uzskaitīts un kontrolēts no budžeta finansētās institūcijās
saskaņā ar Likumu par budžetu un finanšu vadību un par kura izpildi atbild budžeta izpildītāji.
Budžeta prioritātes – pamatojoties uz pašvaldības attīstības plānošanas dokumentiem, izvērtētās
un noteiktās budžeta prioritātes, kurām paredzēts piešķirt finansējumu no pašvaldības budžeta.
Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem – līdzekļi ar norādītu mērķi vai bez tā, kurus budžeta
izpildītāji saņem no budžeta ieņēmumos iemaksātiem nodokļiem, nodevām un citiem
maksājumiem.
Eiropas Savienības politiku instrumenti – Eiropas Savienības struktūrfondi, Kohēzijas fonds,
kopējās lauksaimniecības politikas un citi Eiropas Savienības finanšu līdzekļi, ko Eiropas
Komisija novirza savu politiku īstenošanai dalībvalstī Līgumā par Eiropas Savienību noteikto
mērķu sasniegšanai.
Finanšu vadība – šīs kārtības izpratnē ietver visus budžeta izstrādāšanas un izpildes procesa
nodrošināšanai nepieciešamos administratīvos pasākumus, ieskaitot kontroles un atbildības
pasākumus.
Ieņēmumi – saskaņā ar nodokļu likumiem iekasētie vai saņemtie nodokļu, nodevu un citi
maksājumi budžetā, kā arī budžeta iestāžu ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi, īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi, aktīvu realizācijas tīrie ieņēmumi,
saņemtie procentu maksājumi un dividendes, ārvalstu finanšu palīdzība, Eiropas Savienības
politiku instrumenti, ziedojumi un dāvinājumi naudā, kā arī ieņēmumi no saņemtajiem
transfertiem.
Izdevumi – visi maksājumi no budžeta, izņemot parādu pamatsummas atmaksu.
Ilgtermiņa saistības – pašvaldības ilgtermiņa saistības ir saistības, kuras pašvaldība uzņemas,
slēdzot līgumus par preču pirkšanu vai nomu vai pakalpojumu saņemšanu, vai būvdarbu veikšanu
pasūtītāja vajadzībām, un līgumus, kas paredz pašvaldības budžeta līdzdalību konkrētu projektu
realizācijā, bet kopējo samaksu par attiecīgo darījumu pašvaldība neveic divpadsmit mēnešu laikā
no līguma noslēgšanas brīža.
Īstermiņa saistības – pašvaldības funkciju nodrošināšanai noslēgtie līgumi, kurus no budžeta
finansēta institūcija apmaksā saimnieciskā gada laikā.
Pamatbudžets – budžeta daļa, kuru veido visi ieņēmumi, izņemot ziedojumus un dāvinājumus,
izdevumi, kurus paredzēts segt no šiem ieņēmumiem, kā arī valsts budžeta un citi aizdevumi un
aizdevumu atmaksas.
Pašvaldības attīstības plānošanas dokumenti – pašvaldības plānošanas dokumentu kopums, kas
ietver pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, teritorijas plānojumu, attīstības programmu,
attīstības programmas rīcības plānu, investīciju plānu, nozaru stratēģijas, budžeta iestāžu
stratēģijas/plānus.
Prioritātes pieteikums – finansējuma papildu pieprasījums jaunai aktivitātei/projektam atbilstoši
pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem rīcības virzieniem un prioritātēm, lai
sasniegtu šajos dokumentos minētos mērķus
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Saistības – pašvaldības funkciju nodrošināšanai noslēgtie līgumi, tai skaitā līgumi par
saņemamajiem pakalpojumiem, kurus no budžeta finansēta institūcija apmaksā viena saimnieciskā
gada laikā vai arī turpmākajos saimnieciskajos gados.
Speciālais budžets – budžeta daļa, kuru veido saņemtie ziedojumi un dāvinājumi naudā, un ar
tiem saistītie izdevumi.
I. Vispārīgie noteikumi
1. Nolikums nosaka Bauskas novada pašvaldības (turpmāk –pašvaldība) budžeta
izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtību, atbildību budžeta vadības procesā,
ciktāl to nenosaka Likums par budžetu un finanšu vadību, likums „Par pašvaldību budžetiem” un
citi Latvijas Republikas normatīvie akti. Šis nolikums ir saistošs budžeta finansētajām institūcijām
un pašvaldības kapitālsabiedrībām, ja tām piešķirti pašvaldības budžeta līdzekļi, tajās ieguldīta
pašvaldības kapitāla daļa vai to nosaka domes lēmumi.
2. Finanšu vadību šī nolikuma izpratnē nodrošina dome tiesību aktos noteiktajā kārtībā,
izveidojot tai atbildīgu pašvaldības administrāciju, nosakot tās organizācijas struktūru un
kompetenci.
3. Budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta. Speciālo budžetu veido ziedojumi
un dāvinājumi.
4. Budžetā ir ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas daļa, kuru izstrādā atbilstoši budžeta
ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas klasifikācijai, ko nosaka Ministru kabinets. Ieņēmumu un
izdevumu klasifikāciju budžeta plānošanai piemēro pašvaldības noteiktajā apjomā.
5. Pašvaldības budžets ir jāizstrādā un jāiesniedz domei apstiprināšanai ne vēlāk kā divu
mēnešu laikā pēc gadskārtējā valsts budžeta likuma izsludināšanas.
6. Gadskārtējo budžetu un tā grozījumus apstiprina kā domes saistošos noteikumus.
7. Gadskārtējā budžeta projekts ietver:
7.1. skaitlisku informāciju par budžeta ieņēmumiem atbilstoši likumā „Par pašvaldību
budžetiem” noteiktajiem ieņēmumu avotiem un Ministru kabineta noteiktajai budžeta ieņēmumu
klasifikācijai pašvaldības noteiktajā apjomā;
7.2. datus par iepriekšējā saimnieciskā gada budžeta līdzekļu atlikumu, kā arī datus par
budžeta deficīta finansēšanu atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai budžeta finansēšanas
klasifikācijai;
7.3. katrai izdevumu kategorijai iedalīto līdzekļu apmēru atbilstoši Ministru kabineta
noteiktajai budžeta izdevumu klasifikācijai pašvaldības noteiktajā apjomā;
7.4. informāciju par visām pašvaldības saistībām un sniegtajiem galvojumiem, ietverot arī
parāda saistības atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai parāda uzskaites klasifikācijai pašvaldības
noteiktajā apjomā;
7.5. informāciju par speciālo budžetu;
7.6. citu informāciju, ko dome atzīst par nepieciešamu.
8. Budžeta projektam pievienojams paskaidrojuma raksts, kas ir tā neatņemama sastāvdaļa.
9. Pašvaldības budžeta projekts tiek veidots kā funkciju, struktūrvienību un programmu
apvienojums.
3

10. Budžetā var paredzēt līdzekļus neparedzētiem gadījumiem (rezerves fonds), kuru
apjoms nedrīkst pārsniegt divus procentus no saimnieciskajā gadā plānotajiem budžeta
izdevumiem. Visi līdzekļu piešķīrumi tiek iekļauti kārtējos attiecīgā gada budžeta grozījumos.
11. Iestādes “Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu nodaļa (turpmāk –
EF nodaļa) - izskata un analizē iesniegtos budžeta pieprasījumus un paskaidrojumus, un sagatavo
pašvaldības budžeta (budžeta grozījumu) kopsavilkuma projektu.
12. Domes Finanšu komiteja dod atzinumu par budžeta projektu (budžeta grozījumu
projektu).
II. Budžeta projekta sagatavošana
13. Budžeta projekta sagatavošanā ir šādi galvenie posmi:
13.1. budžeta ieņēmumu prognozes un fiskālās politikas noteikšana. Šajā posmā:
13.1.1. izvērtē notikušās un paredzamās izmaiņas normatīvajos aktos, kas ietekmēs
nākamā gada budžeta ieņēmumus vai izdevumus, pieņemtos un sagatavošanā esošos domes
lēmumus par atsevišķu programmu realizāciju;
13.1.2. nosaka nodokļu ieņēmumu un kopējo ieņēmumu prognozi, prognozē budžeta
finansiālo rezultātu;
13.2. budžeta prioritāšu noteikšana. Šajā posmā Finanšu komiteja nosaka pašvaldības
budžeta prioritātes atbilstoši pašvaldības attīstības plānošanas dokumentiem. Prioritātes tiek
pārskatītas katru gadu.
13.3. pamatbudžeta bāzes izdevumu noteikšana un izdevumu pārskatīšana. Šajā posmā:
13.3.1. Domes priekšsēdētājs atbilstoši Finanšu komitejas lēmumam ar rīkojumu
nosaka pamatbudžeta bāzes izdevumu noteikšanas pamatprincipus un budžeta pieprasījumu
iesniegšanas termiņus;
13.3.2. pamatbudžeta bāzes izdevumus nosaka, pamatojoties uz apstiprināto budžetu
kārtējam gadam (ņemot vērā pēdējos veiktos grozījumus), to
- samazinot par izdevumiem vienreizējiem pasākumiem;
- palielinot/samazinot par mainīgās daļas izdevumiem – kapitāliem izdevumiem, iemaksām
dažādās organizācijās, procentu maksājumiem par aizņēmumiem u.tml.;
- palielinot par izdevumiem domes lēmumos noteiktajos gadījumos;
13.3.3. nosakot pamatbudžeta bāzes izdevumus, vienlaicīgi budžeta finansētajās
institūcijās veic funkciju izpildei nepieciešamā finansējuma un budžeta programmu pārskatīšanu,
analizējot budžeta līdzekļu izlietojuma lietderību un efektivitāti dažādos līmeņos, un sagatavo
priekšlikumus izdevumu optimizācijai;
13.4. budžeta izpildītāju sagatavoto budžeta pieprasījumu izskatīšana un finansējuma
apmēra noteikšana pašvaldības budžeta finansētām institūcijām. Šajā posmā:
13.4.1. atbilstoši priekšsēdētāja rīkojumam budžeta izpildītāji sagatavo budžeta
pieprasījumus, kas ietver katrai budžeta programmai pieprasīto līdzekļu apmēru, pamatojumu un
aprēķinu, prioritāšu pieteikumus (jaunas programmas), kā arī to sasaisti ar attīstības plānošanas
dokumentiem, un iesniedz EF nodaļai izskatīšanai;
13.4.2. lai nodrošinātu finanšu līdzekļu izlietojuma ekonomiskumu, budžeta
pieprasījumiem jābūt pamatotiem ar aprēķiniem, kas balstīti uz spēkā esošiem līgumu
nosacījumiem, iepirkumu rezultātiem, spēkā esošām normām, normatīviem, amatu sarakstiem,
tarifikācijām un citiem dokumentiem;
13.4.3. finansējuma pieprasījuma lietderība pamatojama ar pašvaldības attīstības
plānošanas dokumentos noteikto uzdevumu izpildi;
13.4.4. EF nodaļa izvērtē budžeta izpildītāju iesniegtos materiālus un sakomplektē
budžeta projekta sagatavošanas dokumentus iesniegšanai Finanšu komitejā;
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13.4.5. Finanšu komiteja izskata budžeta projektu sagatavošanas dokumentus un lemj
par pašvaldības budžeta programmām piešķiramo līdzekļu apmēru;
13.5. Domes saistošo noteikumu par pašvaldības budžetu projekta sagatavošana:
13.5.1. Finanšu komiteja akceptē ieņēmumus un izdevumus programmu sadalījumā;
13.5.2. tiek sagatavots domes saistošo noteikumu par pašvaldības budžetu projekts (ar
pielikumiem), to izskata Finanšu komiteja un iesniedz izskatīšanai domē.
14. Speciālā budžeta pieprasījumus budžeta izpildītāji iesniedz par uz saimnieciskā gada
sākumu esošo ziedojumu un dāvinājumu naudas līdzekļu atlikumu vai par no jauna uz budžeta
izstrādāšanas brīdi saņemto ziedojumu un dāvinājumu apmēru.
III. Budžeta izpilde un izpildes kontrole
15. Lai sekmētu budžeta līdzekļu racionālu un ekonomisku izmantošanu gan budžeta
izstrādāšanas, gan budžeta izpildes procesā, budžeta iestāžu vadītājiem un atbildīgajiem
speciālistiem jānodrošina budžeta iekšējā kontrole, kas tiek veikta šādos posmos:
15.1. priekškontrole tiek nodrošināta budžeta izstrādāšanas procesā - tiek vērtēta budžeta
pieprasījumu atbilstība pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem mērķiem,
kvalitāte – prognožu un aprēķinu precizitāte un pamatotība, analizēti iepriekšējā budžeta gada
izpildes rādītāji;
15.2. kārtējā kontrole tiek nodrošināta budžeta izpildes procesā - pirms samaksas veikšanas
par preču piegādi vai saņemtajiem pakalpojumiem, pārliecinoties, vai finanšu dokumentos nav
pierakstījumi, nepamatoti izcenojumi, vai ir atbildīgo darbinieku saskaņojums par izdevumu
pamatotību. Centralizētās grāmatvedības nodaļai jānodrošina maksājumu veikšana saskaņā ar
attiecīgai budžeta iestādei apstiprināto tāmi. Atbildīgs par dokumentu apstiprināšanu un nodošanu
apmaksai ir budžeta iestādes vadītājs;
15.3. pēckontrole – budžeta iestādes par budžeta izpildi sagatavo un iesniedz pārskatus,
ievērojot Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.panta noteiktās prasības. Pēckontroli nodrošina
arī zvērināts revidents ne retāk kā vienu reizi gadā, sniedzot atzinumu par iestādes finanšu un
saimniecisko darbību.
16. Pēc ikgadējo domes saistošo noteikumu par pašvaldības budžetu pieņemšanas, budžeta
izpildītāji nodrošina ieņēmumu un izdevumu tāmju (turpmāk – tāmes) izstrādāšanu saskaņā ar
apstiprināto kārtību un tāmju veidlapām, kā arī iesniegšanu EF nodaļai izskatīšanai un
apstiprināšanai priekšsēdētājam.
17. EF nodaļa nodrošina budžeta izpildītāju iesniegto tāmju pārbaudi, apstiprināšanu un
tāmju kopsavilkumu sagatavošanu.
18. EF nodaļa piešķir pašvaldības budžeta iestādēm asignējumus saskaņā ar gadskārtējā
pašvaldības budžetā apstiprināto apropriāciju.
19. EF nodaļa atbilstoši savai kompetencei kontrolē budžeta izpildi, budžeta līdzekļu
efektīvu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem, kā arī informē domes
vadību/pašvaldības izpilddirektoru par finanšu disciplīnas un budžeta izpildes organizācijas un
vadības pārkāpumiem.
20. Budžeta izpildītāji veic pašvaldības pasūtītāja funkcijas un uzņemas finansiāla rakstura
saistības tikai pašvaldības budžetā noteiktās apropriācijas ietvaros.
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IV. Grozījumi budžetā
21. Pašvaldības budžets tiek grozīts, veicot grozījumus saistošajos noteikumos par
gadskārtējo pašvaldības budžetu gadījumos, ja:
21.1. tiek veikti grozījumi gadskārtējā likumā par valsts budžetu vai citos valsts
normatīvajos aktos, kā rezultātā palielinās vai samazinās pašvaldības budžeta apjoms;
21.2. tiek apstiprinātas papildu apropriācijas izdevumiem no pašvaldības rezerves fonda
vai citiem finansēšanas avotiem;
21.3. tiek precizēti pašvaldības budžeta ieņēmumi, attiecīgi precizējot pašvaldības budžeta
izdevumus;
21.4. tiek veiktas izmaiņas budžeta programmās, precizējot budžeta līdzekļu izlietojumu
ekonomiskās klasifikācijas kodos;
21.5. tiek veikta budžeta līdzekļu pārdale starp programmām, precizējot budžeta līdzekļu
izlietojumu funkcionālās klasifikācijas kodos;
22. Budžeta grozījumi tiek veikti, pamatojoties uz budžeta izpildītāju iesniegtajiem
pieprasījumiem.
23. Budžeta izpildītāji budžeta grozījumu pieprasījumu kopā ar paskaidrojumiem, kuros
norādīts grozījumu iemesls (apstākļu izmaiņas, kļūdas sākotnējā plānošanā, papildu programmu
ieviešana un citi iemesli), aprēķiniem un citiem pamatojumiem iesniedz EF nodaļai.
24. EF nodaļa izvērtē iesniegtos budžeta grozījumu pieprasījumus, precizē tos un sagatavo
budžeta grozījumu projektu izskatīšanai Finanšu komitejā.
25. Atbilstoši Finanšu komitejas atzinumam, EF nodaļa sagatavo saistošo noteikumu par
grozījumiem pašvaldības budžetā projektu un virza izskatīšanai domei.
26. Budžeta izpildītāji pamatbudžeta ieņēmumus par sniegtajiem maksas pakalpojumiem
un citiem pašu ieņēmumiem, kā arī speciālā budžeta ieņēmumus, kas pārsniedz tāmē noteikto
apjomu, var novirzīt papildu izdevumu finansēšanai tikai pēc budžeta grozījumu apstiprināšanas
domē, veicot izmaiņas attiecīgās programmas tāmē.
V. Budžeta izpildes kārtība, ja nav apstiprināts kārtējā gada budžets
27. Ja domes saistošie noteikumi par pašvaldības budžetu nav stājušies spēkā līdz
saimnieciskā gada sākumam:
27.1. izdevumi budžeta izpildītāju programmu nodrošināšanai mēnesī nedrīkst pārsniegt
vienu divpadsmito daļu no iepriekšējā gada apropriācijas, ja netiek samazinātas izpildāmās
funkcijas vai programmu apjomi salīdzinājumā ar iepriekšējo saimniecisko gadu;
27.2. tiek turpināta uzsākto investīciju projektu finansēšana attiecīgajam projektam
paredzētajā apjomā;
27.3. netiek apmaksāti pakalpojumi, kas nav sniegti iepriekšējā saimnieciskajā gadā;
27.4. tiek nodrošināta ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politiku
instrumentu līdzfinansēto projektu īstenošana atbilstoši projektu naudas plūsmai, kā arī finansēti
pasākumi (projekti) jaunu ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politiku instrumentu
līdzfinansējuma piesaistei.
28. Pilnvarojums, kas piešķirts saskaņā ar 30.punktā minētajiem nosacījumiem, izbeidzas,
kad stājas spēkā apstiprinātais budžets.
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VI. Atbildība par budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas un izpildes kontroles
procesu
29. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par šajā nolikumā noteikto normu ievērošanu pašvaldības
budžeta projekta izstrādāšanas gaitā.
30. Budžeta izpildītāji atbilstoši savai kompetencei nodrošina budžeta izpildi un kontroli,
kā arī pašvaldības budžeta līdzekļu efektīvu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem
mērķiem, nepārsniedzot budžetā apstiprināto apropriāciju.
31. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz tāmē
apstiprinātos plānotos budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.
32. Nolikuma ievērošanu un līdzekļu izlietojuma atbilstību paredzētajiem mērķiem,
finanšu vadības principiem un normatīvajiem aktiem atbilstoši savai kompetencei kontrolē EF
nodaļa.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2015.gada 22.decembrī

prot.Nr.25, 21.p.

Par SIA „Bauskas zobārstniecība” kapitāla daļu pārdošanu
Bauskas novada pašvaldība ir 100 % kapitāla daļu turētāja kapitālsabiedrībā SIA „Bauskas
zobārstniecība” (turpmāk tekstā – kapitālsabiedrība). Kapitālsabiedrība savulaik tika dibināta, lai
pašvaldība pildītu savas likumā noteikto funkciju - nodrošināt iedzīvotājiem veselības aprūpes
pieejamību.
Noklausoties Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora Jāņa Kalinkas un
kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvja Bauskas novada domes priekšsēdētāja
Raita Ābelnieka ziņojumus par kapitālsabiedrības darbības veidiem, rezultātiem un attīstības
perspektīvām;
ņemot vērā to, ka šobrīd pakalpojumus, ko kapitālsabiedrība sniedz iedzīvotājiem zobārstniecība, zobu protezēšana u.c.- nodrošina arī citi komersanti – zobārstu prakses un privātās
kapitālsabiedrības, darbojoties brīvas konkurences apstākļos;
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, Publiskas
personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 138.panta pirmo daļu, 139.panta
otro daļu, 142.panta otro daļu, Bauskas novada dome nolemj:
Pārdot Bauskas novada pašvaldībai piederošās SIA „Bauskas zobārstniecība”, reģistrācijas
Nr.40003259108, kapitāla daļas šādā kārtībā:
1.1. kapitāla daļu pārdošana SIA „Bauskas zobārstniecība” darbiniekiem ar noteikumu,
ka darbiniekiem pārdodamās kapitāla daļas nedrīkst pārsniegt 20 (divdesmit) % (procentus)
no SIA „Bauskas zobārstniecība” pamatkapitāla saskaņā ar SIA „Bauskas zobārstniecība”
kapitāla daļu pārdošanas noteikumiem;
1.2. SIA „Bauskas zobārstniecība” darbiniekiem nepārdoto - pārējo kapitāla daļu pārdošana
vienā paketē atklātā publiskā izsolē ar augšupejošu soli saskaņā ar SIA „Bauskas
zobārstniecība” kapitāla daļu pārdošanas noteikumiem.
1.

2.

Pilnvarot Bauskas novada pašvaldības Nekustamā īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas
komisiju pārdot SIA „Bauskas zobārstniecība” kapitāla daļas, veicot visas darbības,
kas paredzētas Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā.

3.

Uzdot Bauskas novada domes priekšsēdētājam kontrolēt šā lēmuma izpildi.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2015.gada 22.decembrī

prot.Nr.25, 22.p.

Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas novada administrācija” nolikumā
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 25.novembrī saņemta Slimību profilakses un
kontroles centra (turpmāk – SPKC) vēstule Nr.3-2/3455 „Par sadarbību veselības veicināšanā” un
2015.gada 26.novembrī vēstule Nr.3-2/3454 „Par turpmāku sadarbības veselības veicināšanā”.
SPKC informē, ka turpina uzsākto darbu, lai palielinātu pašvaldību lomu iedzīvotāju
veselības veicināšanā un rosinātu aktīvāku pašvaldību iesaisti dažādās veselības veicināšanas
aktivitātēs, jo pašvaldības, atrodoties vistuvāk saviem iedzīvotājiem, vislabāk izprot konkrētās
teritorijas iedzīvotāju vajadzības un pasākumus, kādi būtu veicami veselīga dzīvesveida
popularizēšanā.
2011.gadā pašvaldības tika aicinātas deleģēt kontaktpersonu veselības veicināšanas
jautājumos sadarbībai ar Veselības ministriju, ar kura palīdzību būtu iespējams veidot operatīvu
informācijas apmaiņu par veselības veicināšanas jautājumiem, apmācībām un semināriem
pašvaldību deleģētajām kontaktpersonām veselības veicināšanas jautājumos.
Savukārt, lai sekmētu „Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam” izvirzīto
mērķu īstenošanu veselības veicināšanas jomā un veicinātu pašvaldību iesaisti iedzīvotāju
veselības veicināšanā un sniegtu metodisku atbalstu pašvaldības autonomās funkcijas, kas
noteiktas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta sestajā daļā – iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un
sporta veicināšana – veikšanā, Veselības ministrija sadarbībā ar SPKC 2013.gadā izveidoja
Nacionālo veselīgo pašvaldību tīklu (turpmāk – NVPT). Tīkla mērķis ir sekmēt labās prakses
piemēru, pieredzes un ideju apmaiņu starp pašvaldībām, atbalstīt pašvaldības un sniegt tām
metodoloģisku atbalstu sabiedrības veselības un veselības veicināšanas jautājumu risināšanu
lokālā līmenī un paaugstināt pašvaldības darbinieku izglītotību sabiedrības veselības un veselības
veicināšanas jautājumos. Šobrīd NVPT ir iesaistījušās 40 pašvaldības.
Dalība NVPT ir brīvprātīga un bez maksas. Tā ir kustība, kurā var iesaistīties visas
pašvaldības, kas vēlas darboties veselības veicināšanas jomā, izpilda noteiktus kritērijus saistībā
ar veselības veicināšanu un aizpilda pieteikuma dokumentus.
SPKC aicina Bauskas novada pašvaldību iesaistīties NVPT vai deleģēt pašvaldības
kontaktpersonu. Papildus SPKC paskaidro, ka pašvaldības dalību NVPT paredzēts ņemt vērā kā
vienu no kritērijiem gaidāmo Eiropas struktūrfondu 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot
pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un
sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” apgūšanas kontekstā.
SPKC vēstules 2015.gada 9.decembrī tika izskatītas Bauskas novada domes Sociālo un
veselības lietu komitejā (turpmāk – Komiteja). Komitejā, izvērtējot SPKC sniegto informāciju,
Bauskas novada pašvaldības ieguvumus, iesaistoties NVPT, un kritērijus, kas pašvaldībai
jāizpilda, lai iesaistītos NVPT, nolēma virzīt jautājumu par jaunas amata vietas izveidošanu
Bauskas novada pašvaldībā – veselības veicināšanas koordinētājs.
Lai pašvaldība iesaistītos NVPT tīklā, tai jāizpilda noteikti kritēriji:
1) jāpieņem domes lēmums par dalību NVPT;

2) pašvaldība ir noteikusi atbildīgo darbinieku, kurš koordinēs NVPT noteikto kritēriju
ieviešanu pašvaldībā;
3) pašvaldība ir nominējusi par pašvaldības darbu NVPT atbildīgo pašvaldības politisko
amatpersonu;
4) pašvaldībā ir izveidota starpsektoru (starpnozaru) vadības komisija, kas nodrošinās
NVPT kritēriju īstenošanas uzraudzību;
5) pašvaldība ir atvēlējusi resursus (cilvēkresursus, tehniskos, administratīvos un finanšu)
veselības veicinošo aktivitāšu īstenošanai NVPT kritēriju ieviešanai;
6) pašvaldība pēdējo divu gadu laikā īstenojusi veselību veicinošas aktivitātes dažādām
mērķa grupām iedzīvotāju veselības uzlabošanai un saglabāšanai.
Veselības veicināšanas koordinētāja amata vietas izveidošana un pašvaldības iesaistīšanās
NVPT ir cieši sasaistīta ar Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2012.-2030.gadam
noteikto stratēģisko mērķu: „Bauskas novada iedzīvotāji var strādāt” un „Iedzīvotāji grib dzīvot
Bauskas novadā” sasniegšanu. un sekmētu ilgtermiņa prioritātes „Pievilcīga un droša dzīves un
darba vide” īstenošanu. Bauskas novada attīstības programmā 2012.-2018.gadam ir noteiktas
piecas vidēja termiņa prioritātes īstenošanai 2012.-2018. gados: mobilitāte un satiksmes drošība;
kvalitatīva, droša vide; kvalitatīva izglītība; pievilcīga kultūras un sporta vide; efektīva pārvalde.
Vidējā termiņa prioritātes „Kvalitatīva, droša vide” (VP2) mērķis ir nodrošināt
iedzīvotājiem nepieciešamos sociālos, veselības aprūpes pakalpojumus, kā arī sniegt kvalitatīvas
vides un drošības garantijas novada iedzīvotājiem. Prioritātes rīcības virziena „Sociālās
aizsardzības un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un attīstība” (RV2.1) uzdevumi ir:
nodrošināt sociālā darba un sociālās palīdzības pakalpojumu attīstību (U2.1.1), sociālās
infrastruktūras attīstība (U2.1.2), nodrošināt kvalificētus sociālā darba un veselības aprūpes
speciālistus (U2.1.3), nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un attīstību (U2.1.4),
jauniešu izglītības un veselības centra izveide un uzturēšana (U2.1.5). Iepriekšminēto prioritāšu
īstenošanai Bauskas novada attīstības programmā ir noteikti konkrēti rīcības virzieni un izpildāmi
uzdevumi: pakalpojumu pieejamības uzlabošana, nodrošināt iedzīvotājiem informāciju par
pieejamajiem pakalpojumiem, jauniešu izglītības un veselības centra izveidošana Bauskā līdz
2018.gadam, vienaudžu izglītības programmu izstrāde jauniešu veselības un atkarību profilakses
jautājumos līdz 2018.gadam. Finanšu avoti uzdevumu realizēšanai paredzēti no ES struktūrfondu
līdzekļiem un pašvaldības līdzekļiem.
Gaidāmo Eiropas struktūrfondu specifiskā atbalsta mērķa 9.2.4. „Uzlabot pieejamību
veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un sociālās
atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” plānotā finansējuma saņēmēji: valsts pārvaldes
iestādes, biedrības, nodibinājumi, ārstniecības iestādes, pašvaldības, saimnieciskās darbības
veicēji. Indikatīvais ES fondu finansējums - 55,64 miljoni EUR. Eiropas struktūrfondu
finansējuma veselības veicināšanas pasākumiem piesaiste būs iespējama tikai tām pašvaldībām,
kuras būs iesaistījušās NVPT.
Specifiskā atbalsta mērķa 9.2.4. pasākuma 9.2.4.2. „Pasākumi vietējās sabiedrības
veselības veicināšanai” atbalstāmās darbības:
1) interaktīvas informatīvi izglītojošas nodarbības;
2) izglītojoši pasākumi par veselīga dzīvesveida veicināšanu darba vietās;
3) konkrētu rīcību vai iespējas popularizējoši pasākumi pašvaldībās (veselības dienu
organizēšana u.c.);
4) veselīga dzīvesveida veicināšanas programma izglītības iestādēs;
5) vasaras nometnes pusaudžiem un jauniešiem;
6) sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju darbinieku un klientu (bāreņu un
bez vecāku apgādības palikušo bērnu, kuri apgūst patstāvīgas dzīves iemaņas) izglītošana
par veselīga uztura jautājumiem.
7) pasākumi muskuļu un skeleta slimību mazināšanai;
8) psihologa konsultācijas bērniem, vecākiem un riska grupām (lai mazinātu atkarību
2

2) riska veidošanos un risinātu problēmas, saistītas ar vielu lietošanas cēloņiem,
neirotiski, depresīvi sindromi, pašnāvnieciskas tieksmes, sekmju pasliktināšanās u.c.);
9) citi pasākumi atbilstoši SAM 9.2.3.ietvaros izstrādātajām veselības tīklu attīstības
vadlīnijām.
Ar 2011.gada 29.decembra Veselības ministrijas rīkojumu Nr.243 apstiprinātajās
Vadlīnijās pašvaldībām veselības veicināšanā (turpmāk – vadlīnijas) minēts, ka ir svarīgi, lai
veselības veicināšanas jautājumi tiktu iekļauti pašvaldību attīstības plānos, lai tiktu izstrādāts darba
plāns veselības veicināšanai pašvaldībā, lai plānos iekļautajiem pasākumiem tiktu paredzēts
nepieciešamais budžets, kā arī tiktu izstrādātas, apstiprinātas un uzturētas aktuālās pašvaldību
veselības veicināšanas programmas. Lai plāns darbotos veiksmīgi, ir nepieciešams, lai to atbalstītu
pēc iespējas vairāk cilvēku, nepieciešama vienošanās par veicamajiem uzdevumiem,
atbildīgajiem, resursiem un termiņiem.
Vadlīnijās ir apkopotas būtiskākās veselības veicināšanas jomas pašvaldībās:
1) veselīga uztura veicināšana;
2) atkarību profilakse;
3) fizisko aktivitāšu veicināšana;
4) infekciju slimību profilakse;
5) traumatisma profilakse;
6) vardarbības mazināšana;
7) seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšana;
8) onkoloģisko slimību profilakse;
9) mutes veselības veicināšana;
10) garīgās veselības veicināšana.
Tikpat kā katras iepriekšminētās jomas mērķauditorija ir sākot no pirmsskolas vecuma
bērniem līdz senioriem.
Likuma „Par pašvaldībām? 15.panta pirmās daļas 6.punktā, kā pašvaldības autonomā
funkcija ir iedzīvotāju veselīga dzīvesveida veicināšana.
Lai veiksmīgi koordinētu veselības veicināšanas pasākumus pašvaldībā un pašvaldība
spētu iesaistīties Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā, pašvaldībā ir izveidojama jauna amata
vieta – veselības veicināšanas koordinētājs.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 21.panta
pirmās daļas 8.un 13.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma
10.panta desmito daļu, Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1075 „Valsts
un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra
noteikumiem Nr.656 „Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika
ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” (stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī), un
Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra nolikuma Nr.5 „Bauskas novada pašvaldības
amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 56.un 61.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Izveidot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Attīstības
un plānošanas nodaļā amata vietu „veselības veicināšanas koordinētājs”, profesijas kods
2269 05, 32.saime „Projektu vadība”, II C līmenis, 10.mēnešalgu grupa, bruto mēnešalga
998 EUR.
2. Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
nolikuma pielikumu „Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
administrācija” amatu saraksts” jaunā redakcijā saskaņā ar pielikumu.
3. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
3

APSTIPRINĀTS
ar Bauskas novada domes
2015.gada
22.decembra
lēmumu (prot.Nr.25, 22.p.)
2.pielikums

Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
amatu saraksts
Attīstības un plānošanas nodaļa
Nr.
p.k.

Amats

Amatu saime
(apakšsaime)
līmenis

Mēnešalgas
grupa

Amata
mēnešalga
euro

Amata
vienība

1.
2.
3.
4.

Nodaļas vadītājs
Teritorijas plānotājs
Projektu vadītājs
Veselības
veicināšanas
koordinētājs

32 IIIB
51 IVA
32 IIC

12
11
10

1448
1186
1046

1
1
4

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro
1448
1186
4184

32 IIC

10

998

1

998

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro
1448
2092

Juridiskā nodaļa
Nr.
p.k.

1.
2.

Amats

Nodaļas vadītājs
Jurists

Amatu saime
(apakšsaime)
līmenis

Mēnešalgas
grupa

Amata
mēnešalga
euro

Amata
vienība

21 VA
21 IIIB

12
10

1448
1046

1
2

Iepirkumu nodaļa
Nr.
p.k.

Amats

Amatu saime
(apakšsaime)
līmenis

Mēnešalgas
grupa

Amatu
mēnešalga
euro

Amatu
vienība

1.
2.

Nodaļas vadītājs
Vecākais iepirkumu
speciālists
Iepirkumu speciālists

2V

12

1448

1

2 IV
2 III B

11
9

1046
925

1
3

3.

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro
1448
1046
2775

Kanceleja
Nr.p
k.

Amats

Amatu saime
(apakšsaime)
līmenis

Mēnešalgas
grupa

Amatu
mēnešalga
euro

Amatu
vienība

1.
2.
3.

Kancelejas vadītājs
Pašvaldības sekretārs
Lietvedis

18.3 V A
17 II
18.3 III

11
9
8

1186
965
874

1
1
2

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro
1186
965
1748

4.
5.
6.

7.

8

Lietvedis
Klientu apkalpošanas
speciālists
Datorsistēmu un
datortīklu galvenais
administrators
Datorsistēmu un
datortīklu
administrators
Datortehniķis

18.3 III

8

825

1

825

23 IIA

6

523

1

523

19.3II B

11

1186

1

1186

19.6 III
19.6. II

10
8

1046
925

1
1

1046
925

Dzimtsarakstu nodaļa
Nr.p
.k.

1.
2.
3.

Amats

Nodaļas vadītājs
Nodaļas vadītāja
vietnieks
Inspektors

Amatu saime
(apakšsaime)
līmenis

Mēnešalgas
grupa

Amata
mēnešalga
euro

Amata
vienība

46 III

10

1086

1

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro
1086

46 III
46 II

10
9

1026
885

1
1

1026
885

Bauskas novada Būvvalde
Nr.p
.k.

1.
2.
3.
4.

5.

Amats

Vadītājs
Būvinspektors
Arhitekts
Ģeogrāfiskās
informācijas
sistēmas speciālists
Lietvedis

Amatu saime
(apakšsaime)
līmenis

Mēnešalgas
grupa

Amata
mēnešalga
euro

Amata
vienība

51 IVB
51 IVB
51 IV A

12
12
11

1448
1448
1186

1
1
1

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro
1448
1448
1186

51 III
18.3 III

10
8

1046
825

1
1

1046
825

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro
1448

Saimnieciskā nodaļa
Nr.p.
k.

Amats

Amatu saime
(apakšsaime)

Mēnešalgas
grupa

Amata
mēnešalga
euro

Amata
vienība

1.
2.

Nodaļas vadītājs
Nekustamā īpašuma
apsaimniekošanas
galvenais speciālists
Nekustamā īpašuma
vecākais speciālists
Būvinženieris
Projektu vadītājs
inženierbūvēs

3V

12

1448

1

3.
4.
5.

1
3 IV

11

1046

20 II
20 III

9
10

925
1046

1
1

925
1046

32 IIC

10

1046

1

1046

2

1046

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

Projektu vadītājs
ēkās un būvēs
Būvtehniķis
Iedzīvotāju
reģistrēšanas un
dzīvokļu lietu
speciālists
Nekustamā īpašuma
speciālists
Saimniecības
pārzinis
Apkopējs
Ēkas un teritorijas
uzraugs

32 IIC
20 II

10
9

1046
925

1
1

1046
925

23 IIIB

9

925

1

925

3 IIC

9

925

3

2775

3 IIB
13 I

8
1

804
370

1
4,5

804
1665

4 IB

4

370

1

370

Ekonomikas un finanšu nodaļa
Nr.p.
k.

1.
2.
3.
4.

Amats

Nodaļas vadītājs
Nodaļas vadītāja
vietnieks
Ekonomists
Nodokļu inspektors

Amatu saime
(apakšsaime)
līmenis

Mēnešalgas
grupa

Amata
mēnešalga
euro

Amata
vienība

12.1 IVA

12

1448

1

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro
1448

12.1 III A
12.1 IIC
12.3 II

11
10
9

1186
1046
925

1
2
4

1186
2092
3700

Centralizētās grāmatvedības nodaļa
Nr.p.
k.

Amats

1.

Nodaļas vadītājs
galvenais
grāmatvedis
Nodaļas vadītāja
vietnieks galvenā
grāmatveža vietnieks
Vecākais
grāmatvedis
Grāmatvedis
Grāmatvedis

2.

3.
4.
5.

Amatu saime
(apakšsaime)
līmenis

Mēnešalgas
grupa

Amata
mēnešalga
euro

Amata
vienība

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro

14 VA

12

1448

1

1448

14 IV
14 IIIB

11
10

1186

1

1186

1046
925
874

11
9
3

11506
8325
2622

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro
925

14 IIIA
14 II

9
8

Sabiedriskās kārtības nodaļa
Nr.p.
k.

1.

Amats

Nodaļas vadītājs

Amatu saime
(apakšsaime)
līmenis

Mēnešalgas
grupa

Amata
mēnešalga
euro

Amata
vienība

28.4 III

11

925

1

3

2.

Sabiedriskās kārtības
sargs

28.4 IIA

7

664

4

2656

Transporta nodaļa
Nr.p.
k.

Amats

Amatu saime
(apakšsaime)
līmenis

Mēnešalgas
grupa

Mēnešalga/s
tundas
tarifa likme
euro

Amata
vienība

Mēnešalga/stundas
tarifa likme
euro

1.
2.
3.

Nodaļas vadītājs
Transporta pārraugs
Autobusa
vadītājs
(nepilns (80 st. mēn.)
summēts darba laiks )

3 III
3 IIB

10
8

1166
874

1
1

1166
874

41 III

7

4,482

14

4,482

Izglītības nodaļa
Nr.p.
k.
1.
2.

Amats

Nodaļas vadītājs
Metodiķis

Amatu saime
(apakšsaime)
līmenis

Mēnešalgas
grupa

Amata
mēnešalga
euro

Amata
vienība

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro

29 IV
29 II

12
10

1307
1026

1
3

1307
3078

Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļa
Nr.p.
k.

Amats

Amatu saime
(apakšsaime)
līmenis

Mēnešalgas
grupa

Amata
mēnešalga
euro

Amata
vienība

Mēneš-algu
kopējais
finansē-jums
euro

1.
2.

Nodaļas vadītājs
Sabiedrisko attiecību
speciālists
Tūrisma
informācijas centra
vadītājs
Tūrisma
informācijas
konsultants
Namu pārzinis

24 IV

12

1227

1

1227

24 II

9

965

2

1930

24 II

9

965

1

965

24 I
3 II A

7
6

693
595

2
1

1386
595

3.

4.

5.

Speciālisti
Nr.p.
k.

Amats

Amatu saime
(apakšsaime)
līmenis

Mēnešalgas
grupa

Amata
mēnešalga
euro

Amata
vienība

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro

1.
2.

Personāla speciālists
Darba aizsardzības
galvenais speciālists

30 IV A

10

1046

1

1046

6 IV

11

1046

1

1046

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS
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BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2015.gada 22.decembrī

prot.Nr.25, 23.p.

Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Brunavas pagasta pārvalde” nolikumā
Ievērojot Bauskas novada domes 2015.gada 22.decembra lēmumu „Par deleģēšanas
līgumu ar SIA „VIDES SERVISS”” un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8. un 13.punktu, Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmito daļu, Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra
noteikumiem Nr.1075 „Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, Ministru kabineta
24.novembra noteikumiem Nr.656 „Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā
darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” (stājas spēkā 2016.gada
1.janvārī) un Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra nolikuma Nr.5 „Bauskas novada
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 56.un 61.punktu, Bauskas novada
dome nolemj:
1.

Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Brunavas pagasta pārvalde” nolikuma
pielikumu „Bauskas novada pašvaldības iestādes „Brunavas pagasta pārvalde” amatu
saraksts” jaunā redakcijā saskaņā ar pielikumu.

2.

Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.

Pielikumā: Iestādes „Brunavas pagasta pārvalde” amatu saraksts uz 1 lp.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes sēdē
2015.gada 22.decembrī (prot.Nr.25, 23.p.)
Pielikums Brunavas pagasta pārvaldes nolikumam
Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Brunavas pagasta pārvalde” amatu saraksts
Nr.
p.
k.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Amats

Vadītājs
Lietvedis
Kasieris
Ēku un
apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis
Apkopējs
Ēkas un teritorijas
uzraugs
Kurinātājs (no
1.oktobra līdz
1.maijam)
Ūdenssaimniecības
strādnieks
Administrators
Palīgstrādnieks
Kultūras pasākumu
organizators
Sētnieks
Skatuves strādnieks

Brunavas pagasta
pārvaldes vadītāja

Amata saime Mēnešalgas
(apakšgrupa
saime)
līmenis
IV A
18.3 II
14 II

13
7
8

1117
583
647

1
0,5
0,5

Mēnešalgu
kopējais
finansējums euro
1117
292
324

3 II B

8

647

1

647

13 I

1

4 IA

4

370
370

2
1

740
370

370

2

740

413

2

826

413
370
659

0,9
1
1

372
370
659

370
413

1,95
0,75

722
310

13 IIA

2

13 III

4

23 I
13 I

4
1

33 IC

7

13 I
13 III

1
4

B.Marčenkova

Amata
mēnešalga
euro

Amata
vienība

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2015.gada 22.decembrī

prot.Nr.25, 24.p.

Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Ceraukstes pagasta pārvalde” nolikumā
Ievērojot Bauskas novada domes 2015.gada 22.decembra lēmumu „Par deleģēšanas
līgumu ar SIA „VIDES SERVISS”” un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8. un 13.punktu, Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmito daļu, Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra
noteikumiem Nr.1075 „Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, Ministru kabineta
24.novembra noteikumiem Nr.656 „Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā
darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” (stājas spēkā 2016.gada
1.janvārī) un Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra nolikuma Nr.5 „Bauskas novada
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 56.un 61.punktu, Bauskas novada
dome nolemj:
1.

Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Ceraukstes pagasta pārvalde” nolikuma
pielikumu „Bauskas novada pašvaldības iestādes „Ceraukstes pagasta pārvalde” amatu
saraksts” jaunā redakcijā saskaņā ar pielikumu.

2.

Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.

Pielikumā: Iestādes „Ceraukstes pagasta pārvalde” amatu saraksts uz 1 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes sēdē
2015.gada 22.decembrī
(prot.Nr.25, 24.p.)
Pielikums Ceraukstes pagasta pārvaldes nolikumam
Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Ceraukstes pagasta pārvalde” amatu saraksts
Nr.
p.
k.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Amats

Vadītājs
Lietvedis
Kasieris
Ēku un
apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis
Apkopējs
Vecākais santehniķis
Palīgstrādnieks
Sētnieks
Kultūras pasākumu
organizators

Ceraukstes pagasta pārvaldes vadītājs

Amata
saime
(apakšsaime)
līmenis
IV A
18.3 II
14 II

Mēnešalgas
grupa

Amata
mēnešalga
euro

Amata
vienība

13
7
8

1117
583
647
647

1
0,5
0,5

3 II B

8

13 I
13 V
13 I
13 I

1
7
1
1

33IC

7

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro
1117
292
324
647

1
370
583
370
370
659

1
1
2
0,85

V.Janševskis

1

370
583
740
315
659

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2015.gada 22.decembrī

prot.Nr.25, 25.p.

Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Codes pagasta pārvalde” nolikumā
Ievērojot Bauskas novada domes 2015.gada 22.decembra lēmumu „Par deleģēšanas
līgumu ar SIA „VIDES SERVISS”” un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8. un 13.punktu, Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmito daļu, Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra
noteikumiem Nr.1075 „Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, Ministru kabineta
24.novembra noteikumiem Nr.656 „Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā
darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” (stājas spēkā 2016.gada
1.janvārī) un Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra nolikuma Nr.5 „Bauskas novada
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 56.un 61.punktu, Bauskas novada
dome nolemj:
1.

Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Codes pagasta pārvalde” nolikuma
pielikumu „Bauskas novada pašvaldības iestādes „Codes pagasta pārvalde” amatu saraksts”
jaunā redakcijā saskaņā ar pielikumu.

2.

Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.

Pielikumā: Iestādes „Codes pagasta pārvalde” amatu saraksts uz 1 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes sēdē
2015.gada 22.decembrī (prot.Nr.25, 25.p.)
Pielikums Codes pagasta pārvaldes nolikumam
Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Codes pagasta pārvalde” amatu saraksts
Amata saime
(apakšsaime)
līmenis

Mēnešalgas
grupa

Amata
mēnešalga
euro

Amata
vienība

IV A

13

Lietvedis
Kasieris
Ēku un
apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis

18.3 II
14 II

7
8

1247
661
661
873

1
0,5
0,5
1

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro
1247
331
331
873

3 II B

8

5.

Vecākais santehniķis

13 VI

8

823

1

823

6.
7.
8.

Palīgstrādnieks
Apkopējs
Kurinātājs (no
1.oktobra līdz
1.maijam)
Ekskavatora vadītājs
Ēkas un teritorijas
uzraugs
Sētnieks
Kultūras pasākumu
organizators

13 I
13 I

1
1

370
370
370

2
2.175
5

740
805
1850

13 IIA

2

41 I

5

4 IA

4

459
370

0,7
3

321
1110

13 I

1

33 IC

7

370
661

1,55
1

574
661

Nr.
p.
k.

1.
2.
3.
4.

9.
10.
11.
12.

Amats

Vadītājs

Codes pagasta pārvaldes vadītāja

D.Šķiliņa

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2015.gada 22.decembrī

prot.Nr.25, 26.p.

Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Dāviņu pagasta pārvalde” nolikumā
Ievērojot Bauskas novada domes 2015.gada 22.decembra lēmumu „Par deleģēšanas
līgumu ar SIA „VIDES SERVISS”” un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8. un 13.punktu, Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmito daļu, Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra
noteikumiem Nr.1075 „Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, Ministru kabineta
24.novembra noteikumiem Nr.656 „Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā
darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” (stājas spēkā 2016.gada
1.janvārī) un Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra nolikuma Nr.5 „Bauskas novada
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 56.un 61.punktu, Bauskas novada
dome nolemj:
1.

Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Dāviņu pagasta pārvalde” nolikuma
pielikumu „Bauskas novada pašvaldības iestādes „Dāviņu pagasta pārvalde” amatu saraksts”
jaunā redakcijā saskaņā ar pielikumu.

2.

Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.

Pielikumā: Iestādes „Dāviņu pagasta pārvalde” amatu saraksts uz 1 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes sēdē
2015.gada 22.decembrī (prot.Nr.25, 26.p.)
Pielikums Dāviņu pagasta pārvaldes nolikumam
Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Dāviņu pagasta pārvalde” amatu saraksts

Nr.
p.
k.

Amats

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vadītājs
Lietvedis
Kasieris
Apkopējs
Santehniķis
Transportlīdzekļa
vadītājs
Palīgstrādnieks
Sētnieks
Kultūras pasākumu
organizators

7
8.
9.

Amata saime
(apakšsaime)
līmenis
IV A
18.3 II
14 II
13 I
13 IV

Mēnešalgas
grupa

Amata
mēnešalga euro

Amata
vienība

13
7
8
1
5

1
0,5
0,5
1
1

41 II

6

902
504
559
370
515
532

13 I
13 I

1
1

1
0,85

33 IC

7

370
370
659

Dāviņu pagasta pārvaldes vadītāja

L.Šarķe

0,5

0,5

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro
902
252
280
370
515
266
370
315
330

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2015.gada 22.decembrī

prot.Nr.25, 27.p.

Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Gailīšu pagasta pārvalde” nolikumā
Ievērojot Bauskas novada domes 2015.gada 22.decembra lēmumu „Par deleģēšanas
līgumu ar SIA „VIDES SERVISS”” un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8. un 13.punktu, Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmito daļu, Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra
noteikumiem Nr.1075 „Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, Ministru kabineta
24.novembra noteikumiem Nr.656 „Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā
darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” (stājas spēkā 2016.gada
1.janvārī) un Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra nolikuma Nr.5 „Bauskas novada
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 56.un 61.punktu, Bauskas novada
dome nolemj:
1.

Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Gailīšu pagasta pārvalde” nolikuma
pielikumu „Bauskas novada pašvaldības iestādes „Gailīšu pagasta pārvalde” amatu saraksts”
jaunā redakcijā saskaņā ar pielikumu.

2.

Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.

Pielikumā: Iestādes „Gailīšu pagasta pārvalde” amatu saraksts uz 1 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes sēdē
2015.gada 22.decembrī (prot.Nr.25, 27.p.)
Pielikums Gailīšu pagasta pārvaldes nolikumam
Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Gailīšu pagasta pārvalde” amatu saraksts
Nr.
p.
k.

Amats

1.
2.
3.
4.
5.

Vadītājs
Lietvedis
Kasieris
Apkopējs
Vecākais
santehniķis
Santehniķis
Mehāniķis
Attīrīšanas iekārtu
operators
Darba aizsardzības
speciālists
Palīgstrādnieks
Kultūras pasākumu
organizators
Sētnieks
Skatuves strādnieks

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Amata
saime
(apakšsaime)
līmenis
IV A
18.3 II
14 II
13 I

Mēnešalgas
grupa

Amata
mēnešalga euro

Amata
vienība

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro

13
7
8
1

1
0,5
0,5
1,5

13 VI

8

1224
699
756
370
647

1224
350
378
555
647

13 III
13 V

4
7

1
1

13 IV

5

420
583
584

6 II

6

13 I

1

33 IC

7

13 I
13 III

1
4

Gailīšu pagasta pārvaldes vadītājs

676

1

1
0,064

370
653

1

370
424

2,45
0,75

A.Gurkovskis

1

420
583
584
43
370
653
907
318

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2015.gada 22.decembrī

prot.Nr.25, 28.p.

Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Īslīces pagasta pārvalde” nolikumā
Ievērojot Bauskas novada domes 2015.gada 22.decembra lēmumu „Par deleģēšanas
līgumu ar SIA „VIDES SERVISS”” un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8. un 13.punktu, Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmito daļu, Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra
noteikumiem Nr.1075 „Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, Ministru kabineta
24.novembra noteikumiem Nr.656 „Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā
darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” (stājas spēkā 2016.gada
1.janvārī) un Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra nolikuma Nr.5 „Bauskas novada
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 56.un 61.punktu, Bauskas novada
dome nolemj:
1.

Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Īslīces pagasta pārvalde” nolikuma
pielikumu „Bauskas novada pašvaldības iestādes „Īslīces pagasta pārvalde” amatu saraksts”
jaunā redakcijā saskaņā ar pielikumu.

2.

Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.

Pielikumā: Iestādes „Īslīces pagasta pārvalde” amatu saraksts uz 1 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes sēdē
2015.gada 22.decembrī (prot.Nr.25, 28.p.)
Pielikums Īslīces pagasta pārvaldes nolikumam
Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Īslīces pagasta pārvalde” amatu saraksts

Nr.
p.
k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Amats

Vadītājs
Lietvedis
Kasieris
Apkopējs
Kurinātājs
Palīgstrādnieks
Administrators
Dežurants
Kultūras vadītājs
Kultūras pasākumu
organizētājs
Skaņu režisors
Sētnieks
Gaismu
noformēšanas
mākslinieks

Amata saime Mēnešalgas
(apakšgrupa
saime)
līmenis
IV A
13
18.3 II
7
14 II
8
13 I
1
13 IIA
2
13 I
1
23 I
4
4 IA
4
33 III
9

Īslīces pagasta pārvaldes vadītājs

33 IC

7

13 IV
13 I

5
1

13 IV

5

Amata
mēnešalga
euro
1247
624
647
370
370
370
499
370
811
599

Amatu
vienība

486
370
486

0,75
4,15

1
0,5
0,5
4
0,3
2
1
0,75
1
1

0,75

J.Barans

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro
1247
312
324
1480
111
740
499
278
811
599
365
1536
365

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2015.gada 22.decembrī

prot.Nr.25, 29.p.

Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Mežotnes pagasta pārvalde” nolikumā
Ievērojot Bauskas novada domes 2015.gada 22.decembra lēmumu „Par deleģēšanas
līgumu ar SIA „VIDES SERVISS”” un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8. un 13.punktu, Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmito daļu, Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra
noteikumiem Nr.1075 „Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, Ministru kabineta
24.novembra noteikumiem Nr.656 „Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā
darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” (stājas spēkā 2016.gada
1.janvārī) un Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra nolikuma Nr.5 „Bauskas novada
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 56.un 61.punktu, Bauskas novada
dome nolemj:
1.

Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Mežotnes pagasta pārvalde” nolikuma
pielikumu „Bauskas novada pašvaldības iestādes „Mežotnes pagasta pārvalde” amatu
saraksts” jaunā redakcijā saskaņā ar pielikumu.

2.

Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.

Pielikumā: Iestādes „Mežotnes pagasta pārvalde” amatu saraksts uz 1 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes sēdē
2015.gada 22.decembrī
(prot.Nr.25, 29.p.)
Pielikums Mežotnes pagasta pārvaldes nolikumam
Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Mežotnes pagasta pārvalde” amatu saraksts
Nr.
p.
k.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Amats

Vadītājs
Lietvedis
Kasieris
Ēku un
apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis
Apkopējs
Santehniķis
Attīrīšanas iekārtu
operators
Palīgstrādnieks
Kultūras pasākumu
organizators
Sētnieks
Skatuves strādnieks

Mežotnes pagasta pārvaldes vadītājs

Amata saime Mēnešalgas
(apakšgrupa
saime)
līmenis

IV A
18.3 II
14 II

13
7
8

3 II B

8

13 I
13 IV

1
5

13 IV

5

13 I

1

33 IC

7

13 I
13 III

1
4

Amata
mēnešalga euro

Amata
vienība

1117
596
669
647

1
0,5
0,5

N.Vāvers

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro
1117
298
335
647

1
370
459
459

1,5
1

370
659

1

370
429

2,75
0,75

1,6

1

555
459
734
370
659
1018
322

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2015.gada 22.decembrī

prot.Nr.25, 30.p.

Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Vecsaules pagasta pārvalde” nolikumā
Ievērojot Bauskas novada domes 2015.gada 22.decembra lēmumu „Par deleģēšanas
līgumu ar SIA „VIDES SERVISS”” un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8. un 13.punktu, Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmito daļu, Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra
noteikumiem Nr.1075 „Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, Ministru kabineta
24.novembra noteikumiem Nr.656 „Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā
darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” (stājas spēkā 2016.gada
1.janvārī) un Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra nolikuma Nr.5 „Bauskas novada
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 56.un 61.punktu, Bauskas novada
dome nolemj:
1.

Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vecsaules pagasta pārvalde” nolikuma
pielikumu „Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vecsaules pagasta pārvalde” amatu
saraksts” jaunā redakcijā saskaņā ar pielikumu.

2.

Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.

Pielikumā: Iestādes „Vecsaules pagasta pārvalde” amatu saraksts uz 1 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes sēdē
2015.gada 22.decembrī (prot.Nr.25, 30.p.)
Pielikums Vecsaules pagasta pārvaldes nolikumam
Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Vecsaules pagasta pārvalde” amatu saraksts
Nr.
p.
k.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9
10.
11.

Amats

Vadītājs
Lietvedis
Kasieris
Ēku un
apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis
Apkopējs
Ēkas un teritorijas
uzraugs
Santehniķis
Administrators
Palīgstrādnieks
Sētnieks
Kultūras pasākumu
organizators

Amata saime
(apakšsaime)
līmenis
IV A
18.3 II
14 II
3 III

Mēnešalgas
grupa

Amata
mēnešalga euro

Amata
vienība

13
7
8
10

1224
583
647
869

1
0,5
0,5
1

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro
1224
292
324
869

13 I
4 IA

1
4

370
370

0,5
1

185
370

13 V
23 I
13 I
13 I
33 IC

7
4
1
1
7

583
413
370
370
653

1
1,5
1
1,5
1

583
620
370
555
653

Vecsaules pagasta pārvaldes vadītāja

L.Vasiļauska

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2015.gada 22.decembrī

prot.Nr.25, 31.p.

Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas novada Sociālais dienests” nolikumā
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, ar Bauskas novada domes 2014.gada 27.novembra lēmumu „Par
grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Sociālais dienests”
nolikumā” tika uzsākts pakāpenisks mēnešalgas minimālā apmēra sasniegšanas process.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.un 13.punktu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmito daļu, Ministru kabineta
24.novembra noteikumiem Nr.656 „Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā
darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” (stājas spēkā 2016.gada
1.janvārī), un Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra nolikuma Nr.5 „Bauskas novada
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 56.un 61.punktu, Bauskas novada
dome nolemj:
1. Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Sociālais dienests”
nolikuma (apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2009.gada 23.decembrī) 2.pielikumu
„Bauskas novada Sociālā dienesta amatu saraksts” jaunā redakcijā saskaņā ar pielikumu.
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.
Pielikumā: „Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Sociālais dienests” amatu
saraksts” uz 2 lp.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes sēdē
2015.gada 22.decembrī (prot.Nr25, 31.p.)
2.pielikums Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Sociālais dienests”
nolikumam

Bauskas novada Sociālā dienesta amatu saraksts
Nr.
p.k.

Amats

Amatu saime
(apakšsaime)
līmenis

Mēneš
algas
grupa

Amata
mēnešalga
euro

Amata
vienība

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro

1.
2.
3.

Vadītājs
Vadītāja vietnieks
Sociālais darbinieks darbam
ar personām ar
funkcionāliem traucējumiem
Sociālais darbinieks darbam
ar personām ar atkarības
problēmām
Sociālais darbinieks darbam
ar personu grupām
Sociālais darbinieks
(Bauska)
Sociālais darbinieks darbam
ar ģimeni un bērniem
(Bauska)
Sociālais darbinieks
(Brunava)
Sociālais darbinieks
(Ceraukste)
Sociālais darbinieks (Gailīši)
Sociālais darbinieks (Dāviņi)
Sociālais darbinieks (Code)
Sociālais darbinieks (Īslīce)
Sociālais darbinieks darbam
ar ģimeni un bērniem (Īslīce)
Sociālais darbinieks
(Mežotne)
Sociālais darbinieks
(Vecsaule)
Sociālais darbinieks
Psihologs
Ergoterapeits
Lietvedis
Aprūpētājs
Sociālais aprūpētājs
Ēkas uzraugs
Apkopējs
Aprūpētājs

1IVA
1 IIB
39 III

13
12
8

1307
1046
787

1
1
2

1307
1046
1574

39 III

8

787

1

787

39 III

8

787

1

787

39 III

8

787

2

1574

39III

8

787

3

2361

39 III

8

787

1

787

39 III

8

787

1

787

39 III
39 III
39 III
39 III
39 III

8
8
8
8
8

787
787
787
787
787

1
1
1
1
1

787
787
787
787
787

39 III

8

787

1

787

39 III

8

810

1

810

39 III
5.1. IIB
5.1 IIB
18.3 III
39 I
39 II
4 IA
13 I
39 II

8
9
9
8
3
5
4
1
5

787
836
787
745
418
558
392
370
471

3
1,5
1
1
0,5
1
1
1
5

2361
1254
787
745
209
558
392
370
2355

4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.

Sētnieks
Ielu strādnieks
Automobiļa vadītājs

13 I
13 I
41 II

1
1
6

BAUSKAS NOVADA
SOCIĀLĀ DIENESTA VADĪTĀJA

370
370
523

I.KUBLIŅA

2

0,75
1
1

278
370
523

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2015.gada 22.decembrī

prot.Nr.25, 32.p.

Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Vispārēja tipa pansionāts „Derpele”” nolikumā
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, ar Bauskas novada domes 2014.gada 27.novembra lēmumu „Par
grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele””
nolikumā” tika uzsākts pakāpenisks mēnešalgas minimālā apmēra sasniegšanas process.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.un 13.punktu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmito daļu, Ministru kabineta
24.novembra noteikumiem Nr.656 „Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā
darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” (stājas spēkā 2016.gada
1.janvārī), un Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra nolikuma Nr.5 „Bauskas novada
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 56.un 61.punktu, Bauskas novada
dome nolemj:
1. Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele””
nolikuma (apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2009.gada 23.decembrī) pielikumu
„Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vispārēja tipa pansionāts “Derpele’” amatu
saraksts” jaunā redakcijā saskaņā ar pielikumu.
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.
Pielikumā: „Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele”” amatu
saraksts” uz 1 lp.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes sēdē
2015.gada 22.decembrī (prot.Nr.25, 32.p.)
Pielikums Bauskas novada pašvaldības iestādes “Vispārēja tipa pansionāts „Derpele””
nolikumam

Vispārēja tipa pansionāta „Derpele” amatu saraksts
Nr.p.
k.

Amats

1.
2.

Direktors
Struktūrvienības vadītājs
(Īslīces veco ļaužu sociālās
aprūpes centrā)
Struktūrvienības vadītājs
(Slimnīcas iela 4)
Sociālais darbinieks
Lietvedis
Vecākais aprūpētājs
(pansionāts „Derpele”)
Aprūpētājs
Medicīnas māsa (Īslīces
veco ļaužu sociālās aprūpes
centrā)
Medicīnas māsa
(pansionāts „Derpele”)
Noliktavas pārzinis
Automobiļa vadītājs
Galdnieks
Ēku un apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis
Ēkas un teritorijas uzraugs
Dārznieks (pansionāts
„Derpele” )
Veļas mazgātājs
Apkopējs
Sētnieks
Sociālais rehabilitētājs
Sociālais aprūpētājs

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

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

VISPĀRĒJA TIPA PANSIONĀTA
„DERPELE” DIREKTORE

Amatu
saime
(apakš
saime)
līmenis
1 IVA
39IV

Mēneš
algas
grupa

Mēneš
alga
euro

Amata
vienība

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro

13
10

1245
751

1
1

1245
751

39 IV

10

751

1

751

39 IIIA
18.3 II
39 IIB

8
7
5

758
630
496

1
1
1

758
630
496

39 IIB
5.2 II

5
6

496
560

21
0,5

10416
280

5.2 II

6

560

1

560

2I
41 II
13 III
3IIA

5
6
4
6

496
583
466
583

1
1
1
1

496
583
466
583

4 IB
13 III

4
4

370
466

2
1

740
466

13 IIA
13 I
13 I
39 IIB
39 IIB

2
1
1
5
5

420
370
370
496
496

1
3
1
1
1

420
1110
370
496
496

I.SAVICKA

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2015.gada 22.decembrī

prot.Nr.25, 33.p.

Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Sporta centrs „Mēmele” nolikumā
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, ar Bauskas novada domes 2014.gada 27.novembra lēmumu „Par
grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Sporta centrs „Mēmele” nolikumā” tika
uzsākts pakāpenisks mēnešalgas minimālā apmēra sasniegšanas process.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.un 13.punktu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmito daļu, Ministru kabineta
24.novembra noteikumiem Nr.656 „Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā
darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” (stājas spēkā 2016.gada
1.janvārī), un Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra nolikuma Nr.5 „Bauskas novada
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 56.un 61.punktu, Bauskas novada
dome nolemj:
1. Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Sporta centrs „Mēmele”” nolikuma
(apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2010.gada 25.februārī) pielikumu „Bauskas
novada pašvaldības iestādes „Sporta centrs „Mēmele” amatu saraksts” jaunā redakcijā
saskaņā ar pielikumu.
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.
Pielikumā: „Bauskas novada pašvaldības iestādes „Sporta centrs „Mēmele” amatu saraksts” uz 1
lp.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes sēdē
2015.gada 22.decembrī ( prot.Nr.25, 33.p.)
Pielikums Bauskas novada pašvaldības iestādes „Sporta centrs „Mēmele”” nolikumam

Sporta centra „ Mēmele” amatu saraksts
Nr.
p.k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Amats

Amatu
saime
(apakš
saime)
līmenis

Mēneš
algas
grupa

Direktors
Sporta darba organizators
Saimniecības pārzinis
Lietvedis
Tehniskais strādnieks
Strādnieks
Ēkas un teritorijas uzraugs
Ēkas un teritorijas uzraugs
Ēkas un teritorijas uzraugs
Ēkas dežurants
Apkopējs
Sporta pasākumu organizators (nepilns
(50 stundas mēnesī) summēts darba
laiks ) Brunavas pagastā
Sporta pasākumu organizators (nepilns
(50 stundas mēnesī) summēts darba
laiks ) Ceraukstes pagastā
Sporta pasākumu organizators (nepilns
(50 stundas mēnesī) summēts darba
laiks ) Codes pagastā
Sporta pasākumu organizators (nepilns
(50 stundas mēnesī) summēts darba
laiks ) Īslīces pagastā
Sporta pasākumu organizators (nepilns
(50 stundas mēnesī) summēts darba
laiks ) Gailīšu pagastā
Sporta pasākumu organizators (nepilns
(50 stundas mēnesī) summēts darba
laiks ) Mežotnes pagastā
Sporta pasākumu organizators (nepilns
(50 stundas mēnesī) summēts darba
laiks ) Vecsaules pagastā

1IVA
48 III
3 IIB
18.3 II
13 IV
13 III
4 IB
4 IB
4 IB
4 IA
13 I
48 IA

SPORTA CENTRA „MĒMELE” DIREKTORE

Amata
vienība

13
10
8
7
5
4
4
4
4
4
1
6

Mēnešalga/
stundas
tarifa
likme
euro
1117
998
837
600
527
474
370
370
370
420
370
3,59

48 IA

6

3,59

1

48 IA

6

3,59

1

48 IA

6

3,59

1

48 IA

6

3,59

1

48 IA

6

3,59

1

48 IA

6

3,59

1

L.RIMŠEVICA

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2015.gada 22.decembrī

prot.Nr.25, 34.p.

Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas pils muzejs” nolikumā
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, ar Bauskas novada domes 2014.gada 27.novembra lēmumu „Par
grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas pils muzejs” nolikumā” tika uzsākts
pakāpenisks mēnešalgas minimālā apmēra sasniegšanas process.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.un 13.punktu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmito daļu, Ministru kabineta
24.novembra noteikumiem Nr.656 „Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā
darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” (stājas spēkā 2016.gada
1.janvārī), un Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra nolikuma Nr.5 „Bauskas novada
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 56.un 61.punktu, Bauskas novada
dome nolemj:
1. Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas pils muzejs” nolikuma
(apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2009.gada 23.decembrī) pielikumu „Bauskas
novada pašvaldības iestādes „Bauskas pils muzejs” amatu saraksts” jaunā redakcijā
saskaņā ar pielikumu.
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.
Pielikumā: „Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas pils muzejs” amatu saraksts” uz 1 lp.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes sēdē
2015.gada 22.decembrī (prot.Nr.25, 34.p.)
Pielikums Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas pils muzejs” nolikumam

Bauskas pils muzeja amatu saraksts
Nr.
p.k.

Amats

1.
2.
3.

Direktors
Galvenais krājuma glabātājs
Galvenais speciālists
zinātniskajā darbā – mākslas
eksperts
Ekspozīciju un izstāžu
kurators
Muzejpedagogs
Sabiedrisko attiecību
speciālists – klientu
apkalpošanas vadītājs
Lietvedības sekretārs
Saimniecības pārzinis
Sētnieks
Biļešu kases kasieris
Automobiļa vadītājs –
tehniskais strādnieks
Apkopējs
Muzeja izstāžu un
ekspozīciju zāļu uzraugs
Ēku un teritorijas uzraugs
Restaurators
Sezonas darbinieki 01.05.31.10.
Apkopējs - sētnieks
Muzeja izstāžu un
ekspozīciju zāļu uzraugs

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

Amatu
saime
(apakš
saime)
līmenis
1 IVA
18.4 III
18.5 III

Mēneš Mēneš
algas
algas
grupa likme
euro

Amata
vienība

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro

13
9
9

1245
898
944

1
1
1

1245
898
944

18.5 III

9

875

1

875

18.5 III
23 IIIB

9
9

828
736

1
1

828
736

18.3 II
3 IIB
13 I
23 I
41 II

7
8
1
4
6

583
723
370
413
536

1
1
1
2
1

583
723
370
826
536

13 I
13 I

1
1

370
370

6
3

2220
1110

4 IB
34 IVA

4
9

370
851

3
1

1110
851

13 I
13 I

1
1

370
370

1
9

370
3330

BAUSKAS PILS MUZEJA DIREKTORS

M.SKANIS

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2015.gada 22.decembrī

prot.Nr.25, 35.p.

Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas muzejs” nolikumā
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, ar Bauskas novada domes 2014.gada 27.novembra lēmumu „Par
grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas muzejs” nolikumā” tika uzsākts
pakāpenisks mēnešalgas minimālā apmēra sasniegšanas process.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.un 13.punktu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmito daļu, Ministru kabineta
24.novembra noteikumiem Nr.656 „Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā
darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” (stājas spēkā 2016.gada
1.janvārī), un Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra nolikuma Nr.5 „Bauskas novada
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 56.un 61.punktu, Bauskas novada
dome nolemj:
1. Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas muzejs” nolikuma (apstiprināts
Bauskas novada domes sēdē 2011..gada 28.aprīlī) pielikumu „Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Bauskas muzejs” amatu saraksts” jaunā redakcijā saskaņā ar pielikumu.
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.
Pielikumā: „Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas muzejs” amatu saraksts” uz 1 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes sēdē
2015.gada 22.decembrī (prot.Nr.25, 35.p.)
Pielikums Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas muzejs” nolikumam

Bauskas muzeja amatu saraksts
Nr.
p.k.

Amats

1.
2.
3.

Direktors
Saimniecības daļas vadītājs
Sabiedrisko attiecību
speciālists
Krājuma nodaļa
Galvenais krājuma glabātājs
Krājuma glabātājs
Speciālists
Speciālists - restaurators
Vēstures nodaļa
Vēstures nodaļas vadītājs
Vecākais speciālists
Mākslas nodaļa
Mākslas nodaļas vadītājs
Vecākais speciālists
Speciālists
Tautas lietišķās mākslas
studija „Bauska”
Studijas vadītājs
Speciālists
Tehniskais personāls
Tehniskais strādnieks
Muzeja izstāžu un
ekspozīciju zāļu uzraugs
Apkopējs
Viļa Plūdoņa muzejs
Filiāles vadītājs
Speciālists
Palīgstrādnieks

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

BAUSKA MUZEJA DIREKTORE

Amatu
saime
(apakš
saime)
līmenis
1 IVA
3 IIB
24 I

Mēne
šalgas
grupa

Mēneš
alga
euro

Amata
vienība

Mēnešalgu
Kopējais
finansējums
euro

13
8
7

1160
647
583

1
1
1

1160
647
583

18.5 IV
18.5 I
18.5 I
34 II

10
6
6
5

869
543
543
459

1
1
1
1

869
543
543
459

18.5 IV
18.5 III

10
9

869
736

1
1

869
736

33 II
24I
33 IA

8
7
6

652
583
543

1
1
1

652
583
543

33 IB
34II

7
5

597
459

1
1

597
459

13 III
23 I

4
4

521
424

1
3

521
1272

13 I

1

370

1

370

18.5 II
18.5 I
13 I

8
6
1

647
543
370

1
1
1

647
543
370

B.ŠULCE

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2015.gada 22.decembrī

prot.Nr.25, 36.p.

Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas Kultūras centrs” nolikumā
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, ar Bauskas novada domes 2014.gada 27.novembra lēmumu „Par
grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Kultūras centrs” nolikumā” tika
uzsākts pakāpenisks mēnešalgas minimālā apmēra sasniegšanas process.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.un 13.punktu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmito daļu, Ministru kabineta
24.novembra noteikumiem Nr.656 „Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā
darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” (stājas spēkā 2016.gada
1.janvārī), un Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra nolikuma Nr.5 „Bauskas novada
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 56.un 61.punktu, Bauskas novada
dome nolemj:
1. Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Kultūras centrs” nolikuma
(apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2011.gada 29.decembrī) pielikumu „Bauskas
novada pašvaldības iestādes „Bauskas Kultūras centrs” amatu saraksts” jaunā redakcijā
saskaņā ar pielikumu.
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.
Pielikumā: „Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas kultūras centrs” amatu saraksts” uz 1
lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes sēdē
2015.gada 22.decembrī (prot.Nr.25, 36.p.)
Pielikums Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Kultūras centrs” nolikumam

Bauskas Kultūras centra amatu saraksts
Nr.
p.k.

Amats

1.
2.
3.

Direktors
Vietnieks kultūras darbā
Vietnieks tehniskajā un
saimnieciskajā darbā
Pasākumu producents
Kultūras menedžeris
Dizaina speciālists
Speciālists – skaņu operators
Sabiedrisko attiecību
speciālists
Gaismu noformēšanas
mākslinieks
Lietvedis
Strādnieks santehniķis
Transporta strādnieks
Sētnieks
Apkopējs dežurants
Ēku dežurants
Noformēšanas mākslinieks
Klientu apkalpošanas
speciālists

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Amatu
saime
(apakš
saime)
līmenis
1 IVA
33 III
3 IIB

Mēneš
algas
grupa

Mēneš
alga
euro

Amata
vienība

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro

13
9
8

1160
845
743

1
1
1

1160
845
743

33 IC
33 IC
33 IA
13 IV
24 I

7
7
6
5
7

670
670
652
527
670

1
1
1
1
1

670
670
652
527
670

13 IV

5

527

1

527

18.3 II
13 III
13 III
13 1
13 I
4 IA
13 IV
23 I

7
4
4
1
1
4
5
4

670
474
474
370
370
370
527
474

0,5
1
1
1
3
3
1
1

335
474
474
370
1110
1110
527
474

BAUSKAS KULTŪRAS CENTRA DIREKTORE

I.VANSOVIČA

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2015.gada 22.decembrī

prot.Nr.25, 37.p.

Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas Centrālā bibliotēka” nolikumā
Lai nodrošinātu bibliotēkas lietotāju attālinātu piekļuvi aktuālai un operatīvai informācijai
par pakalpojumiem, nozīmīgs rīks ir sociālie mediji – mājaslapas, twitter, facebook, draugiem.lv
u.c. Izvērtējot galvenā bibliotekāra noslodzi Bauskas Centrālajā bibliotēkā, (Bibliotēkas
akreditācijas komisijas ieteikumi), nepieciešams esošo 0,75 slodzi palielināt līdz pilnai slodzei, lai
varētu kvalitatīvi veikt aktuālās informācijas ievietošanu mājaslapas www.bauskasbiblioteka.lv
sadaļās: Jaunieguvumi (slīdošā lenta), Jaunākie notikumi, Pasākumu kalendārs, Biznesam
(apakšnodaļās), Pasākumu afišas, Pasākumu klipus un grāmatu Top 5 interaktīvajam TV, info
portālam www.biblioteka.lv, kā arī sociālajos medijos twitter, facebook, draugiem.lv.
Bauskas novada dome 2013.gada 19.decembrī izveidoja Bauskas novada pašvaldības
institucionālās sistēmas un atlīdzības sistēmas izvērtēšanas darba grupu. Viens no darba grupas
uzdevumiem bija izstrādāt mēnešalgas noteikšanas kritērijus Bauskas novada pašvaldības iestāžu
amatpersonām un darbiniekiem, kuru atalgojums tiek finansēts no pašvaldības budžeta atbilstoši
amata atbilstības līmenim un sarežģītībai.
Ievērojot Bauskas novada pašvaldības institucionālās sistēmas un atlīdzības sistēmas
izvērtēšanas darba grupas priekšlikumus, Bauskas novada dome 2014.gada 30.oktobrī pieņēma
lēmumu par grozījumiem Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra nolikumā Nr.5
„Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” (turpmāk –
Nolikums).
Lai nodrošinātu līdzvērtīgu mēnešalgu par līdzīga satura un sarežģītības darbu Bauskas
novada pašvaldības iestāžu amatpersonām un darbiniekiem, Nolikuma 56.punktā tika noteikts, ka
pašvaldībā piemērojamais minimālais mēnešalgas apmērs tiek noteikts proporcionāli, samazinot
maksimālo mēnešalgas apmēru, ievērojot Nolikuma 61.punktā noteikto.
Ar 2014.gada 27.novembra Bauskas novada domes lēmumu tika uzsākts pakāpenisks
minimālās mēnešalgas apmēru sasniegšanas process. Turpinot iesākto un pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmito daļu un Bauskas novada domes 2013.gada
28.novembra nolikuma Nr.5 „Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības
nolikums” 56.un 61.punktu,Bauskas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Centrālā bibliotēka” nolikuma
(apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2009.gada 23.decembrī) pielikumu „Bauskas
novada pašvaldības iestādes „Bauskas Centrālā bibliotēka” amatu saraksts” jaunā redakcijā
saskaņā ar pielikumu.
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.

Pielikumā: „Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Centrālā bibliotēka” amatu saraksts”
uz 2 lp.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

2

APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes sēdē
2015.gada 22.decembrī
(prot.Nr.25, 37.p.)
Pielikums Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Centrālā bibliotēka” nolikumam

Bauskas Centrālās bibliotēkas amatu saraksts
Nr.
p.k.

Amats

1.
2.
3.

Direktors
Direktora vietnieks
Informācijas resursu
attīstības nodaļas vadītājs
IS administrators
Interneta un periodikas
lasītavas vadītājs
Biznesa bibliotēkas un
specializētās lasītavas
vadītājs
Galvenais bibliotekārs
Lasītāju apkalpošanas
nodaļas vadītājs
Galvenais bibliogrāfs
Galvenais bibliogrāfs –
redaktors
Galvenais bibliotekārs
Galvenais bibliotekārs
Datortīkla administrators
Bērnu bibliotēkas vadītājs
Interneta un lasītavas
vadītājs bērnu bibliotēkā
Galvenais bibliotekārs
Lietvedis
Saimniecības vadītājs
Apkopējs
Apkopējs
Apkopējs
Sētnieks apkopējs
Brunavas bibliotēkas
vadītājs
Grenctāles bibliotēkas
vadītājs
Ceraukstes bibliotēkas
vadītājs
Mūsas bibliotēkas vadītājs

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Amatu
saime
(apakš
saime)
līmenis
1IVA
1.II.B
18.2.IV

Mēnešalgas
grupa

Amata
mēnešalga
euro

Amata
vienība

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro

13
12
11

1399
1200
875

1
1
1

1399
1200
875

18.2.IV

11

800

1

800

18.2.IV

11

875

1

875

18.2.II
18.2.IV

8
11

743
875

1
1

743
875

18.2.II
18.2.II

8
8

743
743

1
1

743
743

18.2.II
18.2.II
19.5.IIB
18.2.V
18.2.IV

8
8
9
12
11

743
743
743
900
800

1
1
1
1
1

743
743
743
900
800

18.2.II
18.3.II
3.II.B
3.I.A
3.I.A
3.I.A
3.I.A
18.2.III

8
7
8
1
1
1
1
10

743
670
670
370
370
370
370
700

1
1
1
1
0,95
0,8
0,5
1

743
670
670
370
352
296
185
700

18.2.III

10

700

1

700

18.2.III

10

700

1

700

18.2.III

10

650

1

650

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Codes bibliotēkas vadītājs
Jauncodes bibliotēkas
vadītājs
Dāviņu bibliotēkas vadītājs
Gailīšu bibliotēkas vadītājs
Pāces bibliotēkas vadītājs
Jumpravas bibliotēkas
vadītājs
Mežotnes bibliotēkas
vadītājs
Strēlnieku bibliotēkas
vadītājs
Jaunsaules bibliotēkas
vadītājs
Ozolaines bibliotēkas
vadītājs
Vecsaules bibliotēkas
vadītājs
Rītausmu bibliotēkas
vadītājs
Ādžūnu bibliotēkas
vadītājs
Rītausmu bibliotēkas
bibliotekārs

18.2.III
18.2.III

10
10

751
751

1
1

751
751

18.2.III
18.2.III
18.2.III
18.2.III

10
10
10
10

650
751
650
650

1
1
1
1

650
751
650
650

18.2.III

10

650

1

650

18.2.III

10

650

1

650

18.2.III

10

650

1

650

18.2.III

10

650

1

650

18.2.III

10

700

1

700

18.2.III

10

758

1

758

18.2.III

10

650

1

650

18.2.III

10

650

1

650

BAUSKAS CENTRĀLĀS BIBLIOTĒKAS DIREKTORE

B.TORMANE

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2015.gada 22.decembrī

prot.Nr.25, 38.p.

Par atlīdzības noteikšanu Bauskas novada
amatierkolektīvu vadītājiem
Bauskas Kultūras centrā saņemtas amatierkolektīvu vadītāju kolektīvu darbības atskaites
par 2015.gadu un pieteikumi par finansējuma piešķiršanu amatierkolektīviem.
Ievērojot amatierkolektīvu izvērtēšanas rezultātus un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa
noteikumu Nr.10 „Bauskas novada amatierkolektīvu vadītāju un speciālistu finansēšanas kārtība”
23.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Noteikt atlīdzību jaundibinātajiem amatierkolektīviem:
1.1.
Gailīšu pagastā skolēnu teātra pulciņa vadītājam mēnesī 64 euro (līguma darbības
laiks 9 mēneši);
1.2. Bauskas Kultūras centrā tautas deju ansambļa „Jandāls” studijas vadītājam mēnesī
250 euro (līguma darbības laiks 9 mēneši); tautas deju ansambļa „Jandāls” studijas
koncertmeistaram mēnesī 166 euro (līguma darbības laiks 9 mēneši); tautas deju
ansambļa „Jandāls” studijas repetitoram mēnesī 166 euro (līguma darbības laiks 9
mēneši), eksotisko deju kolektīva „Jasmīna” vadītājam mēnesī 64 euro (līguma darbības
laiks 9 mēneši);
1.3. Mežotnes pagastā vidējās paaudzes deju kolektīva „Ducis” koncertmeistaram
mēnesī 166 euro (līguma darbības laiks 10 mēneši), līnijdeju kolektīva vadītājam mēnesī
64 euro (līguma darbības laiks 9 mēneši), seno amatu darbnīcas vadītājam mēnesī 64 euro
(līguma darbības laiks 9 mēneši);
1.4. Īslīces pagastā jauniešu deju kolektīva vadītājam mēnesī 192 euro (4 mēneši
2016.gadā – septembris, oktobris, novembris, decembris), jauniešu deju kolektīva
koncertmeistaram mēnesī 166 euro (4 mēneši 2016.gadā).
2. Noteikt atlīdzību Bauskas novada amatierkolektīvu vadītājiem un speciālistiem saskaņā ar
pielikumu „Bauskas novada amatierkolektīvu vadītāju un speciālistu atlīdzība 2016.gadā”.
3. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.
Pielikumā: „Bauskas novada amatierkolektīvu vadītāju un speciālistu atlīdzība 2016.gadā”
uz 4 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

Pielikums
Bauskas
novada
domes
22.12.2015. lēmumam „Par atlīdzības
piešķiršanu
Bauskas
novada
amatierkolektīvu vadītājiem”
Bauskas novada amatierkolektīvu vadītāju un speciālistu atlīdzība 2016.gadā
Nr.p.
Kolektīvs, amats
k.
1. Vidējās paaudzes deju kolektīva „Mēmele” vadītājs
Bauskas Kultūras centrā
2. Vidējās paaudzes deju kolektīva „Mēmele”
koncertmeistars Bauskas Kultūras centrā
3. Tautas deju ansambļa „Jandāls” vadītājs Bauskas
Kultūras entrā
4. Tautas deju ansambļa „Jandāls” repetitors Bauskas
Kultūras centrā
5. Tautas deju ansambļa „Jandāls” koncertmeistars
Bauskas Kultūras centrā
6. Vidējās paaudzes deju kolektīva „Biguļi” vadītājs
Bauskas Kultūras centrā
7. Vidējās paaudzes deju kolektīva „Biguļi”
koncertmeistars Bauskas Kultūras centrā
8. Fotostudijas „Bauska” vadītājs Bauskas Kultūras
centrā
9. Tautas teātra režisors Bauskas Kultūras centrā
10. Folkloras kopas „Trejupe” vadītājs Bauskas Kultūras
centrā
11. Folkloras kopas „Trejupe” koncertmeistars Bauskas
Kultūras centrā
12. Pūtēju orķestra „Bauska” diriģents Bauskas Kultūras
centrā
13. Pūtēju orķestra „Bauska” koncertmeistars Bauskas
Kultūras centrā
14. Jauktā kora „Dzīle” diriģents Bauskas Kultūras
centrā
15. Jauktā kora „Dzīle” kormeistars Bauskas Kultūras
centrā
16. Seniora kora „Sarma” diriģents Bauskas Kultūras
centrā
17. Senioru deju kolektīva „Vēlreiz” vadītājs Bauskas
Kultūras centrā
18. Jauktā kora „Mežotne” diriģents
19. Jauktā kora „Mežotne” kormeistars
20. Vokālā ansambļa „Eliksīrs” vadītājs Bauskas
Kultūras centrā
21. Jauktā kora „Grenctāle ” diriģents Brunavas pagastā
22. Jauktā kora „Grenctāle ” kormeistars Brunavas
pagastā
23. Bērnu vokālā ansambļa „Tirli Bums” vadītājs
Brunavas pagastā

Atlīdzība
EUR
310

Darbības
mēneši
11

166

11

300

11

166

11

166

11

280

11

166

11

262

11

256
266

11
11

166

11

239

10

166

10

236

10

166

10

243

10

135

10

280
166
186

10
10
10

243
166

11
11

135

8

24. Deju kolektīva „Rota” vadītājs Brunavas pagastā
25. Folkloras kopas „Laukam pāri” vadītājs Ceraukstes
pagastā
26. Bērnu ansambļa vokālais vadītājs Ceraukstes
pagastā
27. Senioru ansambļa deju vadītājs Ceraukstes pagastā
28. Jauktā kora „Mēmele” diriģents Codes pagastā
29. Jauktā kora „Mēmele” kormeistars Codes pagastā
30. Folkloras kopas „Dreņģeri” vadītājs Codes pagastā
31. Jauniešu deju kolektīva „Code” vadītājs Codes
pagastā
32. Jauniešu deju kolektīva „Code” koncertmeistars
Codes pagastā
33. Vokālā ansambļa „Mežrozītes” vadītājs Codes
pagastā
34. Amatierteātra „Spēlētprieks” režisors Codes pagastā
35. Jauktā kora „Kamarde” diriģents Gailīšu pag.
36. Jauktā kora „Kamarde” kormeistars Gailīšu pag.
37. Līnijdeju vadītājs Gailīšu pagastā
38. Bērnu vokāla ansambļa „Varavīksne” vadītājs
Gailīšu pagastā
39. Uzvaras amatierteātra režisors Gailīšu pagastā
40. Vokālā ansambļa „Mēs” vadītājs Mežotnes pagastā
41. Amatierteātra režisors Mežotnes pagastā
42. Aušanas pulciņa „Vēverīši” vadītājs Mežotnes
pagastā
43. Folkloras kopas „Vecsaule” vadītājs Vecsaules
pagastā
44. Sieviešu kora „Skalve” diriģents Vecsaules pagastā
45. Amatierteātra režisors Vecsaules pagasta Jaunsaules
ciemā
46. Vokālā ansambļa „Uguntiņas” vadītājs Vecsaules
pagastā
47. Amatierteātra vadītājs Vecsaules pagastā
48. Jaunsaules līnijdeju kolektīva vadītājs Vecsaules
pagastā
49. Sieviešu kora „Skalve” kormeistars Vecsaules
pagastā
50. Jauktā kora „Četri vēji” diriģents Īslīces pagastā
51. Jauktā kora „Četri vēji” kormeistars Īslīces pagastā
52. Vidējās paaudzes deju kolektīva „Līdums” vadītājs
Īslīces pagastā
53. Vidējās paaudzes deju kolektīva „Līdums”
koncertmeistars Īslīces pagastā
54. Amatierteātra „ Dadži” režisors Īslīces pagastā
55. Ansambļa „Sapnītis” vadītājs Īslīces pagastā
56. Keramikas pulciņa vadītājs Īslīces pagastā
57. Vizuālās mākslas pulciņa vadītājs Īslīces pagastā
58. Floristikas pulciņa vadītājs Īslīces pagastā
2

64
276

11
11

149

10

135
266
166
276
236

11
11
11
11
11

166

11

135

11

273
236
166
64
156

11
10
10
9
9

202
186
64
64

11
10
10
8

276

11

263
266

11
11

235

11

256
64

11
10

166

11

300
166
320

11
11
11

166

11

276
156
64
64
64

11
11
9
9
9

59. Rokdarbu pulciņa vadītājs Īslīces pagastā
60. Bērnu deju kolektīva vadītājs Īslīces pagastā
61. Vidējās paaudzes deju kolektīva „Dzirnavnieki”
vadītājs Ceraukstes pagastā
62. Vidējās paaudzes deju kolektīva „Dzirnavnieki”
koncertmeistars Ceraukstes pagastā
63. Vidējās paaudzes deju kolektīva „Ducis” vadītājs
Mežotnes pagastā
64. Senioru deju kolektīva „Biguļi” vadītājs Bauskas
Kultūras centrā
65. Senioru deju kolektīva „Biguļi” koncertmeistars
Bauskas Kultūras centrā
66. Eksotisko deju kolektīva „Nazira” vadītājs Gailīšu
pagastā
67. Fotokluba „Perspektīva” vadītājs Gailīšu pagastā

64
135
263

9
10
11

166

11

236

10

280

11

166

11

64

9

64

9

68. Līnijdeju grupas „Hot boots” vadītājs Bauskas
Kultūras centrā
69. Rokdarbu pulciņa „Rota” vadītājs Vecsaules pagastā

64

10

64

9

70. Skolēnu teātra pulciņa vadītājs Gailīšu pagastā

64

9

71. Tautas deju ansambļa „Jandāls” studijas vadītājs
Bauskas Kultūras centrā
72. Tautas deju ansambļa „Jandāls” studijas
koncertmeistars
73. Tautas deju ansambļa „Jandāls” studijas repetitors

250

9

166

9

166

9

74. Vidējās paaudzes deju kolektīva „Ducis”
koncertmeistars Mežotnes pagastā
75. Līnijdeju kolektīva vadītājs Mežotnes pagastā

166

10

64

9

76. Seno amatu darbnīcas vadītājs Mežotnes pagastā

64

9

77. Jauniešu deju kolektīva vadītājs (4 mēneši 2016.gadā
- sept., okt., nov., dec.) Īslīces pagastā
78. Jauniešu deju kolektīva koncertmeistars (4 mēneši
2016.gadā - sept., okt., nov., dec.) Īslīces pagastā
79. Eksotisko deju kolektīva „Jasmīna” vadītājs Bauskas
Kultūras centrā

192

4

166

4

64

9

Domes priekšsēdētājs
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BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2015.gada 22.decembrī

prot.Nr.25, 39.p.

Par grupu izveidi Pamūšas speciālajā internātpamatskolā
Bauskas novada pašvaldībā saņemts Pamūšas speciālās internātpamatskolas direktores
A.Naumanes 2015.gada 12.novembra iesniegums Nr.1-12/53 „Par sestdienas, svētdienas grupu
izveidi”, kurā izteikts lūgums atļaut no 2016.gada 1.janvāra atvērt sestdienas un svētdienas
internāta grupas pirmsskolā un sākumskolā, finansējot grupu darbību no valsts budžeta
mērķdotācijas. Lūgums izteikts, ievērojot izglītības iestādes vecāku iesniegumus un vecāku
aptaujas rezultātus.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Ministru
kabineta 2000.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.135 „Noteikumi par kvalificētā personāla skaitu un
nepieciešamo aprīkojumu vispārējās bērnu aprūpes un audzināšanas iestādēs” un Ministru
kabineta 2010.gada 31.augusta noteikumiem Nr.825 „Speciālās izglītības iestāžu, vispārējās
izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) un internātskolu finansēšanas kārtība”, Bauskas
novada dome nolemj:
Atļaut no 2016.gada 1.janvāra Pamūšas speciālajā internātpamatskolā atvērt sestdienas un
svētdienas internāta grupas pirmsskolā un sākumskolā.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2015.gada 22.decembrī

prot.Nr.25, 40.p.

Par izglītības iestāžu no pašvaldības budžeta finansēto darbinieku
amatu sarakstiem
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 13.novembrī saņemts Pamūšas speciālās
internātpamatskolas direktores Aelitas Naumanes iesniegums (reģistrēts ar Nr.3-14.15/3543), kurā
izteikts lūgums atļaut ar 2016.gada 1.janvāri atvērt sestdienas un svētdienas internātgrupas
pirmsskolā un sākumskolā, un papildus piešķirt divas nakts aukles likmes, vienu aukles likmi,
vienu dārznieka–sētnieka likmi.
Ievērojot iepriekšminēto, kā arī izmaiņas minimālās mēnešalgas apmērā ar 2016.gada
1.janvāri, ir apstiprināmi izglītības iestāžu darbinieku slodžu un amata vienību saraksti jaunā
redakcijā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta
pirmās daļas 13.punktu un Bauskas novada domes 2011.gada 28.jūlija noteikumu Nr.15 „Par
novada izglītības iestāžu amatu vienībām un darba slodzēm, ko finansē no pašvaldības budžeta”
17.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt izglītības iestāžu no pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatu sarakstus
saskaņā ar pielikumiem jaunā redakcijā.
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.
Pielikumā:
1.pielikums „Bauskas Valsts ģimnāzijas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1lp.
2.pielikums „Bauskas sākumskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1lp.
3.pielikums „Bauskas 2.vidusskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1lp.
4.pielikums „Īslīces vidusskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1lp.
5.pielikums „Uzvaras vidusskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1lp.
6.pielikums „Bauskas pilsētas pamatskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1lp.
7.pielikums „Codes pamatskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1lp.
8.pielikums „Griķu pamatskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1lp.
9.pielikums „Mežgaļu pamatskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1lp.
10.pielikums „Mežotnes pamatskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1lp.
11.pielikums „Ozolaines pamatskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1lp.
12.pielikums „Vecsaules pamatskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1lp.
13.pielikums „Bauskas Mūzikas skolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1lp.
14.pielikums „Bauskas Mākslas skolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1lp.
15.pielikums „Bauskas Bērnu un jauniešu centra darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz
1lp.
16.pielikums „Bauskas Bērnu un jaunatnes sporta skolas darbinieku slodžu un amata vienību
saraksts” uz 1lp.

17.pielikums „Pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” darbinieku slodžu un amata vienību
saraksts” uz 1lp.
18.pielikums „Pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaulīte” darbinieku slodžu un amata vienību
saraksts” uz 1lp.
19.pielikums „Mežotnes internātvidusskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1lp.
20.pielikums „Pamūšas speciālās internātpamatskolas darbinieku slodžu un amata vienību
saraksts” uz 1lp.
Domes priekšsēdētājs
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1.pielikums

Bauskas Valsts ģimnāzijas* darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
Nr.
p. k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.


Amata nosaukums

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas
pārzinis
Lietvedis
Laborants
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks
IT administrators
Ēkas dežurants
Medicīnas māsa
Garderobists
Sociālais pedagogs
Koncertmeistars ģimnāzijā
Interešu izglītības pedagogs ģimnāzijā
Kopā

Amatu
saime
(apakšsaime)
3 II B

Mēnešalgas
grupa

Algas
likme
euro

Slodze

8

699

1

18.3 II
13 III
13 I
13 I
13 III
19.5 I
4IA
5.2 III
13 I
x

7
4
1
1
4
6
4
7
1
x

630
370
370
370
446
560
370
630
370
490
435
435
x

1
2
11,1
1
2
0,5
4
0,5
1
1
1
1
27,1

Mēneša
alga
kopā
euro
699
630
740
4107
370
892
280
1480
315
370
490
435
435
11243

Liela institūcija, atbilstoši Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra nolikumam Nr.5 „Bauskas novada
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS
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2.pielikums

Bauskas sākumskolas* darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
Nr.
p. k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.


Amata nosaukums

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas
pārzinis
Lietvedis
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks
IT administrators
Ēkas dežurants
Medicīnas māsa
Garderobists
Sociālais pedagogs
Koncertmeistars
Kopā

Amatu
saime
(apakšsaime)
3 II B

Mēneša
algas
grupa

Algas
likme
euro

Slodze

8

699

1

Mēneša
alga
kopā
euro
699

18.3 II
13 I
13 I
13 III
19.5 I
4IA
5.2 III
13 I
x

7
1
1
4
6
4
7
1
x

630
370
370
446
560
370
630
370
490
435
x

1
3,75
0,5
1
0,5
1
0,5
1
1
1
12,25

630
1388
185
446
280
370
315
370
490
435
5608

Liela institūcija, atbilstoši Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra nolikumam Nr.5 „Bauskas novada
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”
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3.pielikums

Bauskas 2.vidusskolas* darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
Nr.
p. k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Amata nosaukums

Saimniecības vadītājs
Lietvedis
Laborants
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks
IT administrators
Ēkas dežurants
Sporta zāles pārzinis
Medicīnas māsa
Garderobists
Sociālais pedagogs
Koncertmeistars
Kopā



Amatu
saime
(apakšsaime)

Mēnešalgas
grupa

Algas
likme
euro

Slodze

3 II B
18.3 II
13 III
13 I
13 I
13 III
19.5 I
4IA
13 I
5.2 III
13 I
x

8
7
4
1
1
4
6
4
1
7
1
x

699
630
370
370
370
446
560
370
370
630
370
490
435
x

1
1,5
1
15,6
1
3,1
1
2
0,5
1
2
1
1
31,7

Mēneša
alga
kopā
euro
699
945
370
5772
370
1383
560
740
185
630
740
490
435
13319

Liela institūcija, atbilstoši Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra nolikumam Nr.5 „Bauskas novada
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”
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4.pielikums

Īslīces vidusskolas* darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
Nr.
p. k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.


Amata nosaukums

Amatu
saime
(apakšsaime)

Mēnešalgas
grupa

Algas
likme
euro

Slodze

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas
pārzinis
Lietvedis
Laborants
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks
IT administrators
Ēkas dežurants
Sporta zāles pārzinis
Medicīnas māsa
Garderobists
Sociālais pedagogs
Aukle
Veļas pārzinis
Koncertmeistars
Struktūrvienības vadītājs
Kopā

3 II B

8

699

1

Mēne
ša
alga
kopā
euro
699

18.3 II
13 III
13 I
13 I
13 III
19.5 I
4IA
13 I
5.2 III
13 I
39 I
13 I
x

7
4
1
1
4
6
4
1
7
1
3
1
x

630
370
370
370
446
560
370
370
630
370
480
401
370
435
661
x

1
0,5
9,2
1,8
1,8
0,5
1,5
1
1
1
1
5
0,5
0,5
1
28,3

630
185
3404
666
803
280
555
370
630
370
480
2005
185
218
661
12141

Liela institūcija, atbilstoši Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra nolikumam Nr.5 „Bauskas novada
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”
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5.pielikums

Uzvaras vidusskolas* darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
Nr.
p. k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
9.
10.
11.
12.
13.
15.
16.


Amata nosaukums

Amatu
saime
(apakšsaime)

Mēnešalgas
grupa

Algas
likme
euro

Slodze

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas
pārzinis
Lietvedis
Laborants
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks
Ēkas dežurants
Medicīnas māsa
Sociālais pedagogs
Aukle
Veļas pārzinis
Koncertmeistars
Sporta zāles pārzinis
Kopā

3 II B

8

681

1

Mēneša
alga
kopā
euro
681

18.3 II
13 III
13 I
13 I
13 III
4IA
5.2 III
39 I
13 I
13 I
x

7
4
1
1
4
4
7
3
1
1
x

583
370
370
370
413
370
583
480
371
370
435
370
x

0,75
0,5
11,7
2
2,6
1
0,5
0,5
4
0,5
0,5
1
26,55

437
185
4329
740
1074
370
291
240
1484
185
218
370
10604

Vidēja institūcija, atbilstoši Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra nolikumam Nr.5 „Bauskas novada
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”
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6.pielikums

Bauskas pilsētas pamatskolas* darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
Nr.
p. k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.


Amata nosaukums

Amatu
saime
(apakšsaime)

Mēnešalgas
grupa

Algas
likme
euro

Slodze

Mēneša
alga kopā
euro

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas
pārzinis
Lietvedis
Laborants
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks
Ēkas dežurants
Medicīnas māsa
Garderobists
Sociālais pedagogs
Koncertmeistars
Kopā

3 II B

8

647

1

647

18.3 II
13 III
13 I
13 I
13 III
4IA
5.2 III
13 I
x

7
4
1
1
4
4
7
1
x

583
370
370
370
413
370
583
370
480
435
x

1
0,5
5,5
0,6
1,1
1,5
0,75
1
1
0,5
14,45

583
185
2035
222
454
555
437
370
480
218
6186

Vidēja institūcija, atbilstoši Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra nolikumam Nr.5 „Bauskas novada
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”
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7.pielikums

Codes pamatskolas* darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
Nr.
p. k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Amata nosaukums

Ēku un apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis
Lietvedis
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks
Sporta zāles pārzinis
Sociālais pedagogs
Aukle
Ēkas dežurants
Kopā



Amatu
saime(apakš
saime)

Mēnešalgas
grupa

Algas
likme
euro

Slo-dze

Mēne
ša
alga
kopā
euro

3 II B

8

559

1

559

18.3 II
13 I
13 I
13 III
13 I
39 I
4IA
x

7
1
1
4
1
3
4
x

504
370
370
370
370
435
370
370
x

0,75
5
1
1
1
0,5
2
1
13,25

378
1850
370
370
370
218
740
370
5225

Maza institūcija, atbilstoši Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra nolikumam Nr.5 „Bauskas novada
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”
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8.pielikums

Griķu pamatskolas* darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
Nr.
p. k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.


Amata nosaukums

Amatu saime
(apak-saime)

Mēnešalgas
grupa

Algas
likme
euro

Slodze

Ēku un apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis
Lietvedis
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks
Kurinātājs
Sporta zāles pārzinis
Medicīnas māsa
Sociālais pedagogs
Aukle
Veļas pārzinis
Interešu izglītības pulciņa vadītājs
(Jaunsargi)
Interešu izglītības pulciņa vadītājs
(Vanadzēni)
Struktūrvienības vadītājs
Kopā

3 II B

8

647

1

Mēneša
alga
kopā
euro
647

18.3 II
13 I
13 I
13 III
13 II A
13 I
5.2 III
39 I
13 I
-

7
1
1
4
2
1
7
3
1
-

583
370
370
413
370
370
583
435
371
370
435

1
4,9
2,5
1
3
1
0,75
0,5
6
0,5
0,25

583
1813
925
413
1110
370
437
218
2226
185
109

-

-

435

0,25

109

x

x

644
x

1
27,8

644
9789

Vidēja institūcija, atbilstoši Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra nolikumam Nr.5 „Bauskas novada
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”
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9. pielikums

Mežgaļu pamatskolas* darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
Nr.
p.k.

Amata nosaukums

1.

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas
pārzinis
Lietvedis
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks
Kurinātājs
Medicīnas māsa
Sociālais pedagogs
Aukle
Interešu izglītības pulciņa vadītājs
(Jaunsargi)
Interešu izglītības pulciņa vadītājs
(Mazpulks)
Kopā

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.


Amatu
saime
(apakšsaim
e)

Mēnešalgas
grupa

Algas
likme
euro

Slodze

3 II B

8

559

1

Mēneša
alga
kopā
euro
559

18.3 II
13 I
13 I
13 III
13 II A
5.2 III
39 I
-

7
1
1
4
2
7
3
-

504
370
370
370
370
504
435
370
435

0,75
2
2
0,4
3
0,5
0,5
1
0,2

378
740
740
148
1110
252
218
370
88

-

-

435

0,15

65

x

x

x

11,50

4668

Maza institūcija, atbilstoši Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra nolikumam Nr.5 „Bauskas novada
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10.pielikums

Mežotnes pamatskolas* darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
Nr.
p. k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.


Amata nosaukums

Amatu
saime
(apakšsai
me)

Mēnešalgas
grupa

Algas
likme
euro

Slodze

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas
pārzinis
Lietvedis
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks
Medicīnas māsa
Sociālais pedagogs
Aukle
Interešu izglītības pulciņa vadītājs
(Jaunsargi)
Kopā

3 II B

8

559

1

Mēneša
alga
kopā
euro
559

18.3 II
13 I
13 I
13 III
5.2 III
39 I
-

7
1
1
4
7
3
-

504
370
370
370
504
435
370
435

0,75
3
0,5
0,6
0,5
0,5
2
0,25

378
1110
185
222
252
218
740
109

x

x

x

9,1

3773

Maza institūcija, atbilstoši Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra nolikumam Nr.5 „Bauskas novada
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11.pielikums

Ozolaines pamatskolas* darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
Nr. Amata nosaukums
p.k.
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas
pārzinis
Lietvedis
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks
Kurinātājs
Sociālais pedagogs
Aukle
Ēkas dežurants
Kopā

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.


Amatu
saime
(apakšsaime
)

Mēnešalgas
grupa

Algas
likme
euro

Slodze

Mēneša
alga kopā
euro

3 II B

8

599

1

599

18.3 II
13 I
13 I
13 III
13 II A
39 I
4IA
x

7
1
1
4
2
3
4
x

504
370
370
370
370
435
370
370
x

0,75
2,4
1
0,4
2,5
0,5
2
0,5
10,85

378
888
370
148
925
218
740
185
4451

Maza institūcija, atbilstoši Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra nolikumam Nr.5 „Bauskas novada
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

12.pielikums

Vecsaules pamatskolas* darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
Nr.
p. k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.


Amata nosaukums

Amatu
saime
(apakšsaime)

Mēnešalgas
grupa

Algas
likme
euro

Slodze

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas
pārzinis
Lietvedis
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks
Kurinātājs
Sociālais pedagogs
Aukle
Ēkas dežurants
Kopā

3 II B

8

647

1

Mēneša
alga
kopā
euro
647

18.3 II
13 I
13 I
13 III
13 II A
39 I
4IA
x

7
1
1
4
2
3
4
x

583
370
370
413
370
435
371
370
x

1
4,4
2,5
0,9
6
0,5
4
0,5
20,8

583
1628
925
372
2220
218
1484
185
8262

Vidēja institūcija, atbilstoši Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra nolikumam Nr.5 „Bauskas novada
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

13.pielikums

Bauskas Mūzikas skolas* darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
Nr.
p.k.

Amata nosaukums

Amatu
saime
(apakšsaime)

Mēnešalgas
grupa

Algas
likme
euro

Slodze

Mēneša
alga kopā
euro

1.

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas
pārzinis
Lietvedis
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks
Ēkas dežurants
Kasieris
Kopā

3 II B

8

562

1

562

18.3 II
13 I
13 I
13 III
4IA
14 I
x

7
1
1
4
4
5
x

504
370
370
370
370
397
x

0,5
2
0,4
0,4
1,25
0,25
5,8

252
740
148
148
463
99
2412

2.
3.
4.
5.
6.
7.


Maza institūcija, atbilstoši Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra nolikumam Nr.5 „Bauskas novada
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

14.pielikums

Bauskas Mākslas skolas* darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
Nr.
p. k.
1.
2.

Amata nosaukums

Lietvedis
Laborants
Kopā



Amatu
saime
(apakšsaime)

Mēnešalgas
grupa

Algas
likme
euro

Slodze

Mēneša
alga
kopā euro

18.3 II
13 I
x

7
1
x

504
370
x

0,5
0,5
1,00

252
185
437

Maza institūcija, atbilstoši Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra nolikumam Nr.5 „Bauskas novada
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

15.pielikums

Bauskas Bērnu un jauniešu centra*
darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
Nr.
p. k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.


Slodze

8

Algas
likme
euro
699

1

Mēneša
alga
kopā euro
699

-

-

653

1

653

18.3 II
13 I
13 I
14 I
35 I
4IA
-

7
1
1
5
7
4
-

630
370
370
496
653
370
435
x

0,75
2,5
0,2
0,25
1
0,8
0,75
8,25

473
925
74
124
653
296
326
4223

Amata nosaukums

Amatu saime
(apakšsaime)

Mēnešalgas
grupa

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas
pārzinis
Izglītības iestādes direktora
vietnieks
Lietvedis
Apkopējs
Sētnieks
Kasieris
Jaunatnes lietu speciālists
Ēkas dežurants
Koncertmeistars
Kopā

3 II B

Liela institūcija, atbilstoši Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra nolikumam Nr.5 „Bauskas novada
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

16.pielikums

Bauskas Bērnu un jaunatnes sporta skolas*
darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
Nr.
p. k.

1.
2.
3.
4.
5.


Amata nosaukums

Amatu saime
(apakš-saime)

Mēnešalgas
grupa

Algas
likme
euro

Slodze

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas
pārzinis
Lietvedis
Apkopējs
Sētnieks
Medicīnas māsa
Kopā

3 II B

8

699

1

Mēneša
alga
kopā
euro
699

18.3 II
13 I
13 I
5.2 III
x

7
1
1
7
x

630
370
370
630
x

0,75
0,6
0,2
1
3,55

472
222
74
630
2097

Liela institūcija, atbilstoši Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra nolikumam Nr.5 „Bauskas novada
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

17.pielikums

Pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte”* darbinieku
slodžu un amata vienību saraksts
Nr.
p. k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.


Amata nosaukums

Amatu saime
(apakšsaime)

Mēneš
algas
grupa

Algas
likme
euro

Slodze

Ēku un apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis
Ēku un apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis (struktūrvienībā)
Lietvedis
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks
Medicīnas māsa
Aukle
Veļas pārzinis
Struktūrvienības vadītājs
Kopā

3 II B

8

699

1

Mēneša
alga
kopā
euro
699

3 II A

6

560

0,5

280

18.3 II
13 I
13 I
13 III
5.2 III
39 I
13 I
x

7
1
1
4
7
3
1
x

630
370
370
446
630
401
370
635
x

0,75
2,0
2,7
1,4
1,5
18
1
1
29,85

473
740
999
624
945
7218
370
635
12983

Liela institūcija, atbilstoši Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra nolikumam Nr.5 „Bauskas novada
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

18.pielikums

Pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaulīte”* darbinieku
slodžu un amata vienību saraksts
Nr.
p.k.

Amata nosaukums

1.

Ēku un apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis
Lietvedis
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks
Medicīnas māsa
Aukle
Veļas pārzinis
Struktūrvienības vadītājs
Kopā

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.


Slodze

8

Algas
likme
euro
647

1

Mēneša
alga
euro
647

7
1
1
4
7
3
1
x

583
370
370
413
583
371
370
620
x

0,75
2,3
1,7
1
1
12
0,5
1
21,25

437
851
629
413
583
4452
185
620
8817

Amatu saime
(apakšsaime)

Mēnešalgas
grupa

3 II B
18.3 II
13 I
13 I
13 III
5.2 III
39 I
13 I
x

Vidēja institūcija, atbilstoši Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra nolikumam Nr.5 „Bauskas novada
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

19.pielikums

Mežotnes internātvidusskolas* saimniecisko darbinieku slodžu un amata
vienību saraksts
Nr.
p. k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.


Amata nosaukums

Ēku un apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis
Vecākais grāmatvedis
Apkopējs
Lietvedis
Sētnieks
Medicīnas māsa
Aukle

Amatu
saime
(apakšsai
me)

Mēnešalgas
grupa

Algas
likme
euro

Slodze

Mēneša
alga
euro

3 II B

8

562

1

562

9
1
7
1
7
3
x

427
370
370
370
370
370
x

1
2
0,5
0,5
0,3
1
6,3

427
740
185
185
111
370
2580

14 III A
13 I
18.3 II
13 I
5.2 III
39 I
Kopā
x

Maza institūcija, atbilstoši Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra nolikumam Nr.5 „Bauskas novada
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

20.pielikums

Pamūšas speciālās internātpamatskolas* saimniecisko darbinieku slodžu un
amata vienību saraksts
Nr.
p. K.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.


Slodze

12
12
7
8

Algas
likme
euro
1067
1067
504
666

0,2
0,2
1
1

Mēneša
alga
kopā euro
213
213
504
666

4
9
2
2
1
7
4
3
5
4
1
x

370
636
370
427
370
504
378
370
397
370
370
x

0,2
1
1
1
3,5
1
1
9
0,1
0,25
1
21,45

74
636
370
427
1295
504
378
3330
40
93
370
9113

Amata nosaukums

Amatu saime
(apakšsaime)

Mēnešalgas
grupa

Psihiatrs
Pediatrs
Medicīnas māsa
Ēku un apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis
Apkures sistēmas uzraugs
Galvenais grāmatvedis
Noliktavas pārzinis
Noliktavas pārzinis (veļas)
Apkopējs
Lietvedis
Remontstrādnieks
Aukle
Kasieris
Ēkas dežurants
Sētnieks
Kopā

5.1 IV A
5.1 IV A
5.2 III
3 II B
13 III
14 III A
13 II A
13 II A
13 I
18.3 II
13 III
39 I
14 I
4IA
13 I
x

Maza institūcija, atbilstoši Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra nolikumam Nr.5 „Bauskas novada
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2015.gada 22.decembrī

prot.Nr.25, 41.p.

Par izglītības iestāžu vadītāju, vadītāju vietnieku, struktūrvienību vadītāju
un pedagogu mēneša atalgojuma noteikšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Ministru
kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumu Nr.836 „Pedagoga darba samaksas noteikumi” 5.,
6.punktu, 7.1.apakšpunktu un 10.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu
Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām
izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības
pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
iestāžu pedagogu darba samaksai” 11.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
laikā no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.augustam noteikt:
1. Bauskas novada izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes:
Izglītības iestāde
Bauskas Valsts ģimnāzija
Bauskas 2. vidusskola
Īslīces vidusskola
Uzvaras vidusskola
Bauskas pilsētas pamatskola
Bauskas sākumskola
Codes pamatskola
Griķu pamatskola
Mežgaļu pamatskola
Mežotnes pamatskola
Ozolaines pamatskola
Vecsaules pamatskola
Pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaulīte”
Pirmsskolas izglītības iestāde „Zīlīte”
Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola
Bauskas Mākslas skola
Bauskas Mūzikas skola
Bauskas Bērnu un jauniešu centrs
Pamūšas speciālā internātpamatskola
Mežotnes internātvidusskola

Izglītojamo skaits
01.09.2015.
335
581
336
231
294
411
147
183
107
111
104
169
275
365
747
122
211
581
104
39

Darba algas
likme euro
956
1106
944
914
967
1025
808
905
783
819
822
865
896
915
1001
799
931
894
904
737,05

2. Bauskas novada izglītības iestāžu vadītāju vietnieku mēneša darba algas likmes:
Izglītības iestāde
Bauskas Valsts ģimnāzija
Bauskas 2. vidusskola
Īslīces vidusskola
Uzvaras vidusskola
Bauskas pilsētas pamatskola
Bauskas sākumskola
Codes pamatskola
Griķu pamatskola
Mežgaļu pamatskola
Mežotnes pamatskola
Ozolaines pamatskola
Vecsaules pamatskola
Pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaulīte”
Pirmsskolas izglītības iestāde „Zīlīte”
Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola
Bauskas Mūzikas skola
Bauskas Bērnu un jauniešu centrs
Pamūšas speciālā internātpamatskola
Mežotnes internātvidusskola

Algas likme euro
696
807
689
667
706
748
590
661
572
598
600
631
654
668
731
680
653
660
556,34

3. Bauskas novada izglītības iestāžu struktūrvienību vadītāju mēneša darba algas likmes:
Izglītības iestāde
Īslīces vidusskola
Griķu pamatskola
Vecsaules pamatskola
Pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaulīte”
Pirmsskolas izglītības iestāde „Zīlīte”

Algas likme euro
661
634
606
627
641

4. Bauskas novada izglītības iestāžu pedagogu mēneša darba algas likmes:
Nr.
p.k.

Pedagoga amata (profesijas)
nosaukums

1.
2.

Izglītības metodiķis
Pedagogs izglītības iestādē ar
vidējo piepildījumu līdz 14
(ieskaitot) izglītojamiem
Pedagogs izglītības iestādē ar
vidējo piepildījumu no 15 līdz
19 (ieskaitot) izglītojamiem
Pedagogs izglītības iestādē ar
vidējo piepildījumu 20 un
vairāk izglītojamie
Interešu izglītības pedagogs
Pedagogs internātskolā

3.

4.

5.
6.

Pedagoģiskais darba stāžs (gados)
mazāks par 5 no 5 līdz 10
lielāks par 10
Darba alga euro
480
490
500
415
425
435

2

460

470

480

465

475

490

410
405

420
413

435
420

7.
8.
9.

Profesionālās ievirzes
izglītības pedagogs
Pedagogs speciālajā
internātskolā
Profesionālās ievirzes sporta
pedagogs

410

420

435

410

420

435

430

440

450

5. Pedagogiem, kuri vada Bauskas novada mācību priekšmetu metodisko apvienību, noteikt
piemaksu 71 euro apmērā pie mēneša darba algas.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

3

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2015.gada 22.decembrī

prot.Nr.25, 42.p.

Par Administratīvās komisijas locekļa ievēlēšanu
Bauskas novada domes 2013.gada 25.jūlija lēmuma „Par administratīvās komisijas
ievēlēšanu” 1.punktā noteikts, ka Bauskas novada domes Administratīvās komisijas sastāvā ir
pieci locekļi. Administratīvajā komisijā ir ievēlēti četri komisijas locekļi.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kas nosaka,
ka tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības komisijās, valdēs un darba
grupās, Bauskas novada dome nolemj:
Ievēlēt par Bauskas novada domes Administratīvās komisijas locekli Māri Lazdu.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2015.gada 22.decembrī

prot.Nr.25, 43.p.

Par Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumu
apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu un 73.panta pirmās daļas 4.punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
Apstiprināt Bauskas novada domes 2015.gada 22.decembra noteikumus Nr. 6 „Bauskas novada
pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumi”.
Pielikumā: Bauskas novada domes 2015.gada 22.decembra noteikumi Nr.6 „Bauskas novada
pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumi” uz 5 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

NOTEIKUMI
Bauskā
2015.gada 22.decembrī

Nr.6
protokols Nr.25, 43.p.

Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumi
Izdoti
saskaņā
ar
likuma
„Par
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas
2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu un
73.panta pirmās daļas 4.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumi (turpmāk – noteikumi)
nosaka Bauskas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) kapitālsabiedrību (turpmāk –
kapitālsabiedrības) pārvaldības mērķus, kārtību, pamatprincipus un informācijas iegūšanas un
pārbaudes procesus.
2. Noteikumu mērķis ir veicināt efektīvu, caurskatāmu, labas pārvaldības principiem atbilstošu
kapitālsabiedrību pārvaldību.
3. Pašvaldības kapitāla daļu pārvaldība veicama tā, lai nodrošinātu kapitālsabiedrību efektīvu
finanšu darbības rezultātu sasniegšanu, palielinātu to aktīvu izmantošanas lietderību, kā arī
publisko interešu īstenošanu un aizsardzību.
4. Noteikumi ir saistoši kapitālsabiedrību valžu locekļiem (turpmāk – valdes locekļi), kapitāla daļu
turētāja pārstāvim, pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem. Noteikumi attiecas uz
kapitālsabiedrībām, kurās pašvaldībai pieder kapitāla daļas.
5. Kapitālsabiedrības īsteno tām noteiktos uzdevumus šādu mērķu sasniegšanai:
5.1. nodrošināt finanšu līdzekļu efektīvu pārvaldīšanu, sasniedzot augstus, nozarei raksturīgus
rezultatīvos rādītājus;
5.2. izveidot iekšējās kontroles un pārvaldības pasākumu kopumu, nodrošinot labu pārvaldību,
normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei atbilstošu darbību, korupcijas un interešu
konflikta risku novēršanu;
5.3. savlaicīgi identificēt darbības riskus un darbības pilnveidošanas virzienus;
5.4. ieviest un attīstīt progresīvas metodes darba procesu efektīvai izpildei un kontrolei;
5.5. nodrošināt personāla kompetenču attīstību, uzlabot darba produktivitāti;
5.6. pilnveidot sadarbību ar iestādēm, partneriem un sabiedrību kopumā.
6. Pārvaldot kapitālsabiedrības un kapitāla daļas, jāievēro šādi pamatprincipi:
6.1. kapitālsabiedrību darbības efektivitāte, tiesiskums un atbilstība sabiedrības interesēm;
6.2. dalībnieku lēmumu tiesiskums un efektivitāte;
6.3. kapitālsabiedrību un to valžu locekļu darbības uzraudzība un izvērtēšana;
6.4. kapitālsabiedrību mērķu un uzdevumu noteikšana, kontrole un izvērtēšana.
7. Kapitālsabiedrība darbojas saskaņā ar kapitālsabiedrības izstrādātu un Bauskas novada domes
apstiprinātu kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģiju, kas izstrādāta vismaz uz

nākamajiem trīs gadiem un kurā, ievērojot kapitālsabiedrības saimnieciskās un finansiālās
darbības analīzi, ir formulēti uzdevumi stratēģisko mērķu sasniegšanai, to izpildes termiņi un
sasniedzamie rezultatīvie rādītāji. Vidēja termiņa darbības stratēģija izstrādājama ievērojot
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (turpmāk – Likums)
57.pantā noteiktās prasības.
II. Kapitālsabiedrību pārvaldībā iesaistītās institūcijas un atbildīgās amatpersonas,
to kompetences apjoms
8. Valdes loceklis realizē kapitālsabiedrības darbības mērķus un stratēģiju, atbild par tai noteikto
uzdevumu izpildi un darbības rezultātiem, par sniedzamo pakalpojumu tādu cenu un tarifu
noteikšanu, kas segtu visas ar pakalpojumu saistītās saimnieciskās darbības izmaksas, kā arī par
efektīvas iekšējās kontroles sistēmas ieviešanu, nodrošinot lēmumu, norādījumu un ieteikumu
izpildi.
9. Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldību veic Bauskas novada dome, kapitāla daļu turētāja
pārstāvis, domes priekšsēdētāja vietnieks atbilstoši Bauskas novada pašvaldības nolikumā
noteiktajam, pašvaldības izpilddirektors, kura padotībā ir tās kapitālsabiedrības, kas izpilda
pašvaldības deleģētos uzdevumus. Pašvaldības izpilddirektors uzrauga deleģētu uzdevumu
izpildes tiesiskumu un lietderību.
10. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir domes priekšsēdētājs.
11. Domes priekšsēdētāja ilgstošas prombūtnes gadījumā kapitāla daļu turētāja lēmumus pieņem
domes priekšsēdētāja vietnieks.
12. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis veic kapitālsabiedrību pārvaldību:
12.1. pieņemot normatīvajos aktos noteiktos dalībnieku sapulces lēmumus;
12.2. nodrošinot regulāru kapitālsabiedrību finanšu un saimnieciskās darbības analīzi, kā arī
nepieciešamības gadījumā nosakot ārējās un iekšējās revīzijas;
12.3. pārraugot pieņemto lēmumu izpildi;
12.4. nodrošinot kapitālsabiedrību komercdarbības atbilstības izvērtēšanu;
12.5. izvērtējot pašvaldības funkciju deleģēšanas nepieciešamību kapitālsabiedrībām;
12.6. nodrošinot pašvaldībai sniedzamās informācijas savlaicīgu saņemšanu;
12.7. nodrošinot pašvaldības politikas īstenošanu kapitālsabiedrībās;
12.8. veicot citas darbības, kas izriet no normatīvajiem aktiem un šiem noteikumiem.
13. Bauskas novada dome var izveidot darba grupas, nosakot papildus uzdevumus
kapitālsabiedrību pārvaldības jomā.
14. Kapitālsabiedrības dalībnieku sapulces ievēlēts revidents, pašvaldības izraudzītais iekšējais
auditors, atbilstoši domes priekšsēdētāja dotajiem uzdevumiem, kontrolē kapitālsabiedrību
darbību savas kompetences ietvaros, veicot plānotās, tematiskās un ārkārtas pārbaudes.
Par katru veikto pārbaudi revidents (auditors) sagatavo ziņojumu, ar kuru iepazīstina domes
priekšsēdētāju un Bauskas novada domi.
15. Likuma 16.pantā un šajos noteikumos atbildīgajam darbiniekam noteiktos pienākumus
atbilstoši kompetencei, kā arī domes priekšsēdētāja uzdevumiem veic pašvaldības iestādes
„Bauskas novada administrācija” nodaļas: Saimnieciskā, Ekonomikas un finanšu, Juridiskā,
Centralizētā grāmatvedības nodaļa un Kanceleja.
16. Atbildīgajam darbiniekam ir šādi pienākumi:
16.1. ziņot kapitāla daļu turētāja pārstāvim par katru kapitālsabiedrības, dalībnieku sapulci tūlīt
pēc tam, kad saņemts paziņojums par sapulces sasaukšanu un iepazīstināt viņu ar sapulces
darba kārtību;
16.2. sniegt kapitāla daļu turētāja pārstāvim ziņas, kas ir atbildīgā darbinieka rīcībā, lai viņš varētu
pieņemt dalībnieku sapulces lēmumus;
16.3. sagatavot atzinumus par kapitālsabiedrības sagatavotiem dalībnieku sapulcē izskatāmajiem
lēmumu projektiem un citiem dokumentiem;
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16.4. regulāri apkopot informāciju par kapitālsabiedrības saimnieciski finansiālās darbības
rezultātiem un nekavējoties informēt kapitāla daļu turētāja pārstāvi par riskiem, kas varētu
radīt zaudējumus vai citu kaitējumu kapitālsabiedrības darbībā;
16.5. sniegt atzinumus par kapitālsabiedrībai doto uzdevumu un mērķu sasniegšanu un to atbilstību
kapitālsabiedrības darbības stratēģijai;
16.6. sniegt priekšlikumus par kontrolējošo institūciju konstatēto pārkāpumu un risku novēršanu;
16.7. veikt citas darbības un izpildīt uzdevumus, ko viņam rakstveidā uzdevis kapitāla daļu turētāja
pārstāvis un ko nosaka normatīvie akti.
17. Atbildīgajam darbiniekam ir šādas tiesības:
17.1. pieprasīt un saņemt no kapitālsabiedrības valdes locekļa informāciju, dokumentus un
paskaidrojumus par kapitālsabiedrību;
17.2. saskaņā ar kapitāla daļu turētāja pārstāvja norādījumiem piedalīties dalībnieku sapulcēs un
sanāksmēs;
17.3. piedalīties kapitālsabiedrību iekšējās revīzijās, kuras veic pašvaldības izraudzīts revidents
(auditors);
17.4. citas tiesības, kas izriet no normatīvajiem aktiem un šiem noteikumiem.
III. Pārvaldībai nepieciešamās informācijas apjoms un tās aprites kārtība
18. Kapitālsabiedrības finanšu un saimnieciskās darbības regulāru darbības analīzi
savas kompetences ietvaros veic kapitāla daļu turētāja pārstāvis un atbildīgais darbinieks
(noteikumu 15.punkts).
19. Deleģējot kapitālsabiedrībām atsevišķu pārvaldes uzdevumu veikšanu, Bauskas novada dome
nosaka deleģēšanas līguma izpildes uzraudzības un uzdevumu izpildes kvalitātes novērtējuma
kārtību.
20. Lai nodrošinātu kapitālsabiedrības finanšu un saimnieciskās darbības regulāru darbības analīzi,
valdes loceklim jāiesniedz kapitāla daļu turētāja pārstāvim šāda informācija:
20.1. auditēts kapitālsabiedrības gada pārskats - līdz nākošā gada 31.martam. Gada pārskata
vadības ziņojumā papildus iekļauj informāciju par kapitālsabiedrības darbības stratēģijā
noteikto uzdevumu un mērķu izpildi, šķēršļiem, kas pilnībā vai daļēji neļāva tos izpildīt,
priekšlikumus šķēršļu novēršanai, skaidrojumu par kapitālsabiedrības finansiālās darbības
ietekmi uz pašvaldības budžetu izdevumiem nākotnē un citu informāciju;
20.2. gada atskaite par deleģēšanas, pārvaldīšanas un pilnvarojuma līgumos pašvaldības noteikto
uzdevumu izpildi - līdz nākošā gada 15.martam. Atskaitē iekļauj informāciju par uzdevumu
izpildes efektivitāti, darbības atklātību, sadarbību ar citām institūcijām, personāla
kvalifikāciju, problēmu apzināšanu un to novēršanu, kā arī projektu īstenošanas efektivitāti;
20.3. neauditēts ceturkšņa pārskats, kuru sagatavo ik ceturksni un iesniedz pārskata gadā
šādos termiņos:
par pārskata gada pirmo ceturksni - līdz 15.maijam,
par pusgadu - līdz 15.augustam,
par pārskata gada deviņiem mēnešiem - līdz 15.novembrim,
par iepriekšējo pārskata gadu līdz nākamā gada 15.februārim; ceturkšņa pārskata saturu
nosaka Likuma 58.panta ceturtā daļa;
20.4. budžeta plāns nākamajam gadam – līdz nākošā finanšu gada 15.janvārim;
20.5. atskaiti par budžeta plāna izpildi par iepriekšējo finanšu gadu - iesniedz reizē ar gada
pārskatu.
20.6. atskaites un pārskati, kas noteikti pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumos.
21. Nepieciešamības gadījumā domes priekšsēdētājs ar rīkojumu apstiprina citus atskaites veidus
un to iesniegšanas termiņus.
22. Kapitālsabiedrības darbību izvērtē pēc rentabilitātes, deleģēto uzdevumu izpildes kvalitātes
rādītājiem, finanšu rādītājiem, labas pārvaldības principa ievērošanas, finanšu līdzekļu piesaistes
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no Eiropas Savienības fondiem, iekšējo vadības procesu pilnveidošanas un cietiem kritērijiem,
atkarībā no izvirzītajiem uzdevumiem un mērķiem.
23. Valdes loceklis un kapitāla daļu turētāja pārstāvis ne vēlāk kā līdz katra gada 30.aprīlim sniedz
ziņojumu Bauskas novada domei par kapitālsabiedrības gada pārskatu un par deleģēšanas,
pārvaldīšanas un pilnvarojuma līgumos pašvaldības uzdoto uzdevumu izpildes rezultātiem.
24. Ja Bauskas novada dome, domes priekšsēdētājs vai atbildīgais darbinieks pieprasa no
kapitālsabiedrības valdes locekļa jebkādu informāciju par kapitālsabiedrības darbību, informācija
sniedzama pieprasījumā norādītajā termiņā.
IV. Dalībnieku sapulces lēmuma projektu izvērtēšanas kārtība
25. Kapitālsabiedrības dalībnieku sapulces lēmumu projektus sagatavo kapitālsabiedrība.
Atsevišķos gadījumos, pēc domes priekšsēdētāja norādījumiem, lēmumu projektus sagatavo
atbildīgais darbinieks.
26. Kapitālsabiedrības dalībnieku sapulces lēmumu projekti un ar tiem saistītie dokumenti un
informācija iesniedzami kapitāla daļu turētāja pārstāvim atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai
kārtībai.
27. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis lēmumu projektus un ar tiem saistītos dokumentus nodod
izvērtēšanai atbildīgajam darbiniekam, nepieciešamības gadījumā norādot papildus uzdevumus.
28. Valdes loceklis atbild par iesniegto lēmumu projektu un dokumentu tiesiskumu un lietderību.
29. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis lēmumus pieņem dalībnieku sapulcē. Kapitālsabiedrības
dalībnieku sapulces gaitu protokolē kapitālsabiedrības pārstāvis.
30. Valdes loceklim jāsniedz domes priekšsēdētājam šāda informācija un dokumenti:
30.1. vismaz divas nedēļas pirms dalībnieku sapulces vai septiņas dienas pirms ārkārtas dalībnieku
sapulces jāiesniedz sapulces darba kārtība un lēmumu projekti;
30.2. atskaites saskaņā ar noteikumiem un noslēgtajiem līgumiem;
30.3. par revidenta vai citu kontrolējošo institūciju veiktajām darbībām un pieņemtajiem
lēmumiem;
30.4. par maksas pakalpojumu veidiem un apmēru, to aprēķins (kalkulācija) – pēc pieprasījuma.
31. Par papildus iesniedzamās informācijas apjomu un kārtību no publiski privātās
kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis vienojas atsevišķi ar kapitālsabiedrības valdes
locekli.
V. Kārtība un kritēriji valdes locekļa ievēlēšanai un atsaukšanai no amata
32. Valdes locekli amatā ievēlē un no amata atsauc ar dalībnieku sapulces lēmumu, ko pieņem
kapitāla daļu turētāja pārstāvis, saskaņojot ar domi.
33. Valdes locekli pirms termiņa atsauc dalībnieku sapulce normatīvajos aktos noteiktajos
gadījumos, par to pieņemot attiecīgu lēmumu.
34. Izvēloties valdes locekli, kapitāla daļu turētāja pārstāvis ņem vērā personas darba pieredzi,
izglītību, kvalifikāciju un citus kritērijus, kas nodrošina valdes locekļa uzdevumu profesionālu
izpildi, kā arī normatīvajos aktos noteiktās prasības.
35. Valdes locekli amatā ievēlē uz pieciem gadiem.
36. Tiesiskās attiecības starp valdes locekli un kapitāla daļu turētāja pārstāvi regulē pilnvarojuma
līgums, kas tiek apstiprināts dalībnieku sapulcē.
37. Pilnvarojuma līgumā nosaka: pilnvarojuma apjomu, valdes locekļa tiesības un pienākumus,
atlīdzību un norēķinu kārtību, prombūtnes noteikumus, sociālās garantijas un izdevumu
kompensāciju, atbildību, līguma darbības termiņu, līguma grozīšanas un izbeigšanas noteikumu,
kā arī citus noteikumus.
38. Dalībnieku sapulce, lemjot par valdes locekļa sociālajām garantijām, nosaka:
38.1. pabalstu veidus un apmēru;
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38.2. atsaukšanas pabalsta piemērošanas nosacījumus;
38.3. izdevumu kompensēšanas nosacījumus (veidus un apmērus);
38.4. atvaļinājumu veidus un ilgumu.
39. Dalībnieku sapulce, ievēlējot valdes locekli, nosaka tam izpildāmos uzdevumus un
sasniedzamos rezultātus (mērķus), kurus izvērtē vienu reizi gadā, apstiprinot gada pārskatu.
VI. Noslēguma jautājums
40. Noteikumi stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2015.gada 22.decembrī

prot.Nr.25, 44.p.

Par dzīvojamās telpas „Jaunpampavas”-X, Codes pagastā izīrēšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 23.novembrī saņemts J.S., uzturēšanās vieta: Salātu
iela X, Bauska, Bauskas nov., iesniegums, kurā viņa lūdz izīrēt brīvo dzīvojamo platību
„Jaunpampavas”-X, Codes pag., Bauskas nov.
Iesniegumam pievienoti dokumenti:
palīdzības reģistrā reģistrētā J.S. personas lieta, no kuras redzams, ka ar Bauskas novada
domes Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas 2015.gada 16.jūlija sēdes lēmumu
„Par J.S. reģistrēšanu palīdzības saņemšanas reģistrā” minētā persona reģistrēta palīdzības
saņemšanas reģistrā „Pašvaldībai piederošās vai tās nomātās telpas izīrēšana” pirmās kārtas
reģistrā.
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Saimnieciskās
nodaļas speciālistu 07.12.2015.dzīvojamās platības „Jaunpampavas”-X, Codes pag., Bauskas
nov. apskates akts, kurā konstatēts, ka minētā dzīvojamā platība derīga dzīvošanai.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 20.pantu, kas nosaka,
ka šajā likumā noteiktajā kārtībā izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai un tās nav
pārdodamas vai citādi atsavināmas dzīvojamās telpas īrniekam vai citām personām; 14.panta
pirmo daļu 5.punktu, kas nosaka, ka pirmām kārtām palīdzību var saņemt: maznodrošinātas
personas, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma vietas, ja tās pirms notiesāšanas
dzīvoja attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā un tām nav iespējams likuma noteiktajā
kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā. Šis noteikums neattiecas uz tām personām,
kuras devušas piekrišanu privatizēt to īrēto valsts vai pašvaldības dzīvokli citai personai un
noslēgušas ar šo personu vienošanos par dzīvojamās telpas lietošanas tiesību izbeigšanu vai ar
kuru piekrišanu dzīvoklis ir pārdots vai citādi atsavināts un darījuma rezultātā persona zaudējusi
lietošanas tiesības uz attiecīgo dzīvokli; likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantu, kas nosaka, ka
dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt uz noteiktu laiku un Bauskas novada domes 27.05.2010.
saistošajiem noteikumiem Nr.13 „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā”, kā arī Dzīvojamo
māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas 2015.gada 8.decembra sēdes lēmumu, Bauskas novada
dome nolemj:
1. Noteikt, ka dzīvojamā telpa „Jaunpampavas”-X, Codes pag., Bauskas nov. nav
privatizējama, pārdodama vai citādi atsavināma dzīvojamās telpas īrniekam vai citām
personām.
2. Izīrēt J.S., personas kods xxxx, ģimenē 1 persona, dzīvojamo telpu „Jaunpampavas”-X,
Codes pag., Bauskas nov., kopējā platība –23,5 m2.
3. Dzīvojamās telpas „Jaunpampavas”-X, Codes pag., Bauskas nov. īres līgumu noslēgt uz
laiku līdz 2016.gada 30.jūnijam ar tiesībām prasīt līguma pagarināšanu.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Codes pagasta pārvalde” vadītājai D.Šķiliņai
viena mēneša laikā ar J.S. noslēgt dzīvojamās telpas „Jaunpampavas”-X, Codes pag.,
Bauskas nov. īres līgumu.

5. Izslēgt J.S. no palīdzības saņemšanas reģistra.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007)
mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par sociālā dzīvokļa „Pamati”-X, Codes pagastā īres līguma atjaunošanu
2011.gada 7.jūlijā ar I.B. tika noslēgts sociālā dzīvokļa „Pamati”-X, Codes pag., Bauskas
nov. īres līgums. 2015.gada 28.maijā sociālā dzīvokļa īres līgums tika atjaunots. 2015.gada
23.novembrī saņemts I.B. iesniegums ar lūgumu pagarināt sociālā dzīvokļa „Pamati”-X, Codes
pag., Bauskas nov. īres līguma termiņu.
Izskatot I.B. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus Bauskas novada dome konstatēja:
I.B. ar ģimeni īrē sociālo dzīvokli „Pamati”-X, Codes pag., Bauskas nov. un sociālā
dzīvokļa īres līguma beigu termiņš ir 2015.gada 31.oktobris;
I.B. ģimenei piešķirts trūcīgās personas statuss līdz 2016. gada 29.februārim;
īrniecei I.B. nav īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas
lietošanu parāda.
Pamatojoties uz likuma ,,Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
11.panta otro daļu, kas nosaka, sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku kas nav ilgāks par
sešiem mēnešiem, un to atjauno, ja pēc īres līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes
locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli, Bauskas novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālā dzīvokļa „Pamati”-X, Codes pag., Bauskas nov. īres līguma termiņu ar I.
B,, personas kods xxxx, līdz 2016.gada 30.jūnijam.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Codes pagasta pārvalde” vadītājai D.Šķiliņai
sociālā dzīvokļa „Pamati” -X, Codes pag., Bauskas nov. īres līguma atjaunošanu ar I.B.
noformēt ar rakstisku papildu vienošanos pie spēkā esošā īres līguma.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007)
mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2015.gada 22.decembrī

prot.Nr.25, 46.p.

Par sociālā dzīvokļa Bērzu iela X, Mežotnes pagastā
īres līguma atjaunošanu
2013.gada 1.oktobrī ar A.Š. tika noslēgts sociālā dzīvokļa Bērzu iela X, Mežotne, Mežotnes
pag., Bauskas nov. īres līgums. 2015.gada 9.novembrī saņemts A.Š. iesniegums, ar lūgumu
pagarināt sociālā dzīvokļa Bērzu iela X, Mežotne, Mežotnes pag., Bauskas nov. īres līguma
termiņu.
Izskatot A.Š. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome konstatēja:
A.Š. ģimene īrē sociālo dzīvokli Bērzu iela X, Mežotne, Mežotnes pag., Bauskas nov., kura
īres līguma beigu termiņš ir 2015. gada 31. decembris;
A.Š. ģimenei piešķirts trūcīgās statuss līdz 2016. gada 31.janvārim;
A.Š. īres maksas un maksas, kas saistīta ar dzīvojamās telpas lietošanu, parāds ir 41,76 EUR.
Bauskas novada pašvaldības iestāde „Mežotnes pagasta pārvalde” 15.04.2015. noslēgusi
vienošanos ar A. Š. „Par apsaimniekošanas (īres) maksas un maksas par komunālajiem
pakalpojumiem parāda atmaksas grafiku” par īres maksas un maksājumu, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu, parāda samaksu.
Pamatojoties uz likuma ,,Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
11.panta otro daļu, kas nosaka, sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku kas nav ilgāks par
sešiem mēnešiem, un to atjauno, ja pēc īres līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes
locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli, Bauskas novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālā dzīvokļa Bērzu iela X, Mežotne, Mežotnes pag., Bauskas nov. īres līguma
termiņu ar A. Š., personas kods xxxx, līdz 2016.gada 30.jūnijam.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Mežotnes pagasta pārvalde” vadītājam
N.Vāveram sociālā dzīvokļa Bērzu iela X, Mežotne, Mežotnes pag., Bauskas nov. īres
līguma atjaunošanu ar A.Š. noformēt ar rakstisku papildu vienošanos pie spēkā esošā īres
līguma.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007)
mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv
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prot.Nr.25, 47.p.

Par sociālā dzīvokļa Bērzu iela X, Mežotnes pagastā
īres līguma atjaunošanu
2015.gada 1.augustā ar G.S. tika noslēgts sociālā dzīvokļa Bērzu iela X, Mežotne, Mežotnes
pag., Bauskas nov. īres līgums. 2015.gada 27.novembrī saņemts G.Sīļa iesniegums ar lūgumu
pagarināt sociālā dzīvokļa Bērzu iela X, Mežotne, Mežotnes pag., Bauskas nov. īres līguma
termiņu.
Izskatot G.S. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome konstatēja:
G.S. īrē sociālo dzīvokli Bērzu iela X, Mežotne, Mežotnes pag., Bauskas nov., kura īres
līguma beigu termiņš ir 2015.gada 31.decembris;
G.S. piešķirts trūcīgās personas statuss līdz 2016.gada 31.martam;
G.S. nav īres maksas un maksas, kas saistīta ar dzīvojamās telpas lietošanu, parādu.
Pamatojoties uz likuma ,,Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
11.panta otro daļu, kas nosaka, sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku kas nav ilgāks par
sešiem mēnešiem, un to atjauno, ja pēc īres līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes
locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli, Bauskas novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālā dzīvokļa Bērzu iela X, Mežotne, Mežotnes pag., Bauskas nov. īres līguma
termiņu ar G.S., personas kods xxxx, līdz 2016.gada 30.jūnijam.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Mežotnes pagasta pārvalde” vadītājam
N.Vāveram sociālā dzīvokļa Bērzu iela X, Mežotne, Mežotnes pag., Bauskas nov. īres
līguma atjaunošanu ar G.S. noformēt ar rakstisku papildu vienošanos pie spēkā esošā īres
līguma.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007)
mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv
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Bauskā
2015.gada 22.decembrī

prot.Nr.25, 48.p.

Par dzīvojamās telpas Mēmeles ielā X, Bauskā īres līguma atjaunošanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts K.P., dzīvesvieta: Mēmeles ielā X, Bauskā, Bauskas
nov., iesniegums ar lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas Mēmeles ielā X, Bauskā, Bauskas nov.
īres līguma termiņu.
Iesniegumam pievienota Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „VIDES
SERVISS” 02.11.2015. izziņa Nr.1-15/85 „Par īres dzīvokļa Mēmeles ielā X, Bauskā
maksājumiem”.
Izskatot K.P. iesniegumu un tam pievienoto dokumentu, Bauskas novada dome konstatēja:
K.P. īrē dzīvokli Mēmeles ielā X, Bauskā, Bauskas nov. Dzīvojamās telpas Mēmeles ielā
3B-24, Bauskā, Bauskas nov. īres līgums noslēgts uz laiku līdz 2015.gada 31.oktobrim.
Dzīvojamās telpas Mēmeles ielā X, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma 3.2.apakšpunktā
ietvertas īrnieka tiesības prasīt (rakstiski) īres līguma pagarināšanu 30 (trīsdesmit) dienas pirms
īres līguma termiņa izbeigšanās.
Īrniecei K.P. nav īres maksas un maksājumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu,
parādu.
Pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro daļu, kas nosaka, ja dzīvojamās
telpas īres līgums noslēgts uz laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums ir atbrīvot
dzīvojamo telpu, izņemot gadījumu, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt
līguma pagarināšanu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Atjaunot dzīvojamās telpas Mēmeles ielā X, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma termiņu
ar K.P., personas kods xxxx, līdz 2018.gada 31. decembrim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS” viena
mēneša laikā veikt grozījumus ar K.P. 10.03.2014. noslēgtajā dzīvojamās telpas Mēmeles
ielā X, Bauskā, Bauskas nov. īres līgumā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007) mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
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prot.Nr.25, 49.p.

Par dzīvojamās telpas Rīgas iela X, Bauskā īres līguma pagarināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts A.S., dzīvesvieta: Rīgas iela X, Bauska, Bauskas nov.,
iesniegums ar lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas Rīgas iela X, Bauska, Bauskas nov. īres līgumu,
kura termiņš beigsies 2015.gada 31.decembrī.
Iesniegumam pievienota Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „VIDES
SERVISS” 10.11.2015. izziņa Nr.1-15/88 „Par īres dzīvokļa Rīgas ielā X, Bauskā maksājumiem”.
Izskatot A.S. iesniegumu un tam pievienoto dokumentu, Bauskas novada dome konstatēja:
A.S. ar ģimeni īrē dzīvokli Rīgas ielā X, Bauskā, Bauskas nov. Dzīvojamās telpas Rīgas
ielā X, Bauskā, Bauskas nov. īres līgums noslēgts uz laiku līdz 2015.gada 31.decembrim.
Dzīvojamās telpas Rīgas ielā X, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma 3.2.apakšpunktā ietverta
īrnieka tiesība prasīt (rakstiski) īres līguma pagarināšanu.
Īrniecei A.S. īres maksas un maksājumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, parāds
ir 2827,64 EUR. Īrniecei ir noslēgta vienošanās par parāda pakāpenisku nomaksu.
Pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro daļu, kas nosaka, ja
dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums
ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot gadījumu, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka
tiesības prasīt līguma pagarināšanu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Pagarināt dzīvojamās telpas Rīgas iela X, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma termiņu ar A.S.,
personas kods xxxx, līdz 2016.gada 31.martam.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS” viena mēneša
laikā veikt grozījumus ar A.S. 08.03.2010. noslēgtajā dzīvojamās telpas Rīgas ielā X,
Bauskā, Bauskas nov. īres līgumā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007)
mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv
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2015.gada 22.decembrī

prot.Nr.25, 50.p.

Par dzīvojamās telpas „Īslīči”-X, Īslīces pagastā īres līguma pagarināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 11.novembrī saņemts D.G., dzīvesvietas adrese:
„Īslīči”-X, Īslīces pag., Bauskas nov., iesniegums, kurā viņa lūdz pagarināt dzīvojamās telpas
„Īslīči”-X, Īslīces pag., Bauskas nov. īres līguma termiņu.
Izskatot D.G. iesniegumu un tam pievienoto dokumentu, Bauskas novada dome konstatēja:
D. G. īrē dzīvokli „Īslīči”-X, Īslīces pag., Bauskas nov. Dzīvojamās telpas „Īslīči”-X,
Īslīces pag., Bauskas nov. īres līguma termiņš beigsies 2015.gada 31.decembrī.
Dzīvojamā telpā „Īslīči”-X, Īslīces pag., Bauskas nov. iemitinājusies un savu dzīvesvietu
deklarējusi D. G.
Dzīvojamās telpas „Īslīči”-X, Īslīces pag., Bauskas nov. īres līguma 2.punktā ietvertas
īrnieces tiesības pēc īres līguma termiņa izbeigšanās prasīt (rakstiski) līguma atjaunošanu.
Īrniecei D. G. nav īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu, parāda.
Pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro daļu, kas nosaka, ja
dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums
ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot gadījumu, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka
tiesības prasīt līguma pagarināšanu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Pagarināt dzīvojamās telpas „Īslīči”-X, Īslīces pag., Bauskas nov. īres līguma termiņu ar
D. G., personas kods xxxx, līdz 2018.gada 31. decembrim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Īslīces ūdens” viena mēneša
laikā veikt grozījumus 03.02.2015. noslēgtajā dzīvojamās telpas „Īslīči”-X, Īslīces pag.,
Bauskas nov. īres līgumā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007)
mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv
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Bauskā
2015.gada 22.decembrī

prot.Nr.25, 51.p.

Par dzīvojamās telpas „Lauktehnika 14”-x, Īslīces pagastā īres līguma
atjaunošanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts K. B., dzīvesvieta: „Lauktehnika 14”-x, Rītausmas,
Īslīces pag., Bauskas nov., iesniegums, ar lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas Lauktehnika 14”x, Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov. īres līgumu, kura termiņš beidzies 2015.gada
30.novembrī.
Iesniegumam pievienota Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Īslīces
ūdens” 07.12.2014. izziņa Nr.60 „Par īres dzīvokļa Lauktehnika 14”-x, Rītausmas, Īslīces pag.
komunālajiem maksājumiem”.
Izskatot K.B. iesniegumu un tam pievienoto dokumentu, Bauskas novada dome konstatēja:
K.B. īrē dzīvojamās telpas „Lauktehnika 14”-x, Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov.
Dzīvojamās telpas Lauktehnika 14”-x, Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov. īres līgums noslēgts
uz laiku līdz 2014.gada 30.novembrim.
Dzīvojamās telpas Lauktehnika 14”-x, Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov. īres līguma
2.2.apakšpunktā ietvertas īrnieka tiesības prasīt (rakstiski) īres līguma pagarināšanu, iesniedzot
iesniegumu Bauskas novada domei.
Īrniecei K.B. nav īres maksas un maksājumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu,
parādu.
Pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro daļu, kas nosaka, ja
dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums
ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot gadījumu, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka
tiesības prasīt līguma pagarināšanu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Atjaunot dzīvojamās telpas Lauktehnika 14”-x, Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov. īres
līguma termiņu ar K.B., personas kods xxxx, līdz 2016.gada 30.jūnijam.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Īslīces ūdens” viena mēneša laikā
veikt grozījumus ar K.B. 29.06.2015. noslēgtajā dzīvojamās telpas „Lauktehnika 14”-x,
Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov. īres līgumā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007)
mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
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Par dzīvojamās telpas „Kūdra 2”-x, Kūdra, Vecsaules pagastā
īres līguma atjaunošanu
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 26.novembrī saņemts M.P., dzīvesvietas adrese:
„Kūdra 2”-x, Kūdra, Vecsaules pag., Bauskas nov., iesniegums ar lūgumu pagarināt dzīvokļa
„Kūdra 2”-x, Kūdra, Vecsaules pag., Bauskas nov. īres līguma termiņu.
Iesniegumam pievienota Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vecsaules pagasta pārvalde”
09.12.2015.izziņa Nr.2-9/328 „Par parāda neesamību”.
Izskatot M.P. iesniegumu un tam pievienoto dokumentu, Bauskas novada dome konstatēja:
M. P. īrē dzīvokli „Kūdra 2”-x, Kūdra, Vecsaules pag. Dzīvojamās telpas „Kūdra 2”-x,
Kūdra, Vecsaules pag. īres līguma termiņš beidzies 2015.gada 30.novembrī.
Dzīvojamās telpas „Kūdra 2”-x, Kūdra, Vecsaules pag. īres līguma 5.2.5.apakšpunktā
ietvertas īrnieka tiesības prasīt līguma pagarināšanu, iesniedzot Bauskas novada pašvaldībā
iesniegumu ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms līguma termiņa beigām.
Īrniekam M.P. īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas
lietošanu, parāds ir 1,38 EUR.
Pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro daļu, kas nosaka, ja
dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums
ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot gadījumu, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka
tiesības prasīt līguma pagarināšanu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Atjaunot dzīvojamās telpas „Kūdra 2”-x, Kūdra, Vecsaules pag., Bauskas nov. īres līguma
termiņu ar M.P., personas kods xxxx, līdz 2016.gada 30. jūnijam.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vecsaules pagasta pārvalde” vadītājai
L.Vasiļauskai viena mēneša laikā veikt grozījumus 16.11.2015. noslēgtajā dzīvojamās telpas
„Kūdra 2”-x, Kūdra, Vecsaules pag., Bauskas nov. īres līgumā Nr. 1-14/212-15.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007)
mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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prot.Nr.25, 53.p.

Par dzīvojamās mājas „Lauktehnika 13”, Īslīces pagastā pārvaldīšanas tiesību
nodošanu mājas pārvaldniekam
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 12.novembrī saņemts Sandras Ķiseles iesniegums
par dzīvojamās mājas „Lauktehnika 13”, Īslīces
pagastā nodošanu pārvaldīšanā un
apsaimniekošanā dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai.
Izskatot Sandras Ķiseles iesniegumu un klāt pievienotos dokumentus, Bauskas novada
dome konstatēja:
dzīvojamā mājā „Lauktehnika 13” ar būves kadastra apzīmējumu 4068 002 0174 001 ir
18 dzīvokļu īpašumi un 17 dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju”. Dzīvojamā māja saistīta ar zemesgabalu 0,2896 ha platībā
(kadastra apzīmējums 4068 002 0174). Ir notikusi dzīvokļu īpašnieku kopsapulce un par
dzīvojamās mājas pārvaldnieku izvēlēta biedrība „Rītausmu nami”. Ar mājas pārvaldnieku un
dzīvokļu īpašniekiem noslēgts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pilnvarojuma līgums.
Kārtība, kādā dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības tiek nodotas dzīvokļu īpašnieku
sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ir noteikta likuma
„Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.pantā. Šā likuma 51.panta piektā daļa
nosaka, ka dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības tiek nodotas, ja ar dzīvokļu īpašnieku
savstarpēju līgumu pilnvarota persona iesniegusi pieteikumu par dzīvojamās mājas pārņemšanu
un ievēroti šādi nosacījumi:
ir noslēgts dzīvokļu īpašnieku savstarpējs līgums, ievērojot šajā likumā un citos
likumos noteikto kārtību;
iesniegts dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols par
dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pienākumu
nodošanu ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai vai dzīvokļu
īpašnieku savstarpējs līgums;
visi savstarpējo līgumu noslēgušie dzīvokļu īpašnieki ir noslēguši šā likuma
41.pantā paredzēto pirkuma līgumu ar privatizācijas komisiju;
savstarpēju līgumu noslēgušie dzīvokļu īpašnieki pārstāv vairāk kā pusi no
dzīvojamā mājā esošo privatizācijas objektu skaita.
Likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta sestā daļa noteic,
ka dzīvojamās mājas pārvaldīšanās tiesības ar dzīvokļu savstarpēju līgumu pilnvarotai personai
nodod pašvaldība vai valsts dzīvojamās mājas valdītājs, kad izpildīti visi šā panta piektajā daļā
minētie nosacījumi. Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības nodod, parakstot dzīvojamās mājas
nodošanas un pieņemšanas aktu.
Visi nepieciešamie dokumenti Bauskas novada domē ir iesniegti, tajā skaitā dzīvojamās
mājas „Lauktehnika 13”, Īslīces pagastā dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols, dzīvokļu
īpašnieku un pilnvarotās personas parakstīts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pilnvarojuma līgums.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un likuma
„Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta piekto un sesto daļu, Bauskas
novada dome nolemj:
1. Nodot dzīvojamās mājas „ Lauktehnika 13”, Īslīces pagastā un tai funkcionāli saistītā
zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 4068 002 0174 0,2896 ha platībā pārvaldīšanas
tiesības dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai
biedrībai „Rītausmu nami”,
reģistrācijas Nr.40008233891.
2. Pilnvarot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Īslīces ūdens” valdes locekli Valēriju
Gabrānu sagatavot nekustamā īpašuma „Lauktehnika 13”, Īslīces pagastā nodošanas
pieņemšanas aktu un organizēt minētā īpašuma nodošanu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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prot.Nr.25, 54.p.

Par dzīvojamās mājas „Lauktehnika 15”, Īslīces pagastā pārvaldīšanas tiesību
nodošanu mājas pārvaldniekam
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 16.novembrī saņemts Nadeždas Nagodkinas
iesniegums par dzīvojamās mājas „Lauktehnika 15”, Īslīces pagastā nodošanu pārvaldīšanā un
apsaimniekošanā dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai.
Izskatot Nadeždas Nagodkinas iesniegumu un klāt pievienotos dokumentus, Bauskas
novada dome konstatēja:
dzīvojamā mājā „Lauktehnika 15” ar būves kadastra apzīmējumu 4068 002 0174 004
ir 42 dzīvokļu īpašumi un 41 dzīvoklis privatizēts saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju”. Dzīvojamā māja saistīta ar zemesgabalu 7284 m² platībā (kadastra
apzīmējums 4068 002 0174). Ir notikusi dzīvokļu īpašnieku kopsapulce un par dzīvojamās mājas
pārvaldnieku izvēlēta biedrība „Rītausmu nami”. Ar mājas pārvaldnieku un dzīvokļu īpašniekiem
noslēgts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pilnvarojuma līgums.
Kārtība, kādā dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības tiek nodotas dzīvokļu īpašnieku
sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ir noteikta likuma
„Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.pantā. Šā likuma 51.panta piektā daļa
nosaka, ka dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības tiek nodotas, ja ar dzīvokļu īpašnieku
savstarpēju līgumu pilnvarota persona iesniegusi pieteikumu par dzīvojamās mājas pārņemšanu
un ievēroti šādi nosacījumi:
- ir noslēgts dzīvokļu īpašnieku savstarpējs līgums, ievērojot šajā likumā un citos likumos
noteikto kārtību;
- iesniegts dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols par dzīvojamās
mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pienākumu nodošanu
ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai vai dzīvokļu īpašnieku
savstarpējs līgums;
- visi savstarpējo līgumu noslēgušie dzīvokļu īpašnieki ir noslēguši šā likuma 41.pantā
paredzēto pirkuma līgumu ar privatizācijas komisiju;
- savstarpēju līgumu noslēgušie dzīvokļu īpašnieki pārstāv vairāk kā pusi no dzīvojamā mājā
esošo privatizācijas objektu skaita.
Likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta sestā daļa noteic,
ka dzīvojamās mājas pārvaldīšanās tiesības ar dzīvokļu savstarpēju līgumu pilnvarotai personai
nodod pašvaldība vai valsts dzīvojamās mājas valdītājs, kad izpildīti visi šā panta piektajā daļā
minētie nosacījumi. Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības nodod, parakstot dzīvojamās mājas
nodošanas un pieņemšanas aktu.
Visi nepieciešamie dokumenti Bauskas novada domē ir iesniegti, tajā skaitā dzīvojamās
mājas „Lauktehnika 15”, Īslīces pagastā dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols, dzīvokļu
īpašnieku un pilnvarotās personas parakstīts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pilnvarojuma līgums.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un likuma
„Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta piekto un sesto daļu, Bauskas
novada dome nolemj:
1. Nodot dzīvojamās mājas „ Lauktehnika 15”, Īslīces pagastā un tai funkcionāli saistītā
zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 4068 002 0174 7284 m² platībā pārvaldīšanas
tiesības dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai
biedrībai „Rītausmu nami”,
reģistrācijas Nr.40008233891.
2. Pilnvarot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Īslīces ūdens” valdes locekli Valēriju
Gabrānu sagatavot nekustamā īpašuma „Lauktehnika 15”, Īslīces pagastā nodošanas
pieņemšanas aktu un organizēt minētā īpašuma nodošanu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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prot.Nr.25, 55.p.

Par dzīvojamās mājas „Lauktehnika 18”, Īslīces pagastā pārvaldīšanas tiesību
nodošanu mājas pārvaldniekam
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 21.oktobrī saņemts Svetlanas Neikas iesniegums
par dzīvojamās mājas „Lauktehnika 18”, Īslīces
pagastā nodošanu pārvaldīšanā un
apsaimniekošanā dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai. 2015.gada 21.novembrī papildus
iesniegts dzīvokļu īpašnieku un pilnvarotās personas pilnvarojuma līgums.
Izskatot Svetlanas Neikas iesniegumu un klāt pievienotos dokumentus, Bauskas novada
dome konstatēja:
dzīvojamā mājā „Lauktehnika 18” ar kadastra apzīmējumu 4068 002 0175 003 ir
18 dzīvokļu īpašumi un visi dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju”. Dzīvojamā māja saistīta ar zemesgabalu 3305 m² platībā.
Ir notikusi dzīvokļu īpašnieku kopsapulce un par dzīvojamās mājas pārvaldnieku izvēlēta biedrība
„Rītausmu nami”. Ar mājas pārvaldnieku un dzīvokļu īpašniekiem noslēgts dzīvojamās mājas
pārvaldīšanas pilnvarojuma līgums.
Kārtība, kādā dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības tiek nodotas dzīvokļu īpašnieku
sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ir noteikta likuma
„Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.pantā. Šā likuma 51.panta piektā daļa
nosaka, ka dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības tiek nodotas, ja ar dzīvokļu īpašnieku
savstarpēju līgumu pilnvarota persona iesniegusi pieteikumu par dzīvojamās mājas pārņemšanu
un ievēroti šādi nosacījumi:
ir noslēgts dzīvokļu īpašnieku savstarpējs līgums, ievērojot šajā likumā un citos
likumos noteikto kārtību;
iesniegts dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols par
dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pienākumu
nodošanu ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai vai dzīvokļu
īpašnieku savstarpējs līgums;
- visi savstarpējo līgumu noslēgušie dzīvokļu īpašnieki ir noslēguši šā likuma 41.pantā
paredzēto pirkuma līgumu ar privatizācijas komisiju;
- savstarpēju līgumu noslēguši dzīvokļu īpašnieki pārstāv vairāk kā pusi no dzīvojamā mājā
esošo privatizācijas objektu skaita.
Likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta sestā daļa noteic,
ka dzīvojamās mājas pārvaldīšanās tiesības ar dzīvokļu savstarpēju līgumu pilnvarotai personai
nodod pašvaldība vai valsts dzīvojamās mājas valdītājs, kad izpildīti visi šā panta piektajā daļā
minētie nosacījumi. Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības nodod, parakstot dzīvojamās mājas
nodošanas un pieņemšanas aktu.
Visi nepieciešamie dokumenti Bauskas novada domē ir iesniegti, tajā skaitā dzīvojamās
mājas „Lauktehnika 18”, Īslīces pagastā dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols, dzīvokļu
īpašnieku un pilnvarotās personas parakstīts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pilnvarojuma līgums.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un likuma
„Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta piekto un sesto daļu, Bauskas
novada dome nolemj:
1. Nodot dzīvojamās mājas „Lauktehnika 18”, Īslīces pagastā un tai funkcionāli saistītā
zemesgabala ar kadastra Nr.4068 002 0175 3305 m² platībā pārvaldīšanas tiesības
dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai biedrībai „Rītausmu nami”, reģistrācijas
Nr.40008233891.
2. Pilnvarot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Īslīces ūdens” valdes locekli
Valēriju Gabrānu sagatavot nekustamā īpašuma „Lauktehnika 18”, Īslīces pagastā
nodošanas pieņemšanas aktu un organizēt minētā īpašuma nodošanu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par dzīvojamās mājas „Lauktehnika 20”, Īslīces pagastā pārvaldīšanas tiesību
nodošanu mājas pārvaldniekam
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 19.novembrī saņemts Līgas Gorbantes iesniegums
par dzīvojamās mājas „Lauktehnika 20”, Īslīces
pagastā nodošanu pārvaldīšanā un
apsaimniekošanā dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai. 2015.gada 21.novembrī papildus
iesniegts dzīvokļu īpašnieku un pilnvarotās personas pilnvarojuma līgums.
Izskatot Līgas Gorbantes iesniegumu un klāt pievienotos dokumentus, Bauskas novada
dome konstatēja:
dzīvojamā mājā „Lauktehnika 20” ar kadastra apzīmējumu 4068 002 0270 001 ir
24 dzīvokļu īpašumi un 23 dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju”. Dzīvojamā māja saistīta ar zemesgabalu 0,7835 ha platībā
(kadastra apzīmējums 4068 002 0270). Ir notikusi dzīvokļu īpašnieku kopsapulce un par
dzīvojamās mājas pārvaldnieku izvēlēta biedrība „Rītausmu nami”. Ar mājas pārvaldnieku un
dzīvokļu īpašniekiem noslēgts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pilnvarojuma līgums.
Kārtība, kādā dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības tiek nodotas dzīvokļu īpašnieku
sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ir noteikta likuma
„Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.pantā. Šā likuma 51.panta piektā daļa
nosaka, ka dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības tiek nodotas, ja ar dzīvokļu īpašnieku
savstarpēju līgumu pilnvarota persona iesniegusi pieteikumu par dzīvojamās mājas pārņemšanu
un ievēroti šādi nosacījumi:
ir noslēgts dzīvokļu īpašnieku savstarpējs līgums, ievērojot šajā likumā un citos
likumos noteikto kārtību;
iesniegts dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols par
dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pienākumu
nodošanu ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai vai dzīvokļu
īpašnieku savstarpējs līgums;
- visi savstarpējo līgumu noslēgušie dzīvokļu īpašnieki ir noslēguši šā likuma 41.pantā
paredzēto pirkuma līgumu ar privatizācijas komisiju;
- savstarpēju līgumu noslēguši dzīvokļu īpašnieki pārstāv vairāk kā pusi no dzīvojamā mājā
esošo privatizācijas objektu skaita.
Likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta sestā daļa noteic,
ka dzīvojamās mājas pārvaldīšanās tiesības ar dzīvokļu savstarpēju līgumu pilnvarotai personai
nodod pašvaldība vai valsts dzīvojamās mājas valdītājs, kad izpildīti visi šā panta piektajā daļā
minētie nosacījumi. Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības nodod, parakstot dzīvojamās mājas
nodošanas un pieņemšanas aktu.
Visi nepieciešamie dokumenti Bauskas novada domē ir iesniegti, tajā skaitā dzīvojamās
mājas „Lauktehnika 20”, Īslīces pagastā dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols, dzīvokļu
īpašnieku un pilnvarotās personas parakstīts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pilnvarojuma līgums.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un likuma
„Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta piekto un sesto daļu, Bauskas
novada dome nolemj:
1. Nodot dzīvojamās mājas „Lauktehnika 20”, Īslīces pagastā un tai funkcionāli saistītā
zemesgabala ar kadastra Nr.4068 002 0270 0,7835 ha platībā pārvaldīšanas tiesības
dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai biedrībai „Rītausmu nami”, reģistrācijas
Nr.40008233891.
2. Pilnvarot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Īslīces ūdens” valdes locekli
Valēriju Gabrānu sagatavot nekustamā īpašuma „Lauktehnika 20”, Īslīces pagastā
nodošanas pieņemšanas aktu un organizēt minētā īpašuma nodošanu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par dzīvojamās mājas „Bērzkalni 5”, Īslīces pagastā pārvaldīšanas tiesību
nodošanu mājas pārvaldniekam
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 23.novembrī saņemts Silvijas
Aleksandrovas iesniegums par dzīvojamās mājas „Bērzkalni 5”, Īslīces pagastā nodošanu
pārvaldīšanā un apsaimniekošanā dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai. 2015.gada
21.novembrī papildus iesniegts dzīvokļu īpašnieku un pilnvarotās personas pilnvarojuma līgums.
Izskatot Silvijas Aleksandrovas iesniegumu un klāt pievienotos dokumentus, Bauskas
novada dome konstatēja:
dzīvojamā mājā „Bērzkalni 5” ar kadastra apzīmējumu 4068 003 0133 001 ir
8 dzīvokļu īpašumi un 7 dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo
māju privatizāciju”. Dzīvojamā māja saistīta ar zemesgabalu 0,2572 ha platībā (kadastra
apzīmējums 4068 003 0133). Ir notikusi dzīvokļu īpašnieku kopsapulce un par dzīvojamās mājas
pārvaldnieku izvēlēta biedrība „Rītausmu nami”. Ar mājas pārvaldnieku un dzīvokļu īpašniekiem
noslēgts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pilnvarojuma līgums.
Kārtība, kādā dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības tiek nodotas dzīvokļu īpašnieku
sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ir noteikta likuma
„Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.pantā. Šā likuma 51.panta piektā daļa
nosaka, ka dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības tiek nodotas, ja ar dzīvokļu īpašnieku
savstarpēju līgumu pilnvarota persona iesniegusi pieteikumu par dzīvojamās mājas pārņemšanu
un ievēroti šādi nosacījumi:
ir noslēgts dzīvokļu īpašnieku savstarpējs līgums, ievērojot šajā likumā un citos
likumos noteikto kārtību;
iesniegts dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols par
dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pienākumu
nodošanu ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai vai dzīvokļu
īpašnieku savstarpējs līgums;
- visi savstarpējo līgumu noslēgušie dzīvokļu īpašnieki ir noslēguši šā likuma 41.pantā
paredzēto pirkuma līgumu ar privatizācijas komisiju;
- savstarpēju līgumu noslēguši dzīvokļu īpašnieki pārstāv vairāk kā pusi no dzīvojamā mājā
esošo privatizācijas objektu skaita.
Likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta sestā daļa noteic,
ka dzīvojamās mājas pārvaldīšanās tiesības ar dzīvokļu savstarpēju līgumu pilnvarotai personai
nodod pašvaldība vai valsts dzīvojamās mājas valdītājs, kad izpildīti visi šā panta piektajā daļā
minētie nosacījumi. Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības nodod, parakstot dzīvojamās mājas
nodošanas un pieņemšanas aktu.
Visi nepieciešamie dokumenti Bauskas novada domē ir iesniegti, tajā skaitā dzīvojamās
mājas „Bērzkalni 5”, Īslīces pagastā dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols, dzīvokļu
īpašnieku un pilnvarotās personas parakstīts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pilnvarojuma līgums.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un likuma
„Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta piekto un sesto daļu, Bauskas
novada dome nolemj:
1. Nodot dzīvojamās mājas „Bērzkalni 5”, Īslīces pagastā un tai funkcionāli saistītā
zemesgabala ar kadastra Nr.4068 003 0133 0,2572 ha platībā pārvaldīšanas tiesības
dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai biedrībai „Rītausmu nami”, reģistrācijas
Nr.40008233891.
2. Pilnvarot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Īslīces ūdens” valdes locekli
Valēriju Gabrānu sagatavot nekustamā īpašuma „Bērzkalni 5”, Īslīces pagastā nodošanas
pieņemšanas aktu un organizēt minētā īpašuma nodošanu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu
„X”, Codes pagastā
Nekustamais īpašums „X”, Codes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. xxxx, sastāv no zemes
vienības 1,84 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx un ēkas uz tās: dzīvojamās mājas ar būves
kadastra apzīmējumiem xxxx ar diviem dzīvokļu īpašumiem.
Saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Bauskas pagasta zemesgrāmatas
nodalījumu Nr.467 nekustamais īpašums „X”, kadastra Nr. xxxx, reģistrēts uz Codes pagasta
padomes vārda. Bauskas novada pašvaldība atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma Pārejas noteikumu 13.punktam ir Codes pagasta pašvaldības finanšu, mantas tiesību un
saistību pārņēmēja.
Dzīvojamā mājā „X” esošais dzīvoklis „X” dz.1, mājai piesaistītā zemesgabala 1,84 ha
platībā 1082/1648 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas zemesgrāmatu nodaļas Codes pagasta
zemesgrāmatas nodalījumu Nr.467-1 pieder R.R.
Dzīvojamā mājā „X” esošais dzīvoklis „X” dz.3, mājai piesaistītā zemesgabala 1,84 ha
platībā 566/1678 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas zemesgrāmatu nodaļas Codes pagasta
zemesgrāmatas nodalījumu Nr.467-2 pieder S.N. un V.N. – katram ½ domājamās daļas.
Tā, kā nekustamais īpašums „X, kadastra Nr. 4052 004 0448 pilnībā pieder S.N., V.N. un
R.R., tad pašvaldības īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz šo nekustamo īpašumu dzēšamas.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 48.panta
pirmo punktu un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu
13.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Noteikt, ka Bauskas novada pašvaldības īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „x”,
Codes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. xxxx, ir izbeigušās un ieraksts Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļā par pašvaldības tiesībām ir dzēšams.
2. Uzdot pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” sagatavot un iesniegt Bauskas
rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā dokumentus Bauskas novada pašvaldības īpašuma
tiesību dzēšanai uz nekustamo „x”, Codes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. xxxx.
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Par atlīdzības noteikšanu par sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo
īpašumu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu xxxx Ziedoņu ielā x, Bauskā
Rekonstruētā tilta pār Mūsas upi Bauskā apsaimniekošanai un uzturēšanai ir nepieciešams
atsavināt zemes vienību 520 m² platībā, kadastra apzīmējums xxxx, kas atdalīta no nekustamā
īpašuma Ziedoņu iela x, Bauskā, kadastra Nr. 4001 007 0065. Zemes vienības īpašniece ir V.P.
Bauskas novada pašvaldībā saņemts sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Ģirta Kļaviņa
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxxx novērtējums. Atbilstoši vērtējumam zemes vienības
tirgus vērtība pēc stāvokļa 2015.gada 10.novembrī noteikta 1000 EUR (viens tūkstotis euro).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas
5.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Sabiedrības
vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 9.panta pirmo daļu,
Bauskas novada dome nolemj:
1 Apstiprināt atlīdzību 1000 EUR (viens tūkstotis euro) apmērā V.P. par sabiedrības
vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumu – zemes vienību 520 m² platībā, kadastra apzīmējums
xxxx, kas nepieciešama rekonstruētā Mūsas tilta Bauskā apsaimniekošanas un uzturēšanas
vajadzībām.
2. Ierosināt sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešamā nekustamā īpašuma - zemes
vienības 520 m² platībā, kadastra apzīmējums xxx, kas atdalīta no nekustamā īpašuma Ziedoņu
ielā x, Bauskā – atsavināšanu no V.P. par atlīdzību 1000 EUR (viens tūkstotis euro).
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76. panta trešo daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2015.gada 22.decembrī

prot.Nr.25, 60.p.

Par Bauskas novada pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu
zemesgrāmatā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 77.pantu,
Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās”
36.panta pirmās daļas 6.punktu, sakarā ar to, ka šā lēmuma 1.punktā minētie dzīvokļu īpašumi
netika privatizēti un tie atrodas Bauskas novada pašvaldības bilancē, Bauskas novada dome
nolemj:
1. Reģistrēt zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda šādus pašvaldības bilancē esošos
dzīvokļus Vecsaules pagastā:
1.1. „Smaidas”, Vecsaule, Vecsaules pag., Bauskas nov.:
1.1.1. dzīvokļi „Smaidas” - 2, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr. 2, dzīvojamās mājas, palīgēkas un
zemesgabalu, kadastra Nr. 4092 004 0276, 4092 004 0277, 9400 m² platībā 700/11205 kopīpašuma
domājamās daļas;
1.1.2. dzīvokli „Smaidas” - 6,, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr. 6, dzīvojamās mājas, palīgēkas
un zemesgabalu, kadastra Nr. 4092 004 0276, 4092 004 0277, 9400 m² platībā 717/11205
kopīpašuma domājamās daļas.
1.2. „Sarmas”, Vecsaule, Vecsaules pag., Bauskas nov. dzīvokli „Sarmas” - 11, kura sastāvā
ietilpst dzīvoklis Nr. 11, dzīvojamās mājas un zemesgabala, kadastra Nr. 4092 002 0418, 3890 m²
platībā 351/8841 kopīpašuma domājamās daļas.
1.3. „Salnas”, Vecsaule, Vecsaules pag., Bauskas nov. dzīvokli „Salnas” - 16, kura sastāvā ietilpst
dzīvoklis Nr. 16, dzīvojamās mājas un zemesgabala, kadastra Nr. 4092 002 0305, 4900 m² platībā
594/11927 kopīpašuma domājamās daļas.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” veikt šā lēmuma
1.punktā minēto dzīvokļu īpašumu tiesību ierakstīšanu Zemesgrāmatā uz Bauskas novada
pašvaldības vārda.
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Par nedzīvojamo telpu Uzvaras ielā 1, Bauskā nomas līguma pagarināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemti Bauskas novada administratīvās ēkas Uzvaras ielā 1,
Bauskā nedzīvojamo telpu nomnieku iesniegumi, kuros izteikti lūgumi pagarināt nedzīvojamo
telpu Uzvaras ielā 1, Bauskā nomas līgumu termiņus.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Ministru
kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” 7., 9. un 87.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Pagarināt iepriekš noslēgtos nedzīvojamo telpu nomas līgumu termiņus par telpu nomu ēkā
Uzvaras ielā 1, Bauskā uz laiku līdz 2016.gada 31.decembrim, kas noslēgti ar:
1.1. SIA „G-BERGS”;
1.2. biedrību „Bauskas rajona lauku partnerība”;
1.3. SIA „ Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Bauskas konsultāciju biroju;
1.4. Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”;
1.5. SIA „Latvijasmernieks”;
1.6. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru;
1.7. VZD Zemgales reģionālo nodaļu.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” veikt grozījumus
noslēgtajos nedzīvojamo telpu nomas līgumos atbilstoši šā lēmuma 1.punktam.
Domes priekšsēdētājs
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Par nedzīvojamo telpu Uzvaras ielā 6, Bauskā nomas līgumu pagarināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemti Bauskas novada administratīvās ēkas Uzvaras ielā 6,
Bauskā nedzīvojamo telpa nomnieku iesniegumi, kuros izteikti lūgumi pagarināt nedzīvojamo
telpu Uzvaras ielā 6, Bauskā nomas līgumu termiņus.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Ministru
kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” 7.p., 9.p. un 87.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Pagarināt iepriekš noslēgtos nedzīvojamo telpu nomas līgumu termiņus par telpu nomu ēkā
Uzvaras ielā 6, Bauskā uz laiku līdz 2016.gada 31.decembrim, kas noslēgti ar:
1.1.AS „LATIMPULSS-BIROJA TEHNIKA”;
1.2.Bauskas rajona Lauksaimnieku apvienību;
1.3.Lauku atbalsta dienesta Zemgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldi;
1.4.Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālās vides pārvaldi.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” veikt grozījumus
noslēgtajos nedzīvojamo telpu nomas līgumos atbilstoši šā lēmuma 1.punktam.
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Par nedzīvojamo telpu Katoļu ielā 3, Bauskā nomas līguma pagarināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 24.novembrī saņemts LR Uzņēmumu reģistra
iesniegums kurā izteikts lūgums pagarināt nedzīvojamo telpu Katoļu ielā 3, Bauskā nomas līgumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Ministru
kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” 7., 9. un 87.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Pagarināt ar LR Uzņēmumu reģistru nedzīvojamo telpu Katoļu ielā 3, Bauskā 70,7 m² platībā
nomas līgumu uz laiku līdz 2016.gada 31.decembrim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” veikt grozījumus
ar LR Uzņēmumu reģistru noslēgtajā nedzīvojamo telpu nomas līgumā atbilstoši šā lēmuma
1.punktam.
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Žinduļu lauks”,
Brunavas pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts Brunavas pagasta pārvaldes iesniegums, kurā
izteikts priekšlikums atsavināt pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu „Žinduļu lauks”,
Brunavas pagastā.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustams īpašums „Žinduļu lauks”, Brunavas pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4046 011
0114, sastāv no zemes vienības 2,27 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 011 0113;
nekustams īpašums „Žinduļu lauks”, Brunavas pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4046 011
0114 pieder Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas
Brunavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000 0054 2099;
ar Bauskas novada domes 2014.gada 30.janvāra lēmumu „Par zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4046 011 0025 Brunavas pagastā sadalīšanu, piekritību, nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanu, nosaukuma piešķiršanu” noteikts, ka zemes vienība 2,0 ha platībā ir
starpgabals.
Brunavas pagasta pārvalde savā iesniegumā norāda, ka nekustams īpašums „Žinduļu
lauks” nav nepieciešams pašvaldībai savu funkciju realizēšanai.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, ka publiskas
personas mantas atsavināšanu var ierosināt persona, ja tā nav nepieciešama attiecīgai publiskai
personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Nodot atsavināšanai, pārdodot izsolē, Bauskas novada pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu „Žinduļu lauks”, Brunavas pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4046 011 0114, kas
sastāv no zemes vienības 2,27 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 011 0113.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Viesturu lauks”,
Brunavas pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts Brunavas pagasta pārvaldes iesniegums, kurā
izteikts priekšlikums atsavināt pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu „Viesturu lauks”,
Brunavas pagastā.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustams īpašums „Viesturu lauks”, Brunavas pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4046
014 0088, sastāv no zemes vienības 2,05 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 014 0087;
nekustams īpašums „Viesturu lauks”, Brunavas pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4046
014 0088 pieder Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu
nodaļas Brunavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000 0054 2149;
ar Bauskas novada domes 2014.gada 27.februāra lēmumu „Par zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4046 014 0031 Brunavas pagastā sadalīšanu, piekritību, nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanu, nosaukuma piešķiršanu” noteikts, ka zemes vienība 2,0 ha platībā ir
starpgabals.
Brunavas pagasta pārvalde savā iesniegumā norāda, ka nekustams īpašums „Viesturu
lauks” nav nepieciešams pašvaldībai savu funkciju realizēšanai.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, ka publiskas
personas mantas atsavināšanu var ierosināt persona, ja tā nav nepieciešama attiecīgai publiskai
personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Nodot atsavināšanai, pārdodot izsolē, Bauskas novada pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu „Viesturu lauks”, Brunavas pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4046 014 0088, kas
sastāv no zemes vienības 2,05 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 014 0087.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Bērzkalnu garāžas
2.bloks Nr.x”, Īslīces pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 2.decembrī saņemts G.D. iesniegums, kurā izteikts
lūgums atļaut atsavināt nekustamo īpašumu „Bērzkalnu garāžas 2.bloks Nr.x”, Īslīces pagasta
Bērzkalnu ciemā, kadastra Nr.xxxx, kas sastāv no zemes vienības 0,0074 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu xxxx.
Izskatot G.D. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustams īpašums „Bērzkalnu garāžas 2.bloks Nr.x”, kas atrodas Bauskas novada Īslīces
pagasta Bērzkalnu ciemā, kadastra Nr.xxxx, pieder Bauskas novada pašvaldībai, saskaņā ar
Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Īslīces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000
0053 3813;
nekustams īpašums „Bērzkalnu garāžas 2.bloks Nr.x”, kadastra Nr.xxxx sastāv no zemes
vienības 0,0074 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punkts nosaka, ka
publiskas personas mantas atsavināšanu atsevišķos gadījumos var ierosināt zemesgrāmatā
ierakstītas būves īpašnieks, ja viņš vēlas iegūt īpašumā zemesgabalu, uz kuras atrodas ēka.
Uz zemes vienības 0,0074 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx atrodas ēka- garāža
(būves kadastra apzīmējums xxxx), kas pieder G.D. saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaļas Īslīces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000 0053 09012.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 37.panta pirmās daļas
4.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
„Bērzkalnu garāžas 2.bloks Nr.x”, kadastra Nr.xxxx, kas sastāv no zemes vienības 0,0074 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx.
2. Noteikt nekustamo īpašumu atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu
„x”, Īslīces pagastā
Nekustams īpašums „x”, kas atrodas Bauskas novada Īslīces pagasta Ādžūnu ciemā,
kadastra Nr.4068 009 0082, sastāv no zemes vienības 0,45 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068
009 0082 un ēkām uz tās - dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 4068 009 0082 001) ar
sešiem dzīvokļu īpašumiem un saimniecības ēkas (būves kadastra apzīmējums 4068 009 0082
001).
Saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Īslīces pagasta zemesgrāmatas
nodalījumu Nr.1000 0016 0417 nekustams īpašums „x”, kadastra Nr.4068 009 0082, reģistrēts uz
Īslīces pagasta pašvaldības vārda. Bauskas novada pašvaldība atbilstoši Administratīvo teritoriju
un apdzīvotu vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktam ir Īslīces pagasta pašvaldības finanšu,
mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.
Dzīvojamā mājā „Ziedi” esošais dzīvoklis „x”-1, mājai piesaistītā zemesgabala 0,45 ha
platībā 525/2588 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Īslīces
pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000 0016 0417-1 pieder L.P.
Dzīvojamā mājā „Ziedi” esošais dzīvoklis „x”-2, mājai piesaistītā zemesgabala 0,45 ha
platībā 229/2588 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Īslīces
pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000 0016 0417-2 pieder L.P.
Dzīvojamā mājā „Ziedi” esošais dzīvoklis „x”-3, mājai piesaistītā zemesgabala 0,45 ha
platībā 526/2588 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Īslīces
pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000 0016 0417-3 pieder R.C.
Dzīvojamā mājā „Ziedi” esošais dzīvoklis „x”-4, mājai piesaistītā zemesgabala 0,45 ha
platībā 548/2588 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Īslīces
pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000 0016 0417-4 pieder I.C.
Dzīvojamā mājā „Ziedi” esošais dzīvoklis „x”-5, mājai piesaistītā zemesgabala 0,45 ha
platībā 235/2588 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Īslīces
pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000 0016 0417-5 pieder N.B.
Dzīvojamā mājā „Ziedi” esošais dzīvoklis „x”-6, mājai piesaistītā zemesgabala 0,45 ha
platībā 525/2588 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Īslīces
pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000 0016 0417-6 pieder S.F.
Tā kā nekustams īpašums „x”, kadastra Nr.4068 009 0082, pilnībā pieder iepriekš
minētajām fiziskajām personām, tad pašvaldības īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz šo nekustamo
īpašumu dzēšamas.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 48.panta pirmo
daļu un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktu, Bauskas
novada dome nolemj:

1. Noteikt, ka Bauskas novada pašvaldības īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „x”,
Īslīces pag., Bauskas nov., kadastra Nr.4068 009 0082, ir izbeigušās un ieraksts Bauskas
rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā par pašvaldības tiesībām ir dzēšams.
2. Uzdot pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” sagatavot un iesniegt Bauskas
rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā dokumentus Bauskas novada pašvaldības īpašuma
tiesību dzēšanai uz nekustamo īpašumu „x”, Brunavas pag., Bauskas nov., kadastra
Nr.4068 009 0082.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu
„Liepu iela x”, Īslīces pagastā
Nekustams īpašums „Liepu iela 8”, kas atrodas Bauskas novada Īslīces pagasta Rītausmu
ciemā, kadastra Nr.4068 002 0405, sastāv no zemes vienības 0,3709 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4068 002 0405 un ēkas uz tās - dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 4068
002 0405 001) ar divdesmit četriem dzīvokļu īpašumiem.
Saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Īslīces pagasta zemesgrāmatas
nodalījumu Nr.677 nekustams īpašums „Liepu iela 8”, kadastra Nr.4068 002 0405, reģistrēts uz
Īslīces pagasta pašvaldības vārda. Bauskas novada pašvaldība atbilstoši Administratīvo teritoriju
un apdzīvotu vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktam ir Īslīces pagasta pašvaldības finanšu,
mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.
Dzīvojamā mājā „Liepu iela x” esošais dzīvoklis Liepu iela x, mājai piesaistītā
zemesgabala 0,3709 ha platībā 828/13343 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Īslīces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.677-1 pieder A.S.
Dzīvojamā mājā „Liepu iela 8” esošais dzīvoklis Liepu iela x, mājai piesaistītā
zemesgabala 0,3709 ha platībā 651/13343 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Īslīces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.677-2 pieder K.K.
Dzīvojamā mājā „Liepu iela 8” esošais dzīvoklis Liepu iela x, mājai piesaistītā
zemesgabala 0,3709 ha platībā 830/13343 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Īslīces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.677-3 pieder V.G.
Dzīvojamā mājā „Liepu iela 8” esošais dzīvoklis Liepu iela x, mājai piesaistītā
zemesgabala 0,3709 ha platībā 659/13343 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Īslīces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.677-4 pieder M.B.
Dzīvojamā mājā „Liepu iela 8” esošais dzīvoklis Liepu iela x, mājai piesaistītā
zemesgabala 0,3709 ha platībā 845/13343 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Īslīces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.677-5 pieder M.P. un A. P.,
katram-1/2 domājamā daļa.
Dzīvojamā mājā „Liepu iela 8” esošais dzīvoklis Liepu iela x, mājai piesaistītā
zemesgabala 0,3709 ha platībā 648/13343 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Īslīces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.677-6 pieder A.B.
Dzīvojamā mājā „Liepu iela 8” esošais dzīvoklis Liepu iela x, mājai piesaistītā
zemesgabala 0,3709 ha platībā 489/13343 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Īslīces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.677-7 pieder G.K.
Dzīvojamā mājā „Liepu iela 8” esošais dzīvoklis Liepu iela x, mājai piesaistītā
zemesgabala 0,3709 ha platībā 337/13343 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Īslīces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.677-8 pieder S.G.
Dzīvojamā mājā „Liepu iela 8” esošais dzīvoklis Liepu iela x, mājai piesaistītā
zemesgabala 0,3709 ha platībā 657/13343 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Īslīces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.677-9 pieder N.R.

Dzīvojamā mājā „Liepu iela 8” esošais dzīvoklis Liepu iela x, mājai piesaistītā
zemesgabala 0,3709 ha platībā 486/13343 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Īslīces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.677-10 pieder V.B.
Dzīvojamā mājā „Liepu iela 8” esošais dzīvoklis Liepu iela X, mājai piesaistītā
zemesgabala 0,3709 ha platībā 341/13343 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Īslīces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.677-11 pieder Ž.B.
Dzīvojamā mājā „Liepu iela 8” esošais dzīvoklis Liepu iela X, mājai piesaistītā
zemesgabala 0,3709 ha platībā 655/13343 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Īslīces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.677-12 pieder V.Ū.
Dzīvojamā mājā „Liepu iela 8” esošais dzīvoklis Liepu iela x, mājai piesaistītā
zemesgabala 0,3709 ha platībā 491/13343 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Īslīces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.677-13 pieder G.L.
Dzīvojamā mājā „Liepu iela 8” esošais dzīvoklis Liepu iela x, mājai piesaistītā
zemesgabala 0,3709 ha platībā 342/13343 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Īslīces pagasta zemesgrāmatu nodalījumu Nr.677-14 pieder E.M.
Dzīvojamā mājā „Liepu iela 8” esošais dzīvoklis Liepu iela X, mājai piesaistītā
zemesgabala 0,3709 ha platībā 664/13343 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Īslīces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.677-15 pieder V.M.
Dzīvojamā mājā „Liepu iela 8” esošais dzīvoklis Liepu iela x, mājai piesaistītā
zemesgabala 0,3709 ha platībā 48613343 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Īslīces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.677-16 pieder I.J.
Dzīvojamā mājā „Liepu iela 8” esošais dzīvoklis Liepu iela x, mājai piesaistītā
zemesgabala 0,3709 ha platībā 328/13343 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Īslīces pagasta zemesgrāmata nodalījumu Nr.677-17 pieder A.R.
Dzīvojamā mājā „Liepu iela 8” esošais dzīvoklis Liepu iela x, mājai piesaistītā
zemesgabala 0,3709 ha platībā 658/13343 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Īslīces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.677-18 pieder I.E.
Dzīvojamā mājā „Liepu iela 8” esošais dzīvoklis Liepu iela x, mājai piesaistītā
zemesgabala 0,3709 ha platībā 486/13343 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Īslīces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.677-19 pieder M.C.
Dzīvojamā mājā „Liepu iela 8” esošais dzīvoklis Liepu iela x, mājai piesaistītā
zemesgabala 0,3709 ha platībā 337/13343 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Īslīces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.677-20 pieder U.G.
Dzīvojamā mājā „Liepu iela 8” esošais dzīvoklis Liepu iela x, mājai piesaistītā
zemesgabala 0,3709 ha platībā 656/13343 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Īslīces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.677-21 pieder O.S.
Dzīvojamā mājā „Liepu iela 8” esošais dzīvoklis Liepu iela x, mājai piesaistītā
zemesgabala 0,3709 ha platībā 489/13343 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Īslīces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.677-22 pieder I.P.
Dzīvojamā mājā „Liepu iela 8” esošais dzīvoklis Liepu iela x, mājai piesaistītā
zemesgabala 0,3709 ha platībā 324/13343 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Īslīces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.677-23 pieder A.B.
Dzīvojamā mājā „Liepu iela 8” esošais dzīvoklis Liepu iela x, mājai piesaistītā
zemesgabala 0,3709 ha platībā 656/13343 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Īslīces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.677-24 pieder A.K.
Tā kā nekustams īpašums „Liepu iela 8”, kadastra Nr.4068 002 0405, pilnībā pieder
iepriekš minētajām fiziskajām personām, tad pašvaldības īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz šo
nekustamo īpašumu dzēšamas.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 48.panta pirmo
daļu un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktu, Bauskas
novada dome nolemj:
2

1. Noteikt, ka Bauskas novada pašvaldības īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Liepu
iela 8”, Īslīces pag., Bauskas nov., kadastra Nr.4068 002 0405, ir izbeigušās un ieraksts
Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā par pašvaldības tiesībām ir dzēšams.
2. Uzdot pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” sagatavot un iesniegt Bauskas
rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā dokumentus Bauskas novada pašvaldības īpašuma
tiesību dzēšanai uz nekustamo īpašumu „Liepu iela x”, Īslīces pag., Bauskas nov., kadastra
Nr.4068 002 0405.
R.Ābelnieks

Domes priekšsēdētājs
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prot.Nr.25, 69.p.

Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu
„Skolas iela x”, Īslīces pagastā
Nekustams īpašums „Skolas iela x”, kas atrodas Bauskas novada Īslīces pagasta Bērzu
ciemā, kadastra Nr.4068 006 0154, sastāv no zemes vienības 0,4690 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4068 006 0154 un ēkām uz tās - dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 4068
006 0154 001) ar četriem dzīvokļu īpašumiem, šķūņa (būves kadastra apzīmējums 4068 006 0154
002) un kūts (būves kadastra apzīmējums 4068 006 0154 004).
Saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Īslīces pagasta zemesgrāmatas
nodalījumu Nr.674 nekustams īpašums „Skolas iela x”, kadastra Nr.4068 006 0154, reģistrēts uz
Īslīces pagasta pašvaldības vārda. Bauskas novada pašvaldība atbilstoši Administratīvo teritoriju
un apdzīvotu vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktam ir Īslīces pagasta pašvaldības finanšu,
mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.
Dzīvojamā mājā „Skolas iela x” esošais dzīvoklis Skolas iela x, mājai piesaistītā
zemesgabala 0,4690 ha platībā 684/2990 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Īslīces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.674-1 pieder V.A.
Dzīvojamā mājā „Skolas iela 5” esošais dzīvoklis Skolas iela x, mājai piesaistītā
zemesgabala 0,4690 ha platībā 818/2990 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Īslīces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.674-2 pieder S.P.
Dzīvojamā mājā „Skolas iela 5” esošais dzīvoklis Skolas iela x, mājai piesaistītā
zemesgabala 0,4690 ha platībā 790/2990 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Īslīces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.674-3 pieder J.P.
Dzīvojamā mājā „Skolas iela 5” esošais dzīvoklis Skolas iela x, mājai piesaistītā
zemesgabala 0,4690 ha platībā 698/2990 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Īslīces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.674-4 pieder Ņ.L.
Tā kā nekustams īpašums „Skolas iela 5”, kadastra Nr.4068 006 0154, pilnībā pieder
iepriekš minētajām fiziskajām personām, tad pašvaldības īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz šo
nekustamo īpašumu dzēšamas.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 48.panta pirmo
daļu un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktu, Bauskas
novada dome nolemj:
1. Noteikt, ka Bauskas novada pašvaldības īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu
„Skolas iela x”, Īslīces pag., Bauskas nov., kadastra Nr.4068 006 0154, ir izbeigušās un
ieraksts Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā par pašvaldības tiesībām ir dzēšams.
2. Uzdot pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” sagatavot un iesniegt Bauskas
rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā dokumentus Bauskas novada pašvaldības īpašuma
tiesību dzēšanai uz nekustamo īpašumu „Skolas iela x”, Īslīces pag., Bauskas nov., kadastra
Nr.4068 006 0154.

Domes priekšsēdētājs
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prot.Nr.25, 70.p.

Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu
„Ernesta Kapkalna iela x”, Īslīces pagastā
Nekustams īpašums „Ernesta Kapkalna iela x”, kas atrodas Bauskas novada Īslīces pagasta
Bērzu ciemā, kadastra Nr.4068 006 0159, sastāv no zemes vienības 0,34 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4068 006 0159 un ēkas uz tās - dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 4068
006 0159 001) ar astoņiem dzīvokļu īpašumiem.
Saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Īslīces pagasta zemesgrāmatas
nodalījumu Nr.1000 0017 4036 nekustams īpašums „Ernesta Kapkalna iela x”, kadastra Nr.4068
006 0159, reģistrēts uz Īslīces pagasta pašvaldības vārda. Bauskas novada pašvaldība atbilstoši
Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktam ir Īslīces
pagasta pašvaldības finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.
Dzīvojamā mājā „Ernesta Kapkalna iela x” esošais dzīvoklis Ernesta Kapkalna iela x,
mājai piesaistītā zemesgabala 0,34 ha platībā 597/4229 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas
rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Īslīces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000 0017
4036-1 pieder E.K.
Dzīvojamā mājā „Ernesta Kapkalna iela x” esošais dzīvoklis Ernesta Kapkalna iela x,
mājai piesaistītā zemesgabala 0,34 ha platībā 499/4229 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas
rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Īslīces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000 0017
4036-2 pieder K.L.
Dzīvojamā mājā „Ernesta Kapkalna iela x” esošais dzīvoklis Ernesta Kapkalna iela x,
mājai piesaistītā zemesgabala 0,34 ha platībā 570/4229 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas
rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Īslīces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000 0017
4036-3 pieder L.L.
Dzīvojamā mājā „Ernesta Kapkalna iela x” esošais dzīvoklis Ernesta Kapkalna iela x,
mājai piesaistītā zemesgabala 0,34 ha platībā 473/4229 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas
rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Īslīces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000 0017
4036-4 pieder L.L.
Dzīvojamā mājā „Ernesta Kapkalna iela x” esošais dzīvoklis Ernesta Kapkalna iela x,
mājai piesaistītā zemesgabala 0,34 ha platībā 569/4229 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas
rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Īslīces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000 0017
4036-5 pieder I.L.
Dzīvojamā mājā „Ernesta Kapkalna iela x” esošais dzīvoklis Ernesta Kapkalna iela x,
mājai piesaistītā zemesgabala 0,34 ha platībā 496/4229 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas
rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Īslīces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000 0017
4036-6 pieder V.B.
Dzīvojamā mājā „Ernesta Kapkalna iela x” esošais dzīvoklis Ernesta Kapkalna iela x,
mājai piesaistītā zemesgabala 0,34 ha platībā 560/4229 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas
rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Īslīces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000 0017
4036-7 pieder D.Š.

Dzīvojamā mājā „Ernesta Kapkalna iela x” esošais dzīvoklis Ernesta Kapkalna iela x,
mājai piesaistītā zemesgabala 0,34 ha platībā 465/4229 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas
rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Īslīces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000 0017
4036-8 pieder V.B.
Tā kā nekustams īpašums „Ernesta Kapkalna iela x”, kadastra Nr.4068 006 0159, pilnībā
pieder iepriekš minētajām fiziskajām personām, tad pašvaldības īpašuma tiesības zemesgrāmatā
uz šo nekustamo īpašumu dzēšamas.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 48.panta pirmo
daļu un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktu, Bauskas
novada dome nolemj:
1. Noteikt, ka Bauskas novada pašvaldības īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu
„Ernesta Kapkalna iela x”, Īslīces pag., Bauskas nov., kadastra Nr.4068 006 0159, ir
izbeigušās un ieraksts Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā par pašvaldības
tiesībām ir dzēšams.
2. Uzdot pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” sagatavot un iesniegt
Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā dokumentus Bauskas novada pašvaldības
īpašuma tiesību dzēšanai uz nekustamo īpašumu „Ernesta Kapkalna iela x”, Īslīces pag.,
Bauskas nov., kadastra Nr.4068 006 0159.

Domes priekšsēdētājs
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prot.Nr.25, 71.p.

Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu
„Bērzu iela x” Īslīces pagastā
Nekustams īpašums „Bērzu iela x”, kas atrodas Bauskas novada Īslīces pagasta Rītausmu
ciemā, kadastra Nr.4068 002 0557, sastāv no zemes vienības 0,1181 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4068 002 0557 un ēkām uz tās - dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 4068
002 0557 001) ar diviem dzīvokļu īpašumiem un saimniecības ēkas (būves kadastra apzīmējums
4068 002 0557 002).
Saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Īslīces pagasta zemesgrāmatas
nodalījumu Nr.1000 0045 1497 nekustams īpašums „Bērzu iela x”, kadastra Nr.4068 002 0557,
reģistrēts uz Īslīces pagasta pašvaldības vārda. Bauskas novada pašvaldība atbilstoši
Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktam ir Īslīces
pagasta pašvaldības finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.
Dzīvojamā mājā „Bērzu iela x” esošais dzīvoklis Bērzu iela x, mājai piesaistītā
zemesgabala 0,1181 ha platībā 874/1942 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Īslīces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000 0045 1497-1 pieder
N.V.
Dzīvojamā mājā „Bērzu iela x” esošais dzīvoklis Bērzu iela x, mājai piesaistītā
zemesgabala 0,1181 ha platībā 1068/1942 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Īslīces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000 0045 1497-2 pieder
I.M.
Tā kā nekustams īpašums „Bērzu iela x”, kadastra Nr.4068 002 0557, pilnībā pieder
iepriekš minētajām fiziskajām personām, tad pašvaldības īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz šo
nekustamo īpašumu dzēšamas.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 48.panta pirmo
daļu un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktu, Bauskas
novada dome nolemj:
1. Noteikt, ka Bauskas novada pašvaldības īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu
„Bērzu iela x”, Īslīces pag., Bauskas nov., kadastra Nr.4068 002 0557, ir izbeigušās un
ieraksts Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā par pašvaldības tiesībām ir dzēšams.
2. Uzdot pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” sagatavot un iesniegt
Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā dokumentus Bauskas novada pašvaldības
īpašuma tiesību dzēšanai uz nekustamo īpašumu „Bērzu iela x”, Brunavas pag., Bauskas
nov., kadastra Nr.4068 002 0557.
Domes priekšsēdētājs
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Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu
„Bērzu iela x” Īslīces pagastā
Nekustams īpašums „Bērzu iela x”, kas atrodas Bauskas novada Īslīces pagasta Rītausmu
ciemā, kadastra Nr.4068 002 0193, sastāv no zemes vienības 0,13 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4068 002 0193 un ēkām uz tās - dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 4068
002 0193 001) ar diviem dzīvokļu īpašumiem, saimniecības ēkas (būves kadastra apzīmējums
4068 002 0193 002) un šķūņa (būves kadastra apzīmējums 4068 002 0193 003).
Saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Īslīces pagasta zemesgrāmatas
nodalījumu Nr.1000 0017 4171 nekustams īpašums „Bērzu iela 4”, kadastra Nr.4068 002 0193,
reģistrēts uz Īslīces pagasta pašvaldības vārda. Bauskas novada pašvaldība atbilstoši
Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktam ir Īslīces
pagasta pašvaldības finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.
Dzīvojamā mājā „Bērzu iela x” esošais dzīvoklis Bērzu iela x, mājai piesaistītā
zemesgabala 0,13 ha platībā 832/1753 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Īslīces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000 0017 4171-1 pieder
A.G.
Dzīvojamā mājā „Bērzu iela x” esošais dzīvoklis Bērzu iela x, mājai piesaistītā
zemesgabala 0,13 ha platībā 921/1753 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Īslīces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000 0017 4171-2 pieder
A.G.
Tā kā nekustams īpašums „Bērzu iela x”, kadastra Nr.4068 002 0193, pilnībā pieder
iepriekš minētajai fiziskajai personai, tad pašvaldības īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz šo
nekustamo īpašumu dzēšamas.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 48.panta pirmo
daļu un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktu, Bauskas
novada dome nolemj:
1. Noteikt, ka Bauskas novada pašvaldības īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu
„Bērzu iela x”, Īslīces pag., Bauskas nov., kadastra Nr.4068 002 0193, ir izbeigušās un
ieraksts Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā par pašvaldības tiesībām ir dzēšams.
2. Uzdot pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” sagatavot un iesniegt
Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā dokumentus Bauskas novada pašvaldības
īpašuma tiesību dzēšanai uz nekustamo īpašumu „Bērzu iela x”, Īslīces pag., Bauskas nov.,
kadastra Nr.4068 002 0193.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

