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Par grozījumiem Bauskas novada attīstības programmā 2012.-2018.gadam
Bauskas novada dome 2012.gada 31.maijā pieņēma lēmumu „Par Bauskas novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2012.–2030.gadam, Bauskas novada attīstības programmas
2012. – 2018.gadam un Vides pārskata apstiprināšanu”.
2016.gada 17.martā ar Bauskas novada domes lēmumu tikai veikti redakcionāli
precizējumi Bauskas novada attīstības programmā 2012.-2018.gadam (turpmāk – Attīstības
programma), saglabājot Attīstības programmā 3.1. nodaļu „Investīciju plāns” 2012.gada redakcijā.
Atbilstoši Bauskas novada domes lēmumiem divu sporta infrastruktūras objektu
(profesionālās ievirzes iestādes „Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola” infrastruktūras
objekts – peldbaseins– un sporta halles izbūve profesionālās ievirzes izglītības iestādei „Bauskas
novada Bērnu un jaunatnes sporta skola”) būvniecība ir paredzēta profesionālās ievirzes izglītības
iestādei „Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola”, kuras tiešais pamatdarbības mērķis ir
izglītības funkcijas nodrošināšana.
Ievērojot to, Attīstības programmā nepieciešams veikt redakcionālus precizējumus,
aizstājot 3.1.nodaļu „Investīciju plāns” (2012.gada redakcija) ar 3.1.nodaļu „Investīciju plāns”
(2016.gada redakcija), veikt redakcionālus precizējumus 3.nodaļā „Rīcības plāns” un 2.5.tabulā
„Prioritātes mērķu vidējā termiņā sasniedzamie rezultāti un rīcību rezultatīvie rādītāji”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Bauskas novada
dome nolemj:
Izdarīt Bauskas novada attīstības programmā 2012. – 2018.gadam šādus grozījumus:
1. Izteikt 3.1.apakšnodaļu „Investīciju plāns” (2012.gada redakcija) jaunā redakcijā „3.1.
apakšnodaļa „Investīciju plāns” (2016.gada redakcija)” (208.lp līdz 245.lp. ).
2. Aizstāt 2.nodaļas 2.5.tabulā (193.lp.) vārdus „Bērnu un jaunatnes sporta skolas infrastruktūras
objekts – peldbaseins” ar vārdiem „profesionālās ievirzes izglītības iestādes „Bauskas novada
Bērnu un jaunatnes sporta skola” infrastruktūras objekts – peldbaseins.”.
3. Aizstāt 2.nodaļas 2.5.tabulā (193.lp.) vārdus „ir peldbaseins” ar vārdiem „uzbūvēts
profesionālās ievirzes izglītības iestādes „Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola”
infrastruktūras objekts – peldbaseins.”.
4. Aizstāt 2.nodaļas 2.5.tabulā (194.lp.) vārdus „reģionālā līmeņa sporta sacensībām atbilstošs
peldbaseins” ar vārdiem „profesionālās ievirzes izglītības iestādes „Bauskas novada Bērnu
un jaunatnes sporta skola” infrastruktūras objekts – peldbaseins.”.
5. Aizstāt 2.nodaļas 2.5.tabulā (194.lp.) vārdus „ir peldbaseins” ar vārdiem „uzbūvēts
profesionālās ievirzes izglītības iestādes „Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola”
infrastruktūras objekts – peldbaseins.”.
6. Aizstāt 3.nodaļā (201.lp.) vārdus „mākslas un mūzikas skolas pieejamība, t.sk. lauku
teritorijas, (infrastruktūras sakārtošana, energoefektivitāte). Materiāli tehniskās bāzes
nodrošināšana. Profesionālās ievirzes programmu attīstība. Infrastruktūras nodrošināšana

mācību treniņu darbam profesionālās ievirzes iestādē Bauskas BJSS – sporta halle un
infrastruktūras objekts peldēšanas programmas apguvei” ar vārdiem „Infrastruktūras
nodrošināšana mācību treniņu darbam profesionālās ievirzes izglītības iestādes „Bauskas
novada Bērnu un jaunatnes sporta skola” infrastruktūras objektā – peldbaseins – peldēšanas
programmas apguvei. Sporta halles izbūve profesionālās ievirzes izglītības iestādei „Bauskas
novada Bērnu un jaunatnes sporta skola”.”.
Domes priekšsēdētājs

R. Ābelnieks
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Izmantotie skaidrojumi
Attīstības programma – vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā
noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums plānošanas reģiona vai vietējās
pašvaldības attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai.
Integrēta pieeja – pieeja attīstības plānošanā, kas paredz koordinētu telpisko, tematisko un laika
dimensiju, nodrošinot interešu saskaņotību starp visiem pārvaldes līmeņiem un ieinteresētajām
pusēm.
Prioritāte – teritorijas attīstības vispārējā aktualitāte, kuras risināšana tiek izvirzīta priekšplānā
salīdzinājumā ar citām attīstības aktualitātēm.
Rīcības virzieni – konkrētu pasākumu kopums, kas ir izvirzīts noteikto vidēja termiņa prioritāšu
sasniegšanai.
Stratēģiskais mērķis – konkrēts politisku uzstādījumu kopums vēlamajām situācijas pārmaiņām
noteiktā laika periodā, kas ir vērsts uz teritorijas attīstības vīzijas sasniegšanu un kalpo par pamatu
prioritāšu noteikšanai un turpmāk veicamo darbību identificēšanai.
Uzdevumi – iniciatīvu un rīcību kopums, kas ir izvirzīti noteikto rīcības virzienu sasniegšanai.
Tie ir skaidri definēti, izmērāmi un pārbaudāmi.
Vīzija – lakonisks ilgtermiņa nākotnes redzējums, kas vienlaikus parāda teritorijas unikālās
vērtības.
Demogrāfiskās slodzes līmenis – darbspējas vecumu nesasniegušo un pārsniegušo personu skaits
vidēji uz 1 000 personām darbspējas vecumā.
Teritorijas attīstības indekss – vispārināts rādītājs, ko aprēķina ar noteiktiem svara
koeficientiem, summējot svarīgāko, attīstību raksturojošo, statistikas pamatrādītāju (izmantojot
gan gadā uzkrājušos statistikas rādītājus (IKP, iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmērs, nefinanšu
investīcijas), gan momenta statistikas rādītājus (demogrāfiskie rādītāji) saskaņā ar stāvokli
apskatāmā gada sākumā) standartizētās vērtības. Tas parāda teritoriju augstāku vai zemāku
attīstību no vidējā valsts sociālekonomiskās attīstības līmeņa attiecīgajā gadā.
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Izmantotie saīsinājumi
Saīsinājums
AP

Skaidrojums
Attīstības programma

APIA

Atklāta projektu iesniegumu atlase

AS

Akciju sabiedrība

BJSS

Bērnu un jaunatnes sporta skola

BKC

Bauskas Kultūras centrs

BNA

Bauskas novada administrācija

BSP

Bioķīmiskais skābekļa patēriņš

CFLA

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

CKS

Centralizētā kanalizācijas sistēma

CSDD

Ceļu satiksmes drošības direkcija

CSP

LR Centrālā statistikas pārvalde

CŪS

Centralizētā ūdensapgādes sistēma

D

Dienvidi

DA

Dienvidaustrumi

DR

Dienvidrietumi

Dn

Nominālais diametrs

dnn

Diennakts

DR

Dienvidrietumi

DUS

Degvielas uzpildes stacija

ELFLA

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai

ELVGF

Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonds

EEZ

Eiropas Ekonomikas zona

ERAF

Eiropas Reģionālās attīstības fonds

EK

Eiropas Komisija

ES

Eiropas Savienība

ESF

Eiropas Sociālais fonds

EUR

Eiro

FIA

Starptautiskā automobiļu federācija

GMI

Garantētais minimālais ienākums

GRS

Gāzes regulēšanas stacija

ĢĀP

Ģimenes ārsta prakse

ha

Hektārs

IIN

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

IK

Individuālais komersants

ILP

Industriālais un loģistikas parks

IPIA

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Sagatavoja SIA „Baltkonsults”, SIA „Konsorts”, SIA „Konsultanti” sadarbībā ar Bauskas novada Domi

5

Bauskas novada attīstības programma 2012.–2018. gadam. Gala redakcija.

IZM

Izglītības un zinātnes ministrija

JSPA

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

KF

Kohēzijas fonds

km

Kilometrs

km

2

Kvadrātkilometrs

kPa

Kilopaskāls

KPFI

Klimata pārmaiņu finanšu instruments

kV

Kilovolts

ĶSP

Ķīmiskais skābekļa patēriņš

LAD

Lauku atbalsta dienests

LIZ

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes

LLKC

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs

LLP

Latvijas–Lietuvas programma

LR

Latvijas Republika

Ls

Lats

LŠSP

Latvijas–Šveices sadarbības programma

LVC

Latvijas valsts ceļi

LVĢMC

Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

LVM

Latvijas valsts meži

Mbit/s

Megabiti sekundē

MK

Ministru kabinets

MPa

Megapaskāls

MW

NAI

Megavats
Nomenclature statistique des activités économiques dans la
Communauté européenne (franču valodā)
(Eiropas Savienības ekonomiskās darbības veidu klasifikators)
Notekūdeņu attīrīšanas ietaises

NFI

Norvēģijas finanšu instruments

NMM

Novadpētniecības un mākslas muzejs

NVA

Nodarbinātības valsts aģentūra

NVO

Nevalstiskā organizācija

PII

Pirmsskolas izglītības iestāde

PMLP

Pilsonības un migrāciju lietu pārvalde

PPP

Privātā un publiskā partnerība

PVN

Pievienotās vērtības nodoklis

R

Rietumi

RAL

21.03.2002. LR likums „Reģionālās attīstības likums”

RAPLM

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

RPIVA

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija

SAC

Sociālās aprūpes centrs

NACE
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SIA

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

SUDAT

Lauku saimniecību uzskaites datu tīkls

SV

Suspendētās vielas

SVID

Stiprās, vājās puses, iespējas un draudi

TAI

Teritorijas attīstības indekss

TEN–T

Trans–Eiropas autoceļu tīkls

TIC

Tūrisma informācijas centrs

TIT

Teritoriālās informācijas tīkls

TP

Teritorijas plānojums

UR

Uzņēmumu reģistrs

ŪAS

Ūdens attīrīšanas stacija

VA

VEC

Valsts aģentūra
Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija1
Veselības ekonomikas centrs

VIAA

Valsts izglītības attīstības aģentūra

VIIS

Valsts izglītības informācijas sistēma

VID

Valsts ieņēmumu dienests

VRAA

Valsts reģionālās attīstības aģentūra

VSAA

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

VSIA

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību

VUGD

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

VVBIS

Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma

VZD

Valsts zemes dienests

Z

Ziemeļi

ZPR

Zemgales plānošanas reģions

ZA

Ziemeļaustrumi

ZR

Ziemeļrietumi

ZS

Zemnieku saimniecība

VARAM

Saskaņā ar Ministru kabineta 22.11.2010 rīkojumu Nr.676 „Par Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas likvidācijas nodrošināšanu” ar 01.01.2011. Vides ministrijai tiek pievienota Reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministrija un tiek izveidota jauna iestāde Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
1
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Ievads
Bauskas novada attīstības programma (turpmāk tekstā – 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 īstenotājus un finanšu resursus stratēģisko
mērķu sasniegšanai. Attīstības programma ir pamats Bauskas novada domes rīcību un investīciju
mērķtiecīgai plānošanai.
Attīstības programmas izstrāde veikta, pamatojoties uz Latvijas Republikas (turpmāk tekstā – LR)
likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.
panta ceturto daļu un Reģionālās attīstības likuma 13.pantu, kā arī saskaņā ar LR Reģionālās
attīstības un pašvaldību lietu ministrijas izstrādātiem „Metodiskiem ieteikumiem attīstības
programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī” un 25.08.2009. Ministru Kabineta (turpmāk
tekstā – MK) noteikumiem Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”.
Ilgtermiņa konceptuālais dokuments „Latvijas izaugsmes modelis. Cilvēks pirmajā vietā” 2 definē,
ka par izaugsmes mērķi ir jāizvirza ikviena cilvēka dažādu dzīves kvalitātes aspektu
paaugstināšana. Tāpat arī jānodrošina ilgtspējīgas attīstības principu ievērošana, kas paredz
sabiedrības labklājības, vides un ekonomikas integrētu un līdzsvarotu attīstību, lai apmierinātu
iedzīvotāju pašreizējās sociālās un ekonomiskās vajadzības un nodrošinātu vides prasību
ievērošanu, neapdraudot nākamo paaudžu dzīves kvalitāti un nodrošinot bioloģiskās
daudzveidības saglabāšanu.
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.
Vienlaicīgi ar Bauskas novada attīstības programmas 2012.–2018.gadam sagatavošanu, tiek
izstrādāts arī Bauskas novada ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments „Bauskas
novada teritorijas plānojums 2012.–2023.gadam”.

2

Apstiprināts LR Saeimā 2005.gada 26.oktobrī
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I.attēls

Attīstības plānošanas dokumentu hierarhija

Avots: RAPLM „Metodiskie ieteikumi attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī”

Atbilstoši RAPLM metodiskajiem ieteikumiem attīstības programmu izstrādei vietējā un
reģionālā līmenī un RAL 11. un 13.pantu prasībām, Bauskas novada AP ir ietvertas šādas nodaļas:
1. Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze;
2. Stratēģiskā daļa;
3. Rīcības plāns;
4. Programmas īstenošanas uzraudzības kārtība;
5. Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem.
1. nodaļā „Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze” ir ietverta informācija, kas raksturo
Bauskas novada teritorijā pieejamos un attīstībai būtiskos resursus, uzņēmējdarbības vidi un
iedzīvotāju dzīves vidi. Šajā AP daļā ir analizētas Bauskas novada attīstības tendences, problēmas
un izaugsmes resursi.
Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze ir pamats Bauskas novada pašvaldības
specializācijas noteikšanai, attīstības prioritāšu un mērķu definēšanai. Novērtējot Bauskas novada
rīcībā esošos resursus, ir definēts skaidrs redzējums un risinājumi to izmantošanai un novada
attīstībai.
Nodaļa „Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze” ir strukturēta sešās atsevišķās nodaļās:
1.1.nodaļā „Vispārīga informācija” koncentrētā veidā ir sniegta informācija par galvenajiem
Bauskas novada raksturojošajiem parametriem.
1.2.nodaļā „Bauskas novada attīstībai nozīmīgie pieejamie resursi” ir sniegti cilvēkresursu, dabas
resursu, tehniskās infrastruktūras un finanšu resursu/investīciju apraksts un analīze – raksturota
minēto resursu pieejamība, apjoms, kvalitāte, telpiskā izmantojamība, kā arī resursu izmantošanas
ierobežojumi un iespējas.
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1.3. nodaļā „Uzņēmējdarbības vide” ir sniegts novērtējums pašreizējai uzņēmējdarbības aktivitātei
Bauskas novadā un apskatīti galvenie uzņēmējdarbību veicinošie un bremzējošie faktori.
1.4. nodaļā „Iedzīvotāju dzīves vide” ir apskatītas jomas, kas nodrošina kvalitatīvu dzīves vidi –
izglītība, veselība un sociālā aprūpe, kultūra u.c. Nodaļā uzsvars ir likts uz pakalpojumu klāstu un
to pieejamību Bauskas novada teritorijas iedzīvotājiem.
1.5. nodaļā „SVID analīze” ir apkopota informācija par stiprajām un vājajām pusēm, iespējām un
draudiem trīs kategorijās – pieejamie un attīstībai nozīmīgie resursi, uzņēmējdarbības vide un
iedzīvotāju dzīves vide. SVID analīzes rezultāti ir atspoguļoti tabulās un papildināti ar aprakstiem.
1.6. nodaļā „Pašreizējās situācijas raksturojuma un analīzes kopsavilkums” ir sniegts vispārīgs
pārskats par nodaļā ietverto informāciju, uzsverot galvenos attīstības resursus, nozaru savstarpējo
mijiedarbību, funkcionālās saites ar apkārtējām teritorijām, kā arī nozīmīgākos iepriekš īstenotos
projektus.
2. nodaļā „Stratēģiskā daļa” ir ietverta Bauskas novada vidēja termiņa attīstības prioritātes,
mērķi, un to īstenošanai nepieciešamie rīcības virzieni un uzdevumi, kuru izpildes novērtēšanai
tiks norādīti arī vēlamie vidējā termiņā sasniedzamie rezultāti. Bauskas novada Attīstības
programmas stratēģiskā daļa ir sagatavota atbilstoši Bauskas novada Attīstības resursu iespējām
un integrētās pieejas pamatnosacījumiem, tajā ņemtas vērā visu Bauskas novada teritorijā
ietilpstošo pagastu vajadzības, kā arī Bauskas novada loma kopējā reģiona un valsts attīstībā.
3. nodaļā „Rīcības plāns” ir ietverts Bauskas novada rīcību un investīciju projektu kopums
īstermiņā un vidējā termiņā, norādot to sasaisti ar atbildīgajiem izpildītājiem un finanšu resursiem.
4. nodaļā „Programmas īstenošanas uzraudzības kārtība” ir noteikta uzraudzības un ziņojumu
sagatavošanas periodiskums un tajā ietveramie uzraudzības rādītāji.
5. nodaļā „Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem” ir 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.
Bauskas novada AP sagatavota, ņemot vērā šādus plānošanas dokumentus –
 Valsts līmeņa plānošanas dokumenti:
-

Nacionālais attīstības plāns 2007.–2013.gadam;
Valsts stratēģiskais ietvara dokuments 2007.–2013.gadam;
Ilgtermiņa konceptuālais dokuments „Latvijas izaugsmes modelis: Cilvēks pirmajā
vietā”;
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam;
Politikas plānošanas sistēmas pamatnostādnes (18.09.2011. MK rīkojums Nr.705);
Telpiskās plānošanas sistēmas attīstības koncepcija (14.07.2009.MK rīkojums Nr.474).

 Reģionāla līmeņa plānošanas dokumenti:
-

Zemgales plānošanas reģiona attīstības programma 2008.–2014.gadam;
Zemgales plānošanas reģiona ekonomiskais profils (redakcija 01.03.2011.);
Zemgales plānošanas reģiona teritoriālais plānojums 2006.–2026.gadam;
Sociālo pakalpojumu attīstības programma 2010. – 2016.gadam Zemgales reģionā;
Zemgales Inovatīvās attīstības programma;
Zemgales Tūrisma attīstības programma;
Zemgales Mežu attīstības programma;
Zemgales uzņēmējdarbības attīstības programma 2006.–2011.gadam;
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-

Zemgales reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2007.–2013.gadam;
Zemgales plānošanas reģiona lauku teritoriju Mobilitātes plāns;
Tradicionālās amatniecības un mākslas industrijas attīstības programma 2011.–2016.
gadam Zemgales un Ziemeļlietuvas teritorijai;
Zemgales Plānošanas Reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijas sadaļa "Pilsētas - lauku
mijiedarbība”.

 Vietējā līmeņa plānošanas dokumenti (t.sk. pieguļošo pašvaldību spēkā esošie attīstības
plānošanas dokumenti):
-

Bauskas pilsētas attīstības programma 2000.–2010.gadam;
Bauskas pilsētas teritorijas plānojums 2001.–2013.gadam;
Brunavas pagasta attīstības programma, 2003.–2012.gadam;
Brunavas pagasta teritorijas plānojums 2003.–2015.gadam;
Ceraukstes pagasta attīstības programma 2003.–2010.gadam;
Ceraukstes pagasta teritorijas plānojums 2008.–2020.gadam;
Codes pagasta attīstības programma 2008.–2019.gadam;
Codes pagasta teritorijas plānojums 2008.–2019.gadam;
Dāviņu pagasta attīstības programma, izstrādāta 2001.gadā;
Dāviņu pagasta teritorijas plānojums 2008.–2020.gadam;
Gailīšu pagasta attīstības programma 2001. – 2012.gadam;
Gailīšu pagasta teritorijas plānojums 2006.–2018.gadam;
Īslīces pagasta attīstības programma 2007.–2019.gadam;
Īslīces pagasta teritorijas plānojums 2003.–2015.gadam;
Mežotnes pagasta teritorijas plānojums 2009.–2021.gadam;
Vecsaules pagasta attīstības programma 2003.–2010.gadam;
Vecsaules pagasta teritorijas plānojums 2006.–2018.gadam;
Bauskas rajona attīstības programma 1999.–2010.gadam
Bauskas pilsētas tūrisma attīstības un mārketinga stratēģija 2006.–2011 gadam;
Bauskas novada izglītības iestāžu tīkla attīstības un optimizācijas plāns 2011.–2013.
gadam;
Tehniski–ekonomiskais pamatojums „Atjaunojamo energoresursu izmantošanas
potenciāls Bauskas novadā”, 2009.gadā;
Bauskas novada teritorijas plānojums 2012.–2023.gadam (izstrādes stadijā);
Iecavas novada teritorijas plānojums 2005.–2017.gadam;
Iecavas novada tūrisma attīstības stratēģija 2008.–2013.gadam;
Ozolnieku novada teritorijas plānojums 2006.–2018.gadam;
Rundāles pagasta attīstības programma 2003.–2012.gadam
Vecumnieku pagasta teritorijas attīstības programma līdz 2012.gadam;
Vecumnieku pagasta teritorijas plānojums 2007.–2019.gadam.

 Nozaru plānošanas dokumenti:
-

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2007.–2013.gadam;
Lauku attīstības programma 2007.–2013.gadam;
Transporta attīstības pamatnostādnes 2007.–2013.gadam;
Pasta politikas pamatnostādnes 2011.–2017.gadam;
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-

LR elektronisko sakaru nozares politikas pamatnostādnes 2011.–2016.gadam;
Vides politikas pamatnostādnes 2009.–2015.gadam;
Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2006.–2012.gadam;
Zivsaimniecības nozares Nacionālais stratēģiskais plāns 2007.–2013.gadam;
Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006.–2015.gadam;
Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2012.–2017.gadam;
Programma sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstībai
personām ar garīga rakstura traucējumiem 2009.–2013.gadam;
Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011.–2017.gadam;
Plāns „Bērniem piemērota Latvija” 2010.–2012.gadam;
Programma vardarbības ģimenē mazināšanai 2008.–2011.gadam;
Invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikas pamatnostādnes 2005.–2015.
gadam;
Plāns dzimumu līdztiesības īstenošanai 2012.–2014.gadam (izstrādes stadijā);
Komercdarbības konkurētspējas un inovācijas veicināšanas programma 2007.–2013.
gadam;
Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāns 2011.gadam;
Latvijas preču un pakalpojumu eksporta veicināšanas un ārvalstu investīciju piesaistes
pamatnostādnes 2010.–2016.gadam;
Ārvalstu tiešo investīciju piesaistes stratēģija 2011.–2015.gadam (projekts);
Latvijas tūrisma mārketinga stratēģija 2010.–2015.gadam;
Latvijas tūrisma mārketinga ārējo komunikāciju stratēģija 2011.–2013.gadam
(izstrādes stadijā);
Jaunatnes politikas pamatnostādnes 2009. - 2018. gadam.

 Bauskas novada pašvaldības un tās institūciju sniegtie dati (t.sk. gada pārskati u.c.).
 LR Centrālās statistikas pārvaldes, Valsts reģionālās attīstības aģentūras, Nodarbinātības
valsts aģentūras, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts ieņēmumu dienesta,
Valsts zemes dienesta, LURSOFT, VSIA „Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas
centrs” u.c. institūciju apkopotie dati.
 AP izstrādes sabiedriskajā apspriedē iegūtā informācija, un cita informācija (viedokļi), kas
iegūta AP izstrādes procesa komunikācijā ar ieinteresētajām pusēm, piemēram, iedzīvotāju
un uzņēmēju aptaujas rezultāti.
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.
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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.
Vienlaicīgi ar Bauskas novada attīstības programmas 2012.–2018.gadam sagatavošanu tiek
izstrādāts arī Bauskas novada ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments „Bauskas
novada teritorijas plānojums 2012.–2023.gadam”. Abi dokumenti veidos pietiekamu Bauskas
novada attīstības plānošanas dokumentu bāzi, kas atbilst LR likumdošanas prasībām.
Bauskas novada attīstības programma ir izstrādāta ESF finansēta projekta „Bauskas novada
attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” īstenošanas ietvaros un kalpos ne tikai kā
pamats turpmāko politiku un rīcību noteikšanai novadā, bet arī kā instruments turpmākai
investīciju piesaistei.3

Eiropas Sociālā Fonda atbalstu darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.5.prioritātes
„Administratīvās kapacitātes stiprināšanā” 1.5.3.pasākuma „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību
administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana 1.5.3.2.aktivitātes „Plānošanas reģionu un
vietējo pašvaldību plānošanas kapacitātes paaugstināšana”
3
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Metodoloģija
Bauskas novada attīstības programma 2012.–2018.gadam izstrādāta, vadoties pēc RAPLM Valsts
stratēģiskās plānošanas departamenta Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas izstrādātā
dokumenta „Metodiskie ieteikumi attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī”
(aktualizētā redakcija 2010.gada 23.septembris) ieteikumiem, ievērojot uzņēmējdarbības vides
novērtējuma pieeju pašreizējās situācijas raksturojuma un analīzes veikšanā un ekonomisko
skatījumu attīstības plānošanai.
Lai sasniegtu Attīstības programmas mērķi un racionāli izvērtētu Bauskas novada attīstības
perspektīvas, dokumenta izstrādē izmantotas šādas metodes:









Saistīto plānošanas dokumentu analīze (vietēja, reģionālā un valsts līmeņa, kā arī
teritoriju, ar kurām Bauskas novads robežojas);
Iedzīvotāju anketēšana, anketēšanas rezultātu apkopošana un analīze;
Statistikas datu un pārskatu apkopošana un analīze;
Attīstības tendenču novērtējums (galvenokārt izmantoti pieejamie dati par pēdējiem 5
gadiem);
Novada raksturojošo rādītāju salīdzināšana ar citu teritoriju rādītājiem vai valsts vidējiem
rādītājiem;
SVID analīze;
Darba grupu semināri;
Nozaru speciālistu iesaiste dokumenta izstrādes procesā.

Pamatojoties uz novada pašreizējās situācijas analīzi, pieejamo resursu un uzņēmējdarbības vides
novērtējumu, izvirzīti perspektīvie uzņēmējdarbības virzieni jeb specializācija.
Lai nodrošinātu integrētas pieejas izmantošanu attīstības plānošanā, veikta vispusīga plānošanas
dokumentu analīze (t.sk. piegulošo teritoriju attīstības dokumentu analīze), kā arī ņemtas vērā ne
tikai Bauskas novada pašvaldības, kaimiņu pašvaldību, bet arī iedzīvotāju, uzņēmēju, dažādu
nozaru profesionāļu u.c. intereses un izaugsmes perspektīvas. Pētīta jomu un teritoriju savstarpējā
mijiedarbība, nodrošinot līdzsvarotu ekonomisko, sociālo un vides attīstību.
Sagatavojot rīcības plānu, ievērots iepriekš jau īstenoto projektu konteksts, tādējādi nodrošinot to
īstenošanas pēctecību.
Lai tiktu iespējami plaši aptverti un racionāli izvērtēti visi attīstības riski un iespējas, Bauskas
novada Attīstības programmas izstrādes procesā tika iesaistīti dažādu nozaru speciālisti ar daudzu
gadu darba pieredzi savā nozarē (tai skaitā novada attīstības plānošanas speciālisti).
Iespēju robežās izmantoti dati laika periodā no 2006.––2010.gadam, bet jomās, kurās nav
pieejami jaunākie dati par atbilstošo 5 gadu periodu, izmantoti dati par periodu, par kuru tie ir
pieejami. Pārskatāmības nolūkos dati apkopoti diagrammu un attēlu formā, tādējādi norādot
galvenās attīstības tendences un iespējamos risināmos problēmjautājumus (negatīvās tendences).
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1

Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze
1.1 Novada vēsturiskā attīstība un vispārīga informācija par
Bauskas novadu

Pēc arheoloģiskās izpētes datiem Bauskas pilskalnā ap 1500.gadu pr. Kr. pastāvējusi nocietināta
apmetne. Par seno zemgaļu bagāto vēsturi no 8. līdz 13.gs. liecina Bauskas ZA nomalē Mēmeles
labajā krastā izrakumos atrastās senlietas (vidējā un vēlā dzelzs laikmeta apbedījumi DreņģeruČunkānu senkapos).
Līdz 13.gs. sākumam novada teritorija atradās Upmales zemē ar Mežotnes pili kā teritorijas
administratīvo centru.
Bauska pirmo reizi vēstures avotos minēta 1443.gadā, kad sāka celt Bauskas pili. Drīzumā pils
pakājē izveidojās pilsētveida apmetne – Vairogmiests. 1584.gadā sākās Bauskas izbūve tagadējā
vietā, kad Gothards Ketlers pavēlēja likvidēt Vairogmiesta apbūvi un jaunu vietu ierādīja
tagadējās vecpilsētas vietā. Ielu plānojums vecajā Bauskas daļā joprojām ir saglabājies no 16. un
17. gs. mijas.
Bauskas apriņķis (vācu: Kreis Bauske, krievu: Баускский уезд) bija administratīva vienība
Kurzemes guberņas (1819.––1918.), vēlāk Latvijas Republikas (1920.––1940.) un Latvijas PSR
(1940./1944.––1949.) sastāvā.
Bauskas apriņķis tika izveidots 1819.gada teritoriāli administratīvās reformas rezultātā, pārdēvējot
Bauskas pilskunga tiesu (Hauptmannschaft Bauske, Баускское гауптманство) par apriņķi.
Bauskas apriņķis bija 2302 km2 liels un tas robežojās ar Jelgavas apriņķi, Rīgas apriņķi, Jēkabpils
apriņķi un Lietuvu. Lielākās apdzīvotās vietas bija Bauska, Iecava, Vecumnieki, Rundāle un
Kurmene.
1940.gada sākumā Bauskas apriņķī bija viena pilsēta –– Bauska un 20 pagasti – Bārbeles,
Bauskas, Bruknas, Ceraukstes, Codes, Iecavas, Īslīces, Jaunsaules, Kurmenes, Mežotnes, Misas,
Paņemūnes, Rundāles, Skaistkalnes, Stelpes, Svitenes, Taurkalnes, Vecsaules, Vecumnieku un
Zālītes pagasti.
1949.gada 31.decembra administratīvi teritoriālās reformas rezultātā Bauskas apriņķis tika
likvidēts un tā teritorija tika iekļauta Bauskas un Baldones rajonos. 1952. – 1953.gadā Bauskas
rajons ietilpa Rīgas apgabalā. No 1962. līdz 1967.gadam Bauskas rajonam bija pievienota daļa no
Jelgavas rajona.
Atmodas gados rajonā izveidojās visu uz Latvijas neatkarības atgūšanu vērsto nevalstisko
organizāciju nodaļas. 1989.gada 23.augustā uz automaģistrāles, kas šķērso Bauskas rajonu,
sadodoties rokās, notika visu triju Baltijas republiku tautas fronšu rīkotā Baltijas ceļa akcija.
Saskaņā ar 1998.gadā pieņemto „Administratīvi teritoriālās reformas likumu” Latvijas teritorijā
tika uzsākts vietējo līmeņa pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas process.

Sagatavoja SIA „Baltkonsults”, SIA „Konsorts”, SIA „Konsultanti” sadarbībā ar Bauskas novada Domi

15

Bauskas novada attīstības programma 2012.–2018. gadam. Gala redakcija.

1999.gadā SIA “Reģionālie projekti” veica izpēti par Bauskas rajona vietējo pašvaldību
sadarbības vai apvienošanās iespējām administratīvi teritoriālās reformas ietvaros. Pēc Pašvaldību
lietu pārvaldes pasūtījuma SIA “Pašvaldību audits” 2002.gadā izstrādāja Bauskas novada
veidošanas projektu, kurš atbilda LR MK piedāvātajam tā saucamajam „102 novadu izveidošanas
modelim”. Projektā tika paredzēts, ka Bauskas novadā ietilptu Bauskas pilsēta, Brunavas,
Ceraukstes, Codes, Dāviņu, Gailīšu, Īslīces, Mežotnes, Rundāles, Svitenes, Vecsaules, Viesturu
pagastu pašvaldības. Pamatojoties uz RAPLM 06.10.2005. vēstuli Nr. 1–06/7414 „Par novadu
veidošanu”, Bauskas pilsētas dome 2005.gada decembrī pieņēma lēmumu, ka perspektīvā tiks
veidots Bauskas novads, apvienojot Bauskas pilsētas pašvaldību ar Ceraukstes un Brunavas
pagasta pašvaldību. Ar 28.06.2006.g. MK rīkojumu Nr. 478 „Par vietējo pašvaldību administratīvi
teritoriālā iedalījuma projektu”, MK apstiprināja vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālā
iedalījuma projektu ar 167 novadiem, un Bauskas novadā tika paredzēts apvienot Bauskas pilsētu,
Ceraukstes un Brunavas pagastus. 2007.gadā tika izdarīti grozījumi administratīvi teritoriālā
iedalījuma projektā un Bauskas novadā tika iekļauta Bauskas pilsēta, Ceraukstes, Codes, Dāviņu,
Gailīšu, Īslīces, Mežotnes un Vecsaules pagasts.
Saskaņā ar 1998.gadā pieņemto „Administratīvi teritoriālās reformas likumu” un 2008.gada
„Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu” 2009.gada 1.jūlijā Bauskas rajons tika
likvidēts un tā teritorijā izveidoti šādi novadi: Iecavas novads, Rundāles novads un Vecumnieku
novads.
Bauskas novadā tika iekļautas deviņas pašvaldības: Bauskas pilsēta, Brunavas, Ceraukstes, Codes,
Dāviņu, Īslīces, Gailīšu, Mežotnes un Vecsaules pagasts. 2009.gada 6.jūnijā notika pirmās novada
pašvaldības vēlēšanas.
Bauskas novads atrodas Latvijas un Zemgales reģiona centrālajā daļā, robežojas ar Lietuvas
Republiku, Iecavas, Vecumnieku, Rundāles, Jelgavas un Ozolnieku novadiem (skatīt 1.1.attēlu.)
Novada platība ir 786,6 km², no tiem 6,14 km² aizņem Bauskas pilsēta. Meža teritorijas aizņem
15630,3 ha, lauksaimniecībā izmantojamās zemes – 52970,5 ha.
Novada administratīvais centrs –– Bauskas pilsēta atrodas 68 km attālumā no Rīgas, 62 km no
Jelgavas, 19 km no Latvijas – Lietuvas robežas.
Novadu šķērso starptautiskās transporta maģistrāles E67 posms –– valsts galvenais autoceļš A7,
kā arī reģiona nozīmes ceļi P––103 (Bauska––Dobele) un P87 (Bauska––Aizkraukle).
Cauri novada teritorijai plūst Iecavas, Mūsas, Mēmeles upes un Lielupe.
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Attēls 1.1.

Bauskas novada novietojums Latvijas kartē

Avots: SIA „Baltkonsults”

Bauskas novadu atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam veido šādas
teritoriālās vienības – Bauskas pilsēta, Brunavas pagasts, Ceraukstes pagasts, Codes pagasts,
Dāviņu pagasts, Gailīšu pagasts, Īslīces pagasts Mežotnes pagasts un Vecsaules pagasts. Skatīt
attēlu 1.2.
Attēls 1.2.

Bauskas novada administratīvi teritoriālo vienību karte

Avots: http://lv.wikipedia.org/wiki/Bauskas_novads
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1.2 Bauskas novada attīstībai nozīmīgie pieejamie resursi
1.2.1 Cilvēkresursi
1.2.1.1 Demogrāfijas rādītāji
1.2.1.1.1 Iedzīvotāju skaita dinamika
Pēc PMLP datiem Bauskas novadā 2011.gada 1.janvārī dzīvoja 27 826 iedzīvotāji. Pēdējo piecu
gadu laikā iedzīvotāju skaits samazinās ik gadu vidēji par 0,8 %. Kopš 2007.gada kopējais
Bauskas novada iedzīvotāju skaits ir samazinājies par 952, kas uz 01.01.2011 ir par 3,3 % mazāk
nekā 2007.gada sākumā (skatīt attēlu 1.3).
Attēls 1.3.

Bauskas novada iedzīvotāju skaita dinamika, 2007.––2011.g. (dati uz gada sākumu)
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Avots: PMLP

Lielākais iedzīvotāju skaits Bauskas novadā koncentrējas Bauskas pilsētā – 9 972 jeb gandrīz
36 % visu novada iedzīvotāju. Vismazāk apdzīvotais ir Dāviņu pagasts ar 875 iedzīvotājiem.
Pārējos pagastos iedzīvotāju skaits ir no 1 645 Brunavas pagastā līdz 4 053 iedzīvotājiem Īslīces
pagastā.
Vismazākais iedzīvotāju skaita samazinājums kopš 2007. gada ir bijis Ceraukstes pagastā – 1,6%,
vislielākais – Brunavas pagastā – 8,9%. Bauskas pilsētā šajā laikā iedzīvotāju skaits ir
samazinājies par 2,4 % (skatīt 1.4.attēlu).
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Attēls 1.4.
Iedzīvotāju skaita dinamika Bauskas novada administratīvi teritoriālajās vienībās
2007.––2011.g. sākumā

Avots: PMLP

Bauskas novadam kaimiņos esošajos novados iedzīvotāju skaita dinamika kopš 2007.gada ir ļoti
dažāda – no 6 % un 1 % pieaugumam attiecīgi Ozolnieku un Iecavas novados un līdz 5 % un 4 %
samazinājumam Rundāles un Vecumnieku novados. Bauskas novada iedzīvotāju skaits ir
samazinājies par 3,3 % (skatīt 1.5.attēlu).
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Attēls 1.5.

Iedzīvotāju skaita dinamika Bauskas un kaimiņu novados 2007.––2011.g. sākumā

Avots: PMLP

Iedzīvotāju dabiskā pieauguma (dzimušo skaits mīnus mirušo skaits) rādītāji Bauskas novadā,
tāpat kā vairumā citu Latvijas novadu, ir negatīvi (2009.gadā mīnus 109, bet 2010.gadā mīnus
86). Absolūtais samazinājums ir lielāks nekā kaimiņu novados, taču relatīvi pret kopējo
iedzīvotāju skaitu tas ir aptuveni vienāds vai pat zemāks nekā kaimiņu novados. Bauskas novada
dabiskā pieauguma rādītāju salīdzinājums ar piegulošajām pašvaldībām atspoguļots 1.6.attēlā.
Attēls 1.6.

Iedzīvotāju dabiskais pieaugums Bauskas un kaimiņu novados 2009.––2010.g.

Avots: LR CSP
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1.2.1.1.2 Migrācija
Ilgtermiņa migrācijas saldo Bauskas novadā 2010.gadā sasniedza mīnus 203, kas sastāda 0,72 %
no novada iedzīvotāju skaita. Salīdzinājumam Zemgales reģionā –– tas bija mīnus 1 166 jeb 0,42
%, bet Latvijā kopumā mīnus 7 912 jeb 0,35 % (skatīt attēlu 1.7).
Attēls 1.7.
2010.g.

Ilgtermiņa migrācijas saldo Latvijā, Zemgales reģionā un Bauskas novadā 2009.––

Avots: LR CSP

1.2.1.1.3 Vecuma un dzimuma struktūra
3 971 jeb 13,7 % Bauskas novada iedzīvotāju ir vecuma grupā līdz darbspējas vecumam (jaunāki
par 15 gadiem), 18 794 jeb 65,8 % darbspējas vecumā (15–62 gadi) un 5 061 jeb 18,2 % virs
darbspējas vecuma (vecāki par 62 gadiem). Atbilstoši PMLP datiem uz 2011.gada 1.janvāri,
kopējais demogrāfiskās slodzes līmenis Bauskas novadā ir 481 (Latvijā –– 514) un, salīdzinot ar
2007. gadu, tas ir samazinājies, kad šis rādītājs bija 506. Iezīmējas tendence, ka iedzīvotāju skaits
līdz darbspējas vecumam ir mazāks par iedzīvotāju skaitu virs darbspējas vecuma, attiecīgi to
parāda arī demogrāfiskās slodzes rādītāji – 211 iedzīvotājiem līdz darbspējas vecumam un 269
virs darbspējas vecuma (skatīt attēlu 1.8).
Attēls 1.8.

Bauskas novada demogrāfiskā slodze (dati uz gada sākumu)

Avots: LR CSP
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Laika posmā no 2007.gada līdz 2011.gadam ir vērojama bērnu un jauniešu skaita samazināšanās
dinamikas tendence, kas uzrāda pakāpenisku skaita samazinājumu no 5942 bērniem un jauniešiem
2007.gadā līdz 5008 bērniem un jauniešiem 2011.gadā. Kopējais bērnu un jauniešu skaits Bauskas
novadā šajā periodā samazinājies par 16 %, jeb vienu sestdaļu (skatīt attēlu 1.9).
Attēls 1.9.
Bauskas novada bērnu (0––18 gadi) skaita dinamika, 2007.––2011.g. (dati uz gada
sākumu)
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Avots: PMLP

Šāda bērnu un jauniešu skaita samazināšanās tendence vērojama gan Bauskas pilsētā, gan visos
novada pagastos. Tā Bauskas pilsētā bērnu skaits samazinājies par 154, Īslīces pagastā par 146,
Codes pagastā par 133, Gailīšu pagastā par 126, Vecsaules pagastā par 111 (skatīt attēlu 1.10).
Attēls 1.10. Bauskas novada bērnu (0––18 gadi) skaita dinamika sadalījumā pa administratīvi
teritoriālajām vienībām, 2007.––2011.g. (dati uz gada sākumu)

Avots: PMLP
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Analizējot Bauskas novada bērnu skaita dinamiku sadalījumā pa vecuma grupām, redzams, ka
bērnu skaits vecuma grupā no 0 līdz 6 gadiem ir pat mazliet pieaudzis (2007. gadā –– 1651, 2011.
–– 1678), vislielākais samazinājums –– 961 jeb 22 % ir vecuma grupā no 7 līdz 18 gadiem (skatīt
attēlu 1.11).
Attēls 1.11. Bauskas novada bērnu (0––18 gadi) skaita dinamika sadalījumā pa vecuma grupām
un dzimumiem, 2007.––2011.g. (dati uz gada sākumu)

Avots: PMLP

Neraugoties uz izmaiņām kopējā iedzīvotāju skaitā, dzimumu proporcionālā attiecība pēdējos 5
gados palikusi nemainīga ar nelielu sieviešu skaita pārsvaru, kas svārstās 52––53% robežās no
iedzīvotāju kopskaita (skatīt attēlu 1.12).
Attēls 1.12.

Iedzīvotāju skaits Bauskas novadā pa dzimumiem 2007.––2011.gada sākumā

Avots: PMLP

Vecuma grupās līdz darbspējas vecumam un darbspējas vecumā vīriešu skaits pārsniedz sieviešu
skaitu –– attiecīgi Bauskas novadā līdz darbspējas vecumam ir 2013 vīrieši un 1958 sievietes, bet
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darbspējas vecuma grupā –– 9473 vīrieši un 9321 sievietes, savukārt pēc darbspējas vecuma
vīriešu skaits ir gandrīz divas reizes mazāks par sieviešu skaitu tajā pašā vecuma grupā –– tikai
1725 vīrieši un 3336 sievietes (skatīt attēlu 1.13).
Attēls 1.13. Bauskas novada iedzīvotāju sadalījums pa vecuma grupām, dinamika no 2007. līdz
2011. gada sākumam

Avots: PMLP

1.2.1.1.4 Nacionālais sastāvs un pilsonība
Bauskas novada iedzīvotāju nacionālais sastāvs 2011.gada sākumā ir: latvieši – 76 %, krievi –
9%, lietuvieši – 7%, (tas skaidrojams ar Lietuvas pierobežu), baltkrievi – 3%, ukraiņi – 2%, poļi –
1% un 1% ir citu nacionalitāšu iedzīvotāji (skatīt attēlu 1.14).
Attēls 1.14.

Bauskas novada iedzīvotāju nacionālais sastāvs 2011. gada sākumā (procentos)

Avots: PMLP

Arī pēc valstiskās piederības novads ir ļoti viendabīgs – no visiem novada iedzīvotājiem 89 % ir
LR pilsoņi (skatīt attēlu 1.15).
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Attēls 1.15.

Bauskas novada iedzīvotāju valstiskā piederība 2011. gada sākumā (procentos)

Avots: PMLP

1.2.1.1.5 Apdzīvojuma blīvums un struktūra
Apdzīvojuma blīvums vidēji novadā 2011.gada sākumā bija 35,37 iedz./km², attiecīgi 2010.
gadā– 35,79 iedz./km². Samazinoties iedzīvotāju skaitam novadā, samazinās arī apdzīvojuma
blīvums.
Latvijā 2010.gadā vidējais apdzīvojuma blīvums bija 34,8 iedz./km² un Zemgales reģionā – 26,1
iedz./km².
Tabula 1.1.
Iedzīvotāju skaits, platība un blīvums Bauskas
teritoriālajās vienībās 2011. gada sākumā

novada

administratīvi

Iedzīvotāju skaits

Platība (km2)

Blīvums (iedz./km²)

Bauskas pilsēta

9 972

6,30

1 582,9

Brunavas pagasts

1 645

111,62

14,7

Ceraukstes pagasts

1 897

67,62

28,1

Codes pagasts

2 770

95,32

29,1

Dāviņu pagasts

875

80,67

10,8

Gailīšu pagasts

2 570

80,17

32,1

Īslīces pagasts

4 053

104,20

38,9

Mežotnes pagasts

1 789

75,32

23,8

Vecsaules pagasts

2 255

163,86

13,8

Kopā novadā

27 826

785,08

35,4

Teritorija

Avots: LR CSP

Vislielākais apdzīvojuma blīvums 2010.gada sākumā bija Bauskas pilsētā – 1582,9 iedz./km²,
savukārt no pagastiem lielākais apdzīvojuma blīvums bija Īslīces pagastā – 38,9 iedz./km² un
Gailīšu pagastā – 32,1 iedz./km², bet vismazākais apdzīvojuma blīvums bija Dāviņu pagastā –
10,8 iedz./km² un Vecsaules pagastā – 13,8 iedz./km² (skatīt attēlu 1.16).
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Attēls 1.16.

Iedzīvotāju blīvuma salīdzinājums Bauskas novadā 2011. gada sākumā

Avots: LR CSP

Salīdzinot ar kaimiņu novadiem, iedzīvotāju blīvums Bauskas novadā tikai nedaudz ir mazāks kā
Ozolnieku novadā, taču ievērojami pārsniedz iedzīvotāju blīvuma rādītāju Iecavas, Rundāles un
Vecumnieku novados (skatīt attēlu 1.17).
Attēls 1.17. Iedzīvotāju blīvuma salīdzinājums Bauskas un kaimiņu novados 2010. gada sākumā
(iedz./km²)

Avots: LR CSP

1.2.1.2 Iedzīvotāju nodarbinātība un bezdarbs
1.2.1.2.1 Nodarbinātība
Saskaņā ar VID informāciju uz 01.01.2011 Bauskas novadā ir 5526 darba ņēmēji, kuru darba
devēju juridiskā adrese ir Bauskas novadā, jeb citiem vārdiem sakot, aptuveni 30 % no visiem
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26

Bauskas novada attīstības programma 2012.–2018. gadam. Gala redakcija.

Bauskas novada iedzīvotājiem darbspējas vecumā ir darba ņēmēji kādā no Bauskas novadā
reģistrētiem darba devējiem. Salīdzinot ar 2010.gada 1.janvāri, to darba ņēmēju skaits ir pieaudzis
par 90. Darba devēju skaits novadā uz 2011.gada 1.janvāri ir 605, to skaits attiecībā pret
2010.gada datiem samazinājies par 33 (skatīt attēlu 1.18).
Attēls 1.18. Bauskas novada darba devēju un ņēmēju skaita dinamika, 2007.––2011.g. (uz gada sākumu)

Avots: Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem,
iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu kārtējā gada janvārī

Apmēram 43 % darba devēju atrodas Bauskas pilsētā, 16 % – Īslīces pagastā, bet 12 % – Codes
pagastā. Dāviņu pagastā uz 2011.gada 1.janvāri reģistrēti tikai 7 darba devēji. Piecu gadu periodā
darba devēju skaita izmaiņas nav ievērojamas, izņemot Bauskas pilsētu, kur tas no 2009. līdz
2011.gadam samazinājies par 19 % (skatīt attēlu 1.19).
Attēls 1.19.

Bauskas novada darba devēju skaita dinamika sadalījumā pa administratīvi
teritoriālajām vienībām, 2007. – 2011.g. (dati uz gada sākumu)

Avots: Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem,
iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu kārtējā gada janvārī
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Analizējot Bauskas novada darba ņēmēju skaita dinamiku sadalījumā pa administratīvajām
teritorijām, redzams, ka visvairāk darba ņēmēju skaits, salīdzinot ar 2007.gadu, samazinājies
Īslīces un Codes pagastos (par 31 %) un Bauskas pilsētā (par 27 %), bet vismazāk pagastos ar
salīdzinoši mazāku darba ņēmēju skaitu – Mežotnes pagastā (par 13 %), Ceraukstes pagastā (par
18 %), bet Dāviņu pagastā pieaudzis par 14 % (skatīt attēlu 1.20).
Attēls 1.20.

Bauskas novada darba ņēmēju skaita dinamika sadalījumā pa administratīvi
teritoriālajām vienībām, 2007. – 2011.g. (dati uz gada sākumu)

Avots: Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem,
iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu kārtējā gada janvārī
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Attēls 1.21. Bauskas novada darba ņēmēju skaits sadalījumā pa darbības jomām un teritorijām,
2011.g. (dati uz gada sākumu)

Avots: Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem,
iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu kārtējā gada janvārī
Darbības jomas:
Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība (A)
Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde (B)
Apstrādes rūpniecība (C)
Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana (D)
Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija (E)
Būvniecība (F)
Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts (G)
Transports un uzglabāšana (H)
Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi (I)
Informācijas un komunikācijas pakalpojumi (J)
Operācijas ar nekustamo īpašumu (L)
Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (M)
Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība (N)
Izglītība (P)
Veselības aizsardzība (Q)
Māksla, izklaide un atpūta (R)
Citi pakalpojumi (S)

Visvairāk darba ņēmēju ir Bauskas pilsētā, tad seko Īslīces pagasts un Codes pagasts. Darbības
jomas ar lielāko darba ņēmēju skaitu ir lauksaimniecība (A), tirdzniecība (G), izglītība (P) un
apstrādes rūpniecība (C).
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1.2.1.2.2 Bezdarbs
Pēc NVA sniegtās informācijas uz 30.06.2011. Bauskas novadā bija reģistrēti 2 057 bezdarbnieki
jeb 10,8 % no darbspējīgo iedzīvotāju kopskaita. Pēdējo 5 gadu laikā vislielākais bezdarbnieku
skaits Bauskas novadā reģistrēts 2009.gada beigās, kad bezdarba līmenis bija 14,3 % (skatīt attēlu
1.22).
Attēls 1.22.

Bezdarbnieku skaita dinamika Bauskas novadā 2007.––2011. gadā
3000

2500

2000

1500

1000

500

0

31.12.2007

31.12.2008

31.12.2009

31.12.2010

30.06.2011

Bezdarbnieku skaits

682

1124

2754

2454

2057

no tiem sievietes

428

548

1382

1376

1217

40

47

79

89

84

100

178

456

379

267

no tiem invalīdi
no tiem jaunieši (15- 24 gadi)

Avots: NVA

Bauskas novadā pēdējos 5 gados bezdarba līmenis ir bijis augstāks nekā vidēji Zemgales
plānošanas reģionā un arī vidēji Latvijā (skatīt attēlu 1.23).
Attēls 1.23.

Bezdarba līmeņa ** dinamika Bauskas novadā, Zemgales plānošanas reģionā un
Latvijā 2007. – 2011.g. beigās
16.0
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0

2007

2008

2009

2010

2011 *

Bauskas novads

3.6

5.9

14.3

12.9

10.8

Zemgales PR

3.4

5.2

12.8

11.8

10.4

Latvija

3.5

5.1

12.0

10.9

9.6

Avots: NVA
* dati uz 30.06.2011
** Bezdarba līmenis % (bezdarbnieku skaits darbspējas vecuma iedzīvotāju kopskaitā)
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Tabula 1.2. Bezdarbnieku skaits sadalījumā pa izglītības līmeņiem Bauskas novadā 2011.gada 30.aprīlī
Augstākā
izglītība

Profesionāl
ā izglītība

Vispārējā
vidējā
izglītība

Pamat––
izglītība

Zemāka
par pamat–
–izglītību

Kopā

76

280

257

189

33

835

Brunavas pagasts

6

49

33

57

7

152

Ceraukstes pagasts

18

49

39

38

8

152

Codes pagasts

19

69

42

57

6

193

Dāviņu pagasts

1

24

18

37

11

91

Gailīšu pagasts

9

74

56

55

6

200

Īslīces pagasts

30

120

102

96

11

359

Mežotnes pagasts

9

80

34

61

3

187

Vecsaules pagasts

5

68

62

66

7

208

Bauskas novads

173

813

643

656

92

2377

Administratīvā
teritorija
Bauska

Avots: NVA

Kā redzams no tabulas 1.2, vislielākais bezdarbnieku skaits ir ar profesionālo izglītību (34%) un
pamatizglītību (28%). Sieviešu īpatsvars bezdarbnieku vidū ir 55%.

1.2.1.2.3 Darba samaksa
Vidējās darba samaksas rādītāju dinamika gan privātajā, gan sabiedriskajā sektorā Bauskas
novadā ir līdzīga Latvijas vidējiem rādītājiem, kas maksimumu sasniedza 2008.gadā, bet 2010.
gadā tikai nedaudz samazinājās salīdzinot ar 2009.gadu. Bauskas novadā strādājošo vidējās darba
samaksas apmērs pēdējos 5 gados ir par 25– 40 % zemāks nekā vidēji Latvijā (skatīt attēlus 1.241.26).
Attēls 1.24. Strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa (bez privātā sektora komersantiem ar
nodarbināto skaitu <50) Latvijā un Bauskas novadā* 2006. – 2010. gadā

* Saskaņā ar grozījumiem Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā, dati sadalījumā pa republikas pilsētām un novadiem tiek
publicēti, sākot ar 2009. gadu

Avots: LR CSP
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Attēls 1.25.

Strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa sabiedriskajā sektorā Latvijā un
Bauskas novadā* 2006.–2010. gadā

* Saskaņā ar grozījumiem Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā, dati sadalījumā pa republikas pilsētām un novadiem tiek
publicēti, sākot ar 2009. gadu

Avots: LR CSP
Attēls 1.26.

Strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa privātajā sektorā (komersanti ar
nodarbināto skaitu >=50) Latvijā un Bauskas novadā* 2006.–2010. gadā

* Sakarā ar grozījumiem Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā, dati sadalījumā pa republikas pilsētām un novadiem tiek
publicēti, sākot ar 2009. gadu

Avots: LR CSP
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Attēls 1.27.

Reāli strādājošo gada vidējās algas dinamika (latos) Bauskas novadā pēc darba dēvēja
uzņēmējdarbības formas 2007.–2010.g.

Avots: Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem,
iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu kārtējā gada janvārī

Vidēji vislielākā alga reģistrēta sabiedrību ar ierobežotu atbildību strādājošajiem, kas 2010.gadā
sastādīja Ls 6211, tam seko zemnieku saimniecības (Ls 2322) un budžeta iestādes (Ls 1538)
(skatīt attēlu 1.27).
Attēls 1.28.

Reāli strādājošo gada vidējās algas dinamika (latos) Bauskas novada administratīvi
teritoriālajās vienībās 2007.–2010.g.

Avots: Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem,
iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu kārtējā gada janvārī

Teritoriālā griezumā vislielākās algas ir Bauskas pilsētā (Ls 5836), kam seko Īslīces (Ls 2376) un
Codes (Ls 2261) pagasti, bet viszemākā vidējā alga ir Dāviņu pagastā (Ls 237) (skatīt attēlu 1.28).
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Attēls 1.29.

Mājsaimniecības rīcībā esošie ienākumi Zemgales reģionā, iztikas minimums un
izmaksāto pensiju vidējais apmērs 2005.–2010. gadā
230.00
210.00
190.00
170.00
150.00
130.00
110.00

90.00
70.00
50.00
2005

2006

2007

2008

2009

2010
2010

2005

2006

2007

2008

2009

Ienākumi vidēji uz vienu
mājsaimniecības locekli Zemgales
reģionā (Ls/mēnesī)

99.35

134.14

196.32

218.25

187.91

Iztikas minimuma patēriņa grozs vienam
iedzīvotājam (Ls/mēnesī)

105.48

116.92

132.89

160.32

168.17

166.43

Izmaksāto vecuma pensiju vidējais
apjoms Latvijā (Ls/mēnesī)

80.53

95.95

110.79

140.79

163.40

175.88

137.35

171.98

174.29

Izmaksāto vecuma pensiju vidējais
apjoms Bauskas novadā (Ls/mēnesī)

Avots: LR CSP

Saskaņā ar CSP informāciju vidējie ienākumi Zemgales reģionā 2009.gadā par 12 % pārsniedza
iztikas minimuma patēriņa groza apjomu, bet vidējā vecuma pensija sastādīja 97 % no šī apjoma
(skatīt attēlu 1.29).

1.2.1.3 Cilvēkresursu novērtējums
Bauskas novadā pēc PMLP datiem uz 2011.gada 1.janvāri ir 27 826 iedzīvotāji, no kuriem 18 794
jeb 65,8 % ir darbspējas vecumā (no 15 līdz 62 gadiem). Kopējam iedzīvotāju skaitam ir tendence
samazināties (it īpaši samazinās jauniešu skaits vecumā no 7 – 18 gadiem), kā rezultātā Bauskas
novadā, tāpat kā visā Latvijas teritorijā, novērojama nelabvēlīgā iedzīvotāju depopulācijas
tendence.
Raksturīga iedzīvotāju koncentrēšanās Bauskas pilsētā un tās apkārtnē (iedzīvotāju blīvums ir
mazāks pagastos, kas izvietoti tālāk no novada administratīvā centra).
12 470 Bauskas novada iedzīvotāji jeb 66,35 % no visiem darbaspējas vecuma iedzīvotājiem gūst
ienākumus no algota darba. No tiem 5 526 jeb 44,31 % ir darba ņēmēji pie kāda no Bauskas
novadā reģistrētajiem darba devējiem (2010.gadā 605), kuru skaits pēdējo 5 gadu laikā nav
ievērojami samazinājies, tomēr darba ņēmēju skaits ir samazinājies par 25,54 %. Darbības jomas
ar lielāko darba ņēmēju skaitu (3 558 jeb 18,93 % no visiem darbaspējas vecumā esošiem
iedzīvotājiem) ir lauksaimniecība (A), tirdzniecība (G), izglītība (P) un apstrādes rūpniecība (C).
Vairāk kā 55 % no visiem algotu darbu strādājošiem strādā pie darba devējiem, kuri reģistrēti
ārpus Bauskas novada teritorijas.
Bezdarba līmeņa dinamika Bauskas novadā ir līdzīga kā vidēji Latvijā un Zemgales plānošanas
reģionā, sasniedzot maksimumu 2009.gadā un 2011.gadā ir vērojama tendence tā
samazinājumam, tomēr bezdarba līmenis pēdējo 5 gadu laikā Bauskas novadā ir bijis augstāks
nekā vidēji Latvijā un Zemgales plānošanas reģionā. Uz 03.06.2011 bezdarbnieku skaits Bauskas
novadā bija 2057, sastādot bezdarba līmeni 10,8 % (Zemgales plānošanas reģionā vidēji 10,4 %
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un vidēji Latvijā 9,6 %). Īpaša uzmanība ir pievēršama tādām bezdarbnieku grupām kā sievietes,
invalīdi un jaunieši (15––24 gadi), kuru skaits pēdējo 5 gadu laikā ir ievērojami pieaudzis.
Pieejamo cilvēkresursu apjoms un kvalitāte ir atkarīga ne tikai no novadā dzīvojošajiem
iedzīvotājiem. Nodrošinot labvēlīgus dzīves apstākļus un augstu transporta pakalpojumu
pieejamību, ir iespējams piesaistīt resursus arī no tuvākām un tālākām teritorijām. Esošo resursu
saglabāšanai ir svarīga dzīves kvalitātes nodrošināšana.
Veselīgu dzīvesveidu veicinoša vide ļauj nodrošināt augstāku darbaspēka pievienoto vērtību.

1.2.2

Dabas resursi

1.2.2.1 Klimatiskie apstākļi
Bauskas novads pēc klimatiskās rajonēšanas ietilpst Zemgales līdzenuma klimata rajonā. Tam
raksturīgs samērā sauss un silts klimats – aktīvo temperatūru summa ir 1900–2000°C, garš
bezsala periods 140–155 dienas, ziema maiga, dažreiz ar nenoturīgu sniega segu, vidējais sniega
segas biezums ziemas beigās ir 15–20 cm, vidējā minimālā temperatūra no mīnus 18°C līdz
24°C. Zemgales līdzenuma klimatam ir raksturīgs mazāks nokrišņu daudzumu nekā Latvijā
kopumā. Ilggadīgā vidējā gada nokrišņu summa ir 598 mm, tai skaitā gada siltajā periodā
450mm. Gada nokrišņu summai no 20.gs. 40.gadiem ir tendence nedaudz palielināties.
Visbūtiskākās izmaiņas (pieaugums) ir vērojamas ziemas nokrišņiem. Gaisa temperatūras
paaugstināšanās ziemas un īpaši pavasara periodā ir ietekmējusi dienu skaita ar sniega segu
samazināšanos
Bauskas novada klimatiskos apstākļus ietekmē Atlantijas okeāna gaisa masas un Baltijas jūras
salīdzinoši nelielais attālums, kā rezultātā veidojas mainīgi laika apstākļi. Pastiprinātas ciklonu
darbības dēļ ziemas dažkārt ir relatīvi siltas, bet vasaras vēsas un lietainas. Anticiklonus jeb
augsta spiediena apgabalus rada kontinentālo mēreno platuma grādu arktiskās un tropiskās gaisa
masas. To darbība izpaužas līdz 160–170 dienām gadā un veido vasarā siltu, saulainu un sausu,
bet ziemā salīdzinoši aukstu laiku. Tā kā novada teritorija atrodas Latvijas dienvidu daļā, tad
klimats ir nedaudz kontinentālāks (sausāks un siltāks) un veģetācija sākās 10–14 dienas ātrāk kā
Latvijas ziemeļos. Gada vidējais relatīvais mitrums ir 81 %. Paaugstināts gaisa mitrums ir visu
gadu. Vasaras mēnešos tas vidēji svārstās 71––74 %, bet ziemas mēnešu vidējais relatīvais
mitrums ir 84––89 %.
Meteoroloģisko apstākļu raksturojumam izvēlēta tuvākā meteoroloģisko novērojumu stacija
„Bauska”, kurā veiktie ilggadīgie meteoroloģiskie novērojumi (par 30 gadu periodu) ir
piemērojami inženierizpētē, būvprojektēšanā un būvdarbu veikšanā. Pēc Novērošanas stacijas
„Bauska” datiem, vidēji 91 diena gadā ir ar sniega segu. Vislielākais sniega segas biezums tiek
novērots februārī, kad dekādes vidējais sniega segas biezums ir 10–12 cm. Maksimālais sniega
segas biezums novērots marta pirmajā dekādē – 62 cm (1996.gadā).
Klimatisko sezonu iestāšanos iezīmē gaisa temperatūras stabila pāreja pār noteiktu robežu. Vidēji
Bauskas rajonā meteoroloģiskā ziema (vidējā diennakts gaisa temperatūra ir zemāka par 0°C)
iestājas 23. novembrī un ilgst līdz 23.martam, kad sākas pavasara sezona (vidējā diennakts gaisa
temperatūra ir no 0°C līdz +15°C). Pavasaris ilgst līdz 8.jūnijam, kad sākas vasara (vidējā
diennakts gaisa temperatūra ir augstāka par +15°C). Vasaras sezonu nomaina rudens, kas vidēji
iestājas 27. augustā. Pēc Novērošanas stacijas „Bauska” ilggadīgajiem novērojumu datiem vidējā
gada gaisa temperatūra laika periodā no 1928. līdz 2005.gadam ir paaugstinājusies apmēram par
1°C. Līdzīgi kā visā Latvijas teritorijā, straujāk ir pieaugušas ziemas un pavasara gaisa
temperatūras, bet mazāk izmainījušās vasaras un rudens gaisa temperatūras. Pēc ilggadīgajiem
novērojumu datiem (1927.–2006.gads) vidējā gada gaisa temperatūra ir 6°C. Visaukstākais
mēnesis ir februāris, kad vidējā mēneša gaisa temperatūra ir mīnus 4,8°C, bet vissiltākais
mēnesis ir jūlijs ar vidējo mēneša gaisa temperatūru +17,0°C. Vidējā minimālā gaisa temperatūra
februārī ir mīnus 7,7°C, bet vidējā maksimālā gaisa temperatūra jūlijā +22,4°C. Taču pēdējos
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gados novērotās gaisa temperatūras ir augstākas. Tā piemēram jūlija vidējā temperatūra ir
palielinājusies līdz 24,5°C (2003.gadā). Līdz šim novērotā absolūtā maksimālā gaisa temperatūra
ir sasniegusi 34,5°C (1992.gada 10.augustā), bet absolūtā minimālā gaisa temperatūra ir bijusi
mīnus 34,6°C (1970.gada 30.janvārī).
Ilggadīgais gada vidējais vēja ātrums novada teritorijā ir salīdzinoši neliels – 2,8 m/s.
Vislielākais vidējais vēja ātrums ir rudens un ziemas periodā, mazāks – vasarā. Līdz šim
novērotās maksimālās vēja brāzmas Bauskas novērojumu stacijā ir sasniegušas ātrumu 40 m/s.
Gadā kopumā valdošie ir rietumu un dienvidrietumu virziena vēji. Nelielas atšķirības vērojamas
gada siltajā (IV – IX) un aukstajā sezonā (X – III). Siltajā sezonā no aprīļa līdz septembra
beigām dominējošo vēju virziens ir mainīgs, jo samērā bieži novērojami rietumu (18,3 %),
dienvidu (13,8 %) un ziemeļu vēji (13,6 %), un reti iegriežas ziemeļaustrumu un austrumu vēji.
Gada aukstajā periodā no oktobra līdz marta beigām izteikti dominē dienvidu vēji, kuru
atkārtošanās (procentos no kopējā mēnesī gadījumu skaita ar vēju) sasniedz 22 %. Vēja roze
gadam kopumā atspoguļo, ka valdošie ir rietumu (13,4 %) un dienvidu (13 %) virziena vēji, bet
visretāk pūš ziemeļaustrumu vēji (4,4 %). Pēc vidējiem ilggadējiem datiem no 1970. gada līdz
2000. gadam visvairāk dienu ar bezvēju ir siltā perioda mēnešos augustā un jūlijā, bet vismazāk
aukstā perioda mēnešos (oktobrī un janvārī). Parasti vislielākais augsnes sasaluma dziļums ir
martā – vidēji 40 cm, bet maksimāli – 120 cm. Pēc ilggadējiem vidējiem datiem teritorijā, kurā
dominē mālaina grunts, normatīvais sasaluma dziļums reizi divos gados var atrasties zonā starp
95–100cm, bet reizi 10 gados – 120–125cm.
Pēc ilggadējiem vidējiem rādītājiem miglaino dienu skaits teritorijā var sasniegt 35–45 dienas
gadā. To skaits var mainīties no 2–4 dienām vasaras periodā (maijs – augusts), un 8–16 dienām
rudenī (novembris – decembris). Taču 2004. un 2005.gada novembrī ir bijušas pat 17 miglainas
dienas. Svarīgs rādītājs ir miglu ilgums, kas Latvijā vidēji sastāda 250–300 stundas. Novadā
vidējais miglu ilgums laika periodā no oktobra līdz maijam mainās no108 līdz 280 stundām, bet
no aprīļa līdz septembrim – no 66 līdz 95 stundām. Miglas ilgums dienā vidēji var mainīties no
4,1 līdz 6,1 stundai.

1.2.2.2 Zemes
Saskaņā ar nekustamā īpašuma valsts kadastra 2010.gada datiem, iedalījumā pa nekustamā
īpašuma lietošanas mērķa grupām, 80,4 % jeb 63 259,2 ha no visas Bauskas novada teritorijas
aizņem lauksaimniecības zeme, bet 13,8 % jeb 10 822,5 ha –– mežsaimniecības zeme un īpaši
aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar LR spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem. Pārējās desmit grupas kopā aizņem 5,8 % sadalījumā kā tas redzams tabulā
1.3.
Tabula 1.3. Bauskas novada zemju sadalījums, 2010. gads
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa grupa

Kopplatība, ha

Īpatsvars

Lauksaimniecības zeme

63 259,2

80,4%

Mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās
saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu

10 822,5

13,8%

Ūdens objektu zeme

493,9

0,6%

Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas

983,5

1,3%

Dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme

125,1

0,2%

Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme

520,4

0,7%

Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme

220,7

0,3%

89,8

0,1%

Komercdarbības objektu apbūves zeme
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Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa grupa

Kopplatība, ha

Īpatsvars

Sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zeme

403,0

0,5%

Ražošanas objektu apbūves zeme

441,5

0,6%

1 211,5

1,5%

89,9

0,1%

78 661,0

100,0%

Satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme
Inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme
Kopā:
Avots: VZD

Pēc VZD datiem Bauskas novadā uz 2011.gada 1.janvāri bija 52935,7 ha lauksaimniecībā
izmantojamās zemes (LIZ), t.sk. 48460,2 ha jeb 91 % aramzeme, 970,1 ha –– augļu dārzi, 2522,5
ha–– ganības un 982,9 ha –– pļavas (skatīt attēlu 1.30).
Attēls 1.30.

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes Bauskas novadā 2011. gada sākumā

Avots: VZD

Novadā ir liels augstvērtīgo lauksamniecības zemju īpatsvars, kuru auglība pārsniedz 50 un 60
balles. Visvairāk augstvērtīgo lauksaimniecības zemju ir Gailīšu, Īslīces un Mežotnes pagastā
(skatīt tabulu 1.4).
Tabula 1.4. Vidējais svērtais LIZ kvalitatīvais novērtējums, balles/ha
Administratīvo teritoriju un
teritoriālo vienību klasifikatora kods

Teritoriālās vienības

Vidējais svērtais LIZ kvalitatīvais
novērtējums, balles/ha

404600

Brunavas pagasts

46

405000

Ceraukstes pagasts

56

405200

Codes pagasts

58

405600

Dāviņu pagasts

45

Sagatavoja SIA „Baltkonsults”, SIA „Konsorts”, SIA „Konsultanti” sadarbībā ar Bauskas novada Domi

37

Bauskas novada attīstības programma 2012.–2018. gadam. Gala redakcija.

Administratīvo teritoriju un
teritoriālo vienību klasifikatora kods

Teritoriālās vienības

Vidējais svērtais LIZ kvalitatīvais
novērtējums, balles/ha

406000

Gailīšu pagasts

63

406800

Īslīces pagasts

63

407200

Mežotnes pagasts

62

409200

Vecsaules pagasts

43

Avots: VZD mājas lapa www.vzd.gov.lv

Saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta 2010.gadā veikto lauksaimniecības zemju apsekojumu
Bauskas novadā ir apkopti 95 % LIZ, kas ir krietni virs vidējā valstī (84 %). No atlikušajām
zemēm 2173 ha ir nekopti, 345 ha aizauguši, bet uz 6 ha notiek būvniecība. Zemju apsekošanas
rezultātus platību grupu griezumā skatīt tabulā 1.5.
Tabula 1.5. Bauskas novada lauksaimniecības zemju apsekošanas rezultāti platību grupu griezumā
2010.g.
Platību grupa

Kopts

Nekopts

Aizaudzis

Būvniecība

no 0 līdz 5 ha

7 384,02

668,74

105,21

6,44

no 5 līdz 10 ha

8 564,02

493,65

74,83

0,00

no 10 līdz 50 ha

29 624,77

957,39

164,68

0,00

no 50 līdz 100 ha

2 929,57

52,90

0,00

0,00

486,31

0,00

0,00

0,00

48 988,69

2 172,68

344,72

6,44

no 100 līdz 200 ha
Kopā
Avots: Lauku atbalsta dienests

1.2.2.3 Meži
Tā kā Bauskas novadā ir liels lauksaimniecības zemju īpatsvars, tad vidējais mežainums ir
samērā neliels – 22,7 %, vidēji Zemgales reģionā – 39,7 %. Visvairāk mežu teritorijas ir novada
ziemeļaustrumu daļā – Dāviņu un Vecsaules pagastu teritorijās, bet vismazāk – Īslīces pagastā
(skatīt tabulu 1.6). Bauskas novada teritorija pārsvarā ietilpst Zemgales ģeobotāniskajā rajonā,
kas raksturīgs ar platlapu koku mežiem, izņēmums ir Dāviņu pagasta teritorija – šeit pārsvarā
dominē skuju koki – egle 104,9 ha (7 %) un priede 1057,0 ha (68 %). Novadā izplatītākais meža
augšanas apstākļu tips ir damaksnis. No koku sugām visizplatītākie: egle, priede, osis, bērzs,
apse un baltalksnis.
Tabula 1.6. Mežu platības Bauskas novadā
Pārvalde

Kopējā platība,
ha

Mežu platība, ha

VAS LVM apsaimniekojamās
platības, ha

Mežainums, %

Bauska

614,5

0

0

0

Brunava

11178,5

2315,6

1542,8

20,7

Ceraukste

6767,8

1664,6

1208,5

24,6

Code

9545,3

1368,2

1118,5

14,3

Dāviņi

8089,4

2873,8

2317,5

35,5
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Pārvalde

Kopējā platība,
ha

Mežu platība, ha

VAS LVM apsaimniekojamās
platības, ha

Mežainums, %

Gailīši

8037,6

1170,6

880,4

14,6

Īslīce

10472,5

815,7

659,3

7,8

Mežotne

7550,4

1383,6

1200,8

18,3

Vecsaule

16414,1

4038,2

1890,3

24,6

Novads kopā

78661,0

15664,5

10818,1

19,9

Avots: VZD Zemes sadalījums pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupām un pa zemes lietošanas veidiem
(ha) uz 01.01.2011., A/S „Latvijas valsts meži „nosacījumi Bauskas novada teritorijas plānojumam, 2010.g.

Galvenie mežu apsaimniekotāji novadā ir VAS LVM Vidusdaugavas mežsaimniecība (skatīt
attēlu 1.31), zemnieku saimniecības un piemājas saimniecības. Lielākās mežu platības Bauskas
novadā apsaimnieko VAS LVM – 69,2 % no kopējās mežu platības.
Attēls 1.31.

VAS „Latvijas valsts meži” mežsaimniecību izvietojums

Avots: VAS LVM

Zemgales virsmežniecības Bauskas mežniecība realizē likumdevēja deleģētās mežu uzraudzības
un atbalsta funkcijas Bauskas novadā. Bauskas novada mežu teritorijās noteikti īpaši
aizsargājamie meža iecirkņi un dabiskie meža biotopi. Dažādi saimnieciskās darbības
ierobežojumi ir noteikti citu īpašnieku, galvenokārt, privātīpašnieku mežos.
Dabas liegums „Paņemūnes meži” ir īpaši aizsargājamā dabas teritorija (799 ha), kas atrodas
Brunavas pagastā. Lielākā daļa no minētās teritorijas – 785,8 ha – ir VAS LVM valdījumā un
ietilpst Vidusdaugavas mežsaimniecībā, 13,2 ha no teritorijas veido četri nelieli privātīpašumi:
„Aleksandrīne”, „Kodoliņi”, „Grāvji” un „Liegumi”. Dabas liegumā „Paņemūnes meži” atrodas
izcilas dabas vērtības – bioloģiski daudzveidīgi, reti un pat unikāli biotopi, to skaitā arī tādi, kas
atbilst ES sugu un biotopu Direktīvas 92/43/EEC biotopu klasifikatoram: melnalkšņu staignāji,
pārmitri platlapju meži un jaukti platlapju meži, kas liegumā aizņem attiecīgi 108 ha, 61 ha un 33
ha lielu platību.
Saskaņā ar 04.02.2003. MK noteikumiem Nr.63 „Meža aizsargjoslu ap pilsētām noteikšanas
metodika” Vecsaules silā ir spēkā un tiek saglabāta aizsargjosla ap Bauskas pilsētu VAS
„Latvijas valsts meži” valdījumā esošajos Vidusdaugavas mežsaimniecības Bauskas iecirkņa
kvartālos Nr. 114–119. Aizsargjosla ir reģistrēta meža valsts reģistrā 146,1 ha platībā.
Purvu platības Bauskas novadā aizņem 1755,1 ha lielu platību jeb 2,24 % no novada teritorijas.
Lielākie purvi ir Briģu tīrelis un Cerības purvs Vecsaules pagastā. Briģu tīreļa platība ir 850 ha,
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Cerības purva – 309 ha. Dāviņu pagastā lielākie purvi ir Bitenieku purvs – 219,0 ha zemes un
Lambārtes purvs – 145,0 ha.

1.2.2.4 Ģeoloģiskie resursi
Pēc Latvijas ģeomorfoloģiskās rajonēšanas Bauskas novads atrodas Viduslatvijas zemienē.
Novada rietumu daļa ietilpst Zemgales līdzenumā, bet austrumu – Upmales paugurlīdzenumā.
Robeža starp apvidiem iet pa līniju Cerības purvs – Vecsaule – Zvaigzne.
Zemgales līdzenumā kvartāra segas biezums ir 15–20 m. Lielākajā teritorijas daļā zemes
virskārtā atsedzas limnoglaciālie nogulumi – Zemgales sprostbaseina māli, aleirīti un smiltis.
Teritorijas daļā glacigēnos un imnoglaciālos nogulumus vietām klāj kūdra, kuras biezums var
pārsniegt 3 m. Mēmeles upe tek pa labi veidotu ieleju, ar palieni un virspalu terasēm.
Dziļās ielejas krastos ir iespējami gravu un noslīdeņu veidošanās. Gruntsūdeņi atrodas 2–5 m
dziļumā. Lielākajā teritorijas daļā pazemes ūdeņi ir samērā labi aizsargāti, jo devona iežus
pārsedzošie nogulumi ir ūdeni maz caurlaidīgi.
Upmales paugurlīdzenuma teritorijā devona iežus klāj 10–20 m bieza kvartāra, galvenokārt ledāja
un tā kušanas ūdeņu noguluma sega. Pirmskvartāra iežus sedz sarkanbrūna vai brūna morēnas
mālsmilts vai smilšmāls. Dažviet (dienvidos un rietumos no Briģu tīreļa, ziemeļos no Jaunsaules)
morēna atsedzas arī zemes virsmā. Pārējā daļā morēnu sedz limnoglaciālie nogulumi – smilts,
aleirīti un māli, kuru biezums ir 2–3 m, bet atsevišķās vietās var pārsniegt 10 m. Vietās, kur
notece ir apgrūtināta, veidojušies samērā lieli purvi. Gruntsūdens dziļums parasti ir 1–3 m un tie
nav aizsargāti no piesārņojuma. Artēzisko ūdeņu horizonti ir salīdzinoši labi aizsargāti, jo kvartāra
noguluma sega ir ūdeni vāji caurlaidīga. Tomēr vietās, kur morēnas sega ir plāna vai nav
nepārtraukta, augšējais ūdens horizonts nav pietiekami aizsargāts no piesārņojuma.
Bauskas novada teritorijas ģeoloģiskā griezuma uzbūvi veido kristāliskais pamatklintājs un
nogulumiežu sega, kas pēc iežu sastāva, vecuma un attīstības ir stipri atšķirīgi uzbūves elementi.
Pamatklintājs radies pirms apmēram 1,5–2,0 miljardiem gadu un to veido intensīvi metamorfizēti
dažāda sastāva gneisi, migmatīti, kvarcīti un inkruzīvie (granīta) ieži.
Nogulumiežu segu pārsvarā veido ķīmiskās izgulsnēšanās un klastiskie (drupu) ieži. Nogulumiežu
segas biezums palielinās rietumu virzienā no 955 līdz 1187 m. Nogulumiežu segu Latvijas
teritorijā pieņemts iedalīt četros struktūrstāvos, kuriem ir šādi nosaukumi: Baikāla, Kaledonijas,
Hercīnijas un Alpu struktūrstāvs.
Baikāla struktūrstāva nogulumi līdz šim laikam Bauskā un tās apkārtnē nav atrasti.
Kaledonijas struktūrstāvs šajā reģionā apvieno kembrija terigēno slāņkopu, kā arī ordvika un
silūra galvenokārt karbonātiska sastāva iežus.
Hercīnijas struktūrstāva pamatnē ieguļ Ķemeru svītas pelēki smilšakmeņi, aleirolīti un māli –
Bauskas pilsētas apkārtnē sasniedzot maksimālo biezumu – 166 m, kā arī jaunāki Pērnavas svītas
nogulumi – smilšakmeņi, kas ir nedaudz karbonātiski, parasti dolomītiski, dažviet ar ģipša
cementu, kas liecina par ūdens sāļuma pieaugumu šā laikaposma segmentācijas baseinos.
Pērnavas svītas nogulumu biezums pieaug rietumu virzienā, Bauskā sasniedzot 68 m biezumu.
Narvas svītas domerīti un māli visā Latvijā ir stabils reģionālais sprostslānis. Narvas svītu pārsedz
terigēno iežu komplekss – Arukilas, Burtnieku, Gaujas un Amatas svītas smilšakmeņi ar mālainu
aleirolītu un mālu starpslāņiem. Šis terigēnais komplekss veido vienotu ūdens saturošu horizontu,
kuru, īpaši tā augšdaļu, izmanto daudzu objektu, tai skaitā Bauskas pilsētas centralizētai apgādei
ar dzeramo ūdeni.
Bauskas apkārtnē zem kvartāra segas atsedzas Stipinu svītas slāņkopa, kuru veido lielākoties
karbonātieži – pelēki dolomīti un domerīti ar māla starpslāņiem. Stipinu svītas nogulumi atsedzas
Lielupes krastos, arī Mēmeles krastos pie Mūsas un Mēmeles satekas. Garākie un nozīmīgākie
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dolomītu atsegumi ir Lielupes kreisajā krastā pie Ziedoņiem – 380 m, pie Bauskas Mēmeles
kreisajā krastā – 600 m, Mēmeles labajā krastā 100 m.
Bauskā un tās apkārtnē konstatēti tikai pēdējā (Latvijas) apledojuma nogulumi, kuri kopā ar
pēcleduslaikmeta upju un purvu nogulumiem veido kvartāra nogulumu segu. Visā apkārtnē
sastopami glacigēnie nogulumi (morēna), kas sastāv no nešķirota sarkanbrūna, brūna, retāk
pelēkbrūna smilšmāla vai mālsmilts ar grants, oļu piemaisījumu un atsevišķiem dažāda lieluma
laukakmeņiem. Tāpat Bauskā un tās apkārtnē sastopami limnoglaciālie nogulumi –
smalkgraudaina, putekļaina smilts, aleirīti un māli. Rajonā ap Mūsu un Mēmeli biežāk sastopams
māls. Latvijas ledus laikmeta beigu posmā sākās upju ieleju veidošanās. Alūvijs (upju nogulumi)
veidojās Mēmeles, Mūsas virspalu terasēs. Lielupei ir izveidojusies viena, Mūsai divas un
Mēmelei trīs virspalu terases.
Pēc Latvijas teritorijas tektoniskās rajonēšanas datiem Bauska un tās tuvākā apkaime iekļaujas tā
sauktajā Viduslatvijas monoklintainē, kuras neviendabīgo uzbūvi saposmo vairākas zemākas
pakāpes ielieces, daudzi lokāli pacēlumi, kā arī vairāki lūzumi. 1998.gadā izveidota Latvijas
vispārējās seismiskās rajonēšanas karte mērogā 1:1 000 000. Pamatojoties uz šiem datiem,
Latvijas būvnormatīva LBN 005 – 99 “Inženierizpētes noteikumi būvniecībā” (Ministru kabineta
2000. gada 2. maija noteikumi Nr. 168) 11.pielikumā ir sniegta seismiskā riska zonu karte
(mērogs1:2 000 000). Atbilstoši šai kartei, teritorija uz dienvidiem no Bauskas atrodas seismiskā
riska zonā. Teorētiski maksimālā zemestrīces amplitūda endogēno procesu riska zonās (tātad – arī
Bauskas apkārtnē) var sasniegt magnitūdu 5,6 pēc Rihtera skalas. Seismisko riska zonu karti skatīt
attēlā 1.32.
Attēls 1.32.

Seismiskās riska zonas

Avots: Latvijas būvnormatīvs LBN 005––99 „Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”

1.2.2.4.1 Ģeotermālā enerģija
Bauskai atrodoties Latvijas dienvidu daļā, tā ir samērā izdevīgā pozīcijā, lai izmantotu ģeotermālo
enerģiju kā alternatīvās enerģijas avotu. Zemgales līdzenuma dienvidu daļa, kur tiek izvērtēta
ģeotermālās stacijas izbūve, atrodas Baltijas sineklīzes austrumu malā (nogāzē). Ģeoloģisko
uzbūvi šeit raksturo divu struktūrvienību esamība: pamatklintājs un nogulumiežu pārsegs.
Pamatklintājs, ko veido magmatiskas izcelsmes ieži, uz dienvidiem no Jelgavas ir samērā
viendabīgs. Tā virsma pakāpeniski grimst rietumu un dienvidrietumu virzienā, augstuma atzīmēm
mainoties no 900 līdz 1350 metriem. Sarežģītu citu struktūrelementu šajā rajonā nav un tas
atvieglo urbumu vietu noteikšanu, kā arī to ekspluatāciju. Ģeoloģiskie un hidroģeoloģiskie
nosacījumi norāda uz zemu tehnoloģisko risku un samērā augstu enerģijas potenciālu.
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Ģeotermālās enerģijas apjoms daudzkārt pārsniedz Bauskas pilsētas siltumapgādes vajadzības un
šis resurss ir pieejams ilgtermiņā. Lai izveidotu ģeotermālo staciju, nepieciešams salīdzinoši
neliela platība urbumu ierīkošanai un siltummaiņu stacijai, tehniskie risinājumi ir analizēti
2009.gadā izstrādātajā tehniski ekonomiskajā pamatojumā „Atjaunojamo energoresursu
izmantošanas potenciāls Bauskas novadā”.

1.2.2.4.2 Derīgie izrakteņi
Bauskas novada teritorijā nav valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradņu. Novadā atrodas smilts–
grants, dolomīta, māla, kūdras un viena saldūdens kaļķiežu atradne. Visbiežāk novada teritorijā ir
sastopamas smilts–grants un kūdras atradnes.
Smilts–grants atradnes
Smilts–grants maisījums ir galvenais ceļu būves materiāls, atdalot organiskos piemaisījumus
izmantojams kā pildviela visa veida betona ražošanai, bet atsijājot grants frakciju – arī būvjavās.
Bauskas novadā pārsvarā ir nelielas smilts–grants atradnes, izņemot divas lielākās – Vecsaules un
Brunavas.
Vecsaules atradne. Laikā no 1988.gada līdz 1990.gadam ir veikti smilts un grants atradņu
meklēšanas darbi ģeologa A.Vozvišajeva vadībā. To rezultātā dienvidos no Vecsaules ciema
Mēmeles labajā krastā ir konstatētas smilts un grants atradnes 4 iecirkņos. Šie četri iecirkņi veido
Vecsaules atradni. Tā ir otra lielākā smilts un grants atradne bijušajā Bauskas rajonā. Atradne
aizņem 102,5 ha lielu platību, kura ieguļ līdz 7,8 m biezs, lielākoties smilts slānis. Otrais iecirknis
ir galvenā Vecsaules atradnes daļa. Atradnes centrālajā daļā ir ierīkots karjers „Lirumi”. Smilts–
grants maisījums izmantojams ceļu būvēs, atdalot organiskos piemaisījumus – kā pildviela betonā,
bet atsijājot grants frakciju – arī būvjavās. Derīgā slāņa biezums atradnē mainās no 1,0 līdz 7,8 m,
bet segkārta– no 0,1 līdz 3,0 m. Derīgais slānis pārsvarā ieguļ zemāk par gruntsūdens līmeni.
Izmantojot atradni, gruntsūdeņi viegli novadāmi Mēmeles upē. Iecirknī Vecsaule II tiek veikta
grants ieguve pašvaldības īpašumā esošā grants karjerā „Lirumi”, zemnieku saimniecības
„Gaņģi’’ grants karjerā un zemnieku saimniecības „Līcīši” grants karjerā. Perspektīvā varētu
izmantot smilts ieguvei atradnes „Vecsaule” I iecirkni un IV iecirkni. Šajā vietā smilts satur daudz
smalko daļiņu un tādēļ būvniecībā tā izmantojama pēc bagātināšanas.
Brunavas atradne. Atradnes derīgais slānis – smilts ar smilts–grants starpslāņiem un vidēji ir 4,7
m biezs. Aptuveni puse noderīgās slāņkopas iegulst zem pazemes ūdens līmeņa. Atradnē 1976.–
1988.gadā aprēķināts 1,61 milj.m3 smilts–grants un smilts krājumu. Atradnē ierīkots karjers, kurā
iegūta gan smilts, gan grants. Precīzu datu par iepriekšējos gados iegūto derīgā izrakteņa apjomu
nav, līdz ar to nav zināms precīzs krājumu atlikums atradnē.
Novada teritorijā vēl zināmi vairāki perspektīvi smilts un grants izplatības lauki, kuru robežās
nākotnē iespējams atklāt jaunas rūpnieciskas nozīmes atradnes (skatīt tabulu 1.7).
Tabula 1.7. Smilts un grants perspektīvie lauki
Nr.
p.k.

Nosaukums,
pagasts

Galvenās
frakcijas,%
Grants
>5mm

Smilts
<5 mm

Biezums, m
Segkārtas

Derīgā
slāņa

Platība,
km2

Izmantošanas
iespējas

7,4–9,1

90,9–
92,6

0,2

1,1–4,9

0,32

ceļu būvei,
uzbērumiem

Budberga,
Brunavas pag.

Nav datu

Nav datu

0,4–1,2

1,6–3,8

0,26

būvniecībai

Dziedoņi,
Brunavas pag.

5,1–5,3

94,7–
94,9

3,0–4,5

4,5–8,0

4,0

būvniecībai,
uzbērumiem

1.

Brunava, 1990.g.,
Brunavas pag.

2.
3.
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Galvenās
frakcijas,%

Biezums, m

Platība,
km2

Izmantošanas
iespējas

Nr.
p.k.

Nosaukums,
pagasts

4.

Viesturi, Mežotnes
pag.

Nav datu

Nav datu

1,0–5,0

4,4

1,36

ceļu būvei

5.

Jaunsaule,
Vecsaules pag.

Nav datu

Nav datu

3,4–4,3

7,7

0,53

ceļu būvei,
uzbērumiem

6.

Vecsaule,
Vecsaules pag.

0

100

0,2–0,5

2,0–5,0

1,24

ceļu būvei,
uzbērumiem

Avots: Pārskats par Bauskas rajona zemes dzīļu resursiem un mūsdienu ģeoloģiskajiem procesiem, valsts
Ģeoloģijas dienests, Rīga, 2003

Kūdra
Latvijas PSR Kūdras fonds uz 1980.gada 1.janvāri satur ziņas par kūdras atradnēm Bauskas
novada teritorijā ar platību no 1 ha līdz 835 ha (Briģu tīrelis). Novada saimnieciskajā dzīvē
nozīmīgākās ir atradnes, kuru platība lielāka par 10 ha. Atradnes, kas mazākas, galvenokārt var
interesēt īpašniekus, uz kuru zemes atrodas konkrēta atradne. Kūdru pārsvarā iegūst ar
frēzpaņēmieniem.
Lielākā kūdras atradne novadā ir Briģu tīrelis Vecsaules pagastā. Tā platība – 850 ha, rūpnieciski
izmantojamā dziļumā (0,9 m) robežās – 765 ha. Patlaban notiek kūdras ieguve 400 ha platībā. Šeit
gatavo frēzkūdru realizēšanai starptautiskajos tirgos.
Codes pagastā ir kūdras ieguves vieta Galenieku (Lakstīgalu) purvs 393 ha platībā. Purva tips –
sūnu purvs. Kūdras krājumi uz 01.01.2007 bija 1718,34 tūkst. t. Kūdras tips – pakaišu kūdra.
Dāviņu pagastā atrodas kūdras purvi: Bitenieku purvs – 219,0 ha un Lambārtes purvs – 145,0 ha.
Krājumi Bitenieku purvā – 731 tūkst. t jaukta tipa kūdras, Lambārtes purvā – 1554 tūkst. t gan
frēzkūdras, gan jaukta tipa kūdras.
Brunavas pagasta teritorijā atrodas Lunkiču (Kukuču) kūdras atradne ar platību 350 ha,
rūpnieciski izmantojamā dziļumā – 114 ha, kūdras krājumi 1036 tūkst. t. Atradnes centrālajā daļā
vairākus gadus atpakaļ ir notikusi pakaišu kūdras ieguve. Ieguves karjeri pakāpeniski ir sākuši
aizaugt.
Kā perspektīvās atradnes jāmin Cerības purvs ar platību 309 ha Vecsaules pagastā, rūpnieciski
izmantojamā dziļuma robežās – 249 ha, perspektīvie kūdras krājumi – 764 tūkst. t un Dreimaņu
purvs Dāviņu pagastā, rūpnieciski izmantojamā dziļuma robežās– 214 ha, perspektīvie kūdras
krājumi– 641 tūkst. t Taču šajās atradnēs vēl ir jāveic papildus izpētes darbi.
Māls
Novada teritorijā esošajās māla atradnēs krājumu apjoms ir samērā neliels. Patlaban neviena no
māla atradnēm netiek izmantota. Novada teritorijā detalizēti pētītas 3 atradnes – Saulaine,
Mežotne–māls un Mežotne II.
Viena no perspektīvām māla atradnēm – Laukmales atradne atrodas Vecsaules pagastā, ar platību
502 ha, derīgā slāņa vidējais biezums – 3m, ar prognozētiem māla krājumiem – 16,5 milj.m³.
Derīgais izraktenis ir Zemgales baseina glaciolimniskais māls, kuru var izmantot kā ķieģeļu un
citas būvkeramikas ražošanas izejvielu. Mālu ķīmiskajā sastāvā noteikts tikai CO² daudzums un
tas ir 7–9 %. Papildus veikta māla keramisko īpašību kompleksā pārbaude un noteikta optimālā
ķieģeļu apdedzināšanas temperatūra – 977º C.
Otra perspektīvā māla atradne ir Saulaines māla iegula Īslīces pagastā, kurā krājumu kopapjoms ir
4,9 milj.m3. Segkārtas biezums mainās 03–3,0 m robežās, derīgais slānis vidēji 2,5 m biezs. Pēc
tehnoloģiskām īpašībām māli ir vidēji plastiski, vāji dispersi, viegli kūstoši, blīvi saķepoši, CO²
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daudzums ir 6,4–11,6 % Māli šajā atradnē derīgi tikai salneizturīgu ķieģeļu ražošanai.
Hidroģeoloģiskie apstākļi atradnē ir visai labvēlīgi, jo derīgais slānis nav apūdeņots.
Dolomīts
Dolomīta atradnes novadā ir nelielas un, visticamāk nākotnē tām liela saimnieciskā nozīme nav
paredzama. Mežotnes pagastā ir trīs dolomīta atradnes, kura pielietojums varētu būt šķembas,
kaļķu un dolomīta miltu ražošana. Atradne „Mežotne–dolomīts” – kaļķu ražošanai,
„Jumpravmuiža” – šķembas, kaļķu un dolomīta miltu ražošana un „ Jumprava–dolomīts”–
šķembu ražošanai.
Īslīces un Gailīšu pagasta teritorijā atrodas dolomīta prognožu laukums „Dienvidbauska” ar
platību 130 ha, kurā prognozētie krājumi ir ap 6,62 milj. m3.
Saldūdens kaļķieži
Valsts ģeoloģijas dienesta fonda uzskaitē ir dati tikai par vienu saldūdens kaļķiežu atradni–
Pellāju–Radzīšu atradne, kura atrodas Vecsaules pagastā pie Pelnāju mājām. Atradnes platība 0,7
ha, prognozējamie krājumi – 1,4 tūkst.m3. Pellāju – Radzīšu atradne pieder pie Pellāju purva
saldūdens kaļķiežu atradnēm un ir vienīgā, kura, izveidojot ūdenskrātuvi purva teritorijā, nav
appludināta. Te zem 0,5 līdz 1,0 m kūdras slāņa ieguļ no 0,5 līdz 2,0 m biezs saldūdens kaļķiežu
slānis. Lielāko šūnakmens bluķu izmērs nepārsniedz 40x15x35 cm. Šūnakmens ir dzelteni pelēkā
krāsā, ciets, stipri porains ar augu ieslēgumiem. Izpētes darbu rezultātā tika aplēsti 4,53 tūkst. m³
vidēji cieta un cieta šūnakmens krājumu, klasificējot to kā prognozētos (ģeoloģiskos) krājumus.
Ar Valsts ģeoloģijas dienesta Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas 2002. gada 5.
jūlija sēdes protokolu Nr. 12 šie krājumi akceptēti kā N kategorijai atbilstoši un 2002. gada 20.
jūnijā zemnieku saimniecībai „Sutras” izdota Zemes dzīļu izmantošanas licence Nr. 8/223 un
noteikta šūnakmens ieguves kvota līdz 2027. gada 19. jūnijam – 950 m3.

1.2.2.5 Ūdens resursi
Bauskas novads atrodas Lielupes sateces baseinā ar samērā blīvu upju tīklu. Lielākās upes novadā
ir Lielupe, Mūsa, Mēmele, Iecava, Īslīce un Ceraukste.
Lielupe – lielākā Zemgales upe. Tās garums – 119 km (no Mēmeles iztekas 310 km). Baseins –
17600 km2 (Latvijā – 8800 km2). Gada notece – 3,6 km3 (50 % dod satekupes). Kritums –11 m
(0,09 m/km). Lielupe veidojas, lejpus Bauskas satekot Mēmelei un Mūsai (dabas parks „Bauska”).
Jau satecē Lielupe ir 90 m plata, ūdeņiem bagāta upe. Lielupe ir sens Zemgales ūdensceļš, pa kuru
brauca līdz pat Mežotnes senpilsētai. Pirmos 25 km no Bauskas līdz Mežotnei Lielupe tek pa
senleju, iegrauzusies augšdevona dolomītos. Šajā posmā upes krastos ir 3 aizsargājamie ainavu
parki (Jumpravas, Ziedoņu, Mežotnes parks). Pirmajos 5 km līdz Jumpravai Lielupes kritums ir
5,5 m (puse no kopējā krituma), relatīvais kritums – 1,1 m/km. Lejpus Mežotnes ieleja paplašinās
un no Īslīces ietekas Lielupe tek pa līdzenumu. Vasarā upes straume šajā Lielupes posmā kļūst
gandrīz nemanāma. Pavasara palos pieguļošās zemes applūst. Lielupi izmanto makšķerēšanai un
ūdenssportam.
Lielupes lielākās pietekas Bauskas novada teritorijā: Mēmele (satekupe) – 191 km, Mūsa
(satekupe) – 164 km un Īslīce – 70 km.
Mūsa (Lietuvā Mūša) – Lielupes kreisā satekupe, kas saplūst ar Mēmeli. Garums – 164 km
(Latvijā 20 km, Latvijas un Lietuvas robežupe 6 km). Baseins – 5318 km2 (Latvijā 120 km2).
Gada notece – 0,83 km3. Kritums – 73 m (0,45 m/km). Mūsa sākas Lietuvā starp Jonišķiem un
Šauļiem. Mūsa tek ZR virzienā, iekļaudamās Zemgales līdzenuma vēdekļveidīgajā upju tīklā.
Mūsa atšķirībā no Lielupes pietekām plūst pa diezgan dziļu ieleju (~ 15m). Tā ir 2–3 reizes
platāka par līkumaino upes gultni. Lejtecē pie Bauskas abi krasti stāvi, tajos un gultnē atsedzas
augšdevona pamatieži. Pie Bauskas ir dolomīta kraujas, kreisajā krastā pie Brūklenājiem –
dolomītmerģelis. Baseinā reljefs līdzens, pārsvarā te ir ļoti auglīgas, drenētas, mālainas velēnu
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karbonātaugsnes. Salīdzinot ar citām vidēja lieluma upēm Mūsas baseinā ir mazāk mežu (20 %)
un purvu (<5 %). Baseins asimetrisks, pietekas galvenokārt no labā krasta. Kopš 1921. gada
hidroloģiskie novērojumi tiek veikti LVĢMC novērojumu stacijā pie Bauskas. Mūsa ir ūdeņiem
nabadzīga, ilggadējais vidējais noteces slānis ir tikai 150 mm gadā, caurplūdums pie Bauskas 26,4
m3/s, turklāt ļoti mainīgs – bargās ziemās un sausās vasarās tas var būt <1,0 m3/s, bet pavasara
palos pārsniegt 800 m3/s. Ledus iešana Mūsā sākas agrāk nekā citās Latvijas upēs. Kritums
Latvijā 5 m (0,25 m/km). Mūsas lielākā pieteka Bauskas novadā ir Ceraukste 32 km (Latvijā – 23
km).
Mēmele (Lietuvā Nemunēle) – Lielupes labā satekupe, kas saplūst ar Mūsu pie Bauskas. Garums
– 191 km (Latvijā 40 km, Latvijas un Lietuvas robežupe 76 km). Baseins – 4050 km2 (Latvijā
2110 km2). Gada notece – 0,98 km3.Kritums – 97 m (0,5 m/km). Mēmele sākas Austrumlietuvas
(Augštaitijas) augstienes ZR malā no Olsetu ezera pie Rokišķiem. Upes augštecē līdz Latvijas
robežai relatīvais kritums 0,5 m/km. Vidustecē pa Mēmeli iet Latvijas un Lietuvas robeža. Lejtecē
no Ānmēmeles Mēmele tek pa Latvijas teritoriju uz ZR. Šajā 40 km garajā posmā kritums ir tikai
11 m. Tikai dažās vietās gultnē atsedzas dolomīts, tece kļūst straujāka (krāce Deviņzare, kā arī
krāces pie Bauskas, kur bijušas 2 dzirnavas). Vidējais caurplūdums pie satekas ar Mūsu ir 31,2
m3/s. Tas svārstās no 3,1 m3/s mazūdens periodā līdz 341 m3/s palos. Mēmelei ir mazāks baseins,
tomēr tā ūdeņiem bagātāka par otru Lielupes satekupi Mūsu. Izmantojama ūdenstūrismam. Abu
krastu tuvumā visā upes garumā ir ceļi. Mēmeles lielākās pietekas Bauskas novadā – Rīkanu
strauts – 18 km un Žūru strauts.
Iecava – Lielupes labā krasta pieteka. Bauskas novadā Iecava tek pa Vecsaules un Dāviņu pagasta
teritoriju. Iecava sākas bijušajā Aizkraukles rajona Daudzeses pagastā no vairākiem avotiem.
Upes dabiskā ieteka Lielupē ir Jelgavas rajonā, 4 km lejpus Jelgavas. Iecavas (līdz Velna grāvim)
garums ir 136 km, baseins – 1166 km2, gada notece – 0,26 km3, kritums – 66 m (0,49 m/km).
Iecava saņem galvenokārt sniega kušanas ūdeņus (>50 % noteces). Gruntsūdeņu pieplūde,
salīdzinot ar citām Latvijas upēm, Iecavai ir vismazākā (4–5 %), tādēļ Iecavai raksturīgi lieli
pavasara plūdi un zems līmenis vasarā. Pirms Iecavas regulēšanas lielākās applūstošās platības
Bauskas novadā bija Bruknas apkārtnē. Pie Bauskas – Vecumnieku ceļa tilta 1926 ierīkots
hidroloģiskais postenis.
Īslīce, Īslīcis (Lietuvā Īslīkis) – Lielupes kreisā pieteka Bauskas un Jelgavas rajonā. Garums – 70
km (Latvijā 49 km). Baseins – 623 km2 (Latvijā 210 km2).Gada notece – 0,088 km3. Kritums – 48
m (0,7 m/km). Īslīce sākas Lietuvā, Z no Mūsas galamorēnas loka, tek pa Zemgales līdzenumu Z
un ZR virzienā, tai ir vairākas kreisā krasta pietekas. Īslīce kopā ar pietekām veido Zemgales
līdzenuma īpatnējās vēdekļveida upju sistēmas A daļu. Īslīces gultne no Lietuvas robežas līdz
Pilsrundālei vairākkārt pa posmiem regulēta. Īslīce ir hidroloģiski labi izpētīta. Kopš 1921.g. pie
Tiltsargiem darbojas hidroloģiskais postenis. Īslīcei raksturīgas krasas caurplūduma svārstības.
Augštecē un vidustecē sausās vasarās upe gandrīz izsīkst, turpretī pavasara palos maksimālais
caurplūdums var pārsniegt 100 m3/s. Īslīces lielākās pietekas Bauskas novadā – Maučuve – 22
km, Plānīte – 35 km.
Ceraukste (Lietuvā Ceraukšte) – upes kopgarums ir 57 km. Lietuvā – 32 km, Latvijā – 23 km.
Upes dabiskās noteces sistēma lielā mērā pārveidota meliorācijas gaitā.
Dabīgo ūdenstilpju novada teritorijā nav, ir tikai mākslīgi izrakti dīķi pie Ozolaines Vecsaules
pagastā un Ceraukstes pagastā. Pitka ezers (Ozolaines dīķis) – sateces baseins 2,8 km2, virsmas
spoguļa laukums 85,6 ha. Ozolaines dīķis ir privātīpašums.
Ķīku (Bangu dīķis) ūdenskrātuve izveidota pagājušā gadsimta septiņdesmitajos gados izveidojot
aizsprostu un uzpludinot uz Ķīku strauta. Bangu dīķis stiepjas kilometru garumā gandrīz līdz pašai
Mēmeles upei. Savulaik ūdenskrātuve tika izveidota, lai varētu laistīt lauku platības pie Bangu
fermas. Ķīķu ūdenskrātuve (Bangu dīķis) ir populāra karpu makšķerēšanas vieta. Lai gan dīķa
platība ir tikai nedaudz vairāk kā četri hektāri, šeit notiek tradicionālās makšķerēšanas sacensības.
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1.2.2.6 Aizsargājamās un ainaviski nozīmīgās teritorijas
Bauskas novadā atrodas vairākas īpaši aizsargājamās teritorijas, nozīmīgākais no tām ir dabas
parks „Bauska”, turklāt ir arī vairāki dabas pieminekļi un dabas liegumi. To uzskaitījums redzams
tabulā 1.8.
Tabula 1.8. Bauskas novada īpaši aizsargājamās teritorijas
Aizsargājamās teritorijas
nosaukums
Bauska

Jumpravas dolomīta atsegums
Kulšēnu avots
Īslīce
Paņemūnes meži
Mežotnes „Vanadziņu”
dendroloģiskie stādījumi
Pamūšas parks
Vecsaules parks

Dabas piemineklis
Dabas piemineklis
Dabas liegums
Dabas liegums
Dabas piemineklis

Administratīvās
teritorijas
Rundāles novads,
Mežotnes un Codes
pagasti; Bauskas pilsēta
Mežotnes pagasts
Vecsaules pagasts
Īslīces pagasts
Brunavas pagasts
Mežotnes pagasts

Dabas piemineklis
Dabas piemineklis

Gailīšu pagasts
Vecsaules pagasts

Kategorija
Dabas parks

Platība
(ha)
892,9

No kura gada
aizsardzībā
2004

2,4
20
2
799
1,9

1977
2001
1987
2004
1977

5,5
6

2001
1977

Avots: Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

Dabas parks „Bauska” izveidots, lai apvienotu atsevišķus vērtīgus dabas pieminekļus (daudzus
dolomītu atsegumus), saglabātu neskartu Mēmeles, Mūsas un Lielupes upes posmu, kā arī
Lielupes kultūrainavu. Teritorijā atrodas nozīmīgas upes nēģu un vimbu nārsta vietas, bioloģiski
vērtīgas pļavas, upju straujteces, aizsargājamu putnu, bezmugurkaulnieku (gliemju, vēžveidīgo un
kukaiņu) un sikspārņu dzīvotnes, retu augu atradnes. Dabas parka platība ir 892,9 ha, tas atrodas
Bauskas novada Bauskas pilsētas, Codes un Mežotnes pagastu un Rundāles novada
administratīvajās teritorijās. Dabas parks „Bauska” atzīts par NATURA 2000 – ES aizsargājamo
dabas teritoriju (NATURA 2000 teritorijas uzskaitītas likuma “Par īpaši aizsargājamām dabas
teritorijām” pielikumā).
Dabas parka „Bauska” teritorijā atrodas viens pilsētbūvniecības piemineklis, 8 arheoloģijas
pieminekļi, 13 arhitektūras pieminekļi un 3 mākslas pieminekļi, kā arī vairāki kultūrvēsturiski
nozīmīgi objekti, kas pagaidām nav iekļauti valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā.
Dabas parkā „Bauska” sastopami 8 ES nozīmes aizsargājami biotopi (Nogāžu un gravu meži,
lakstaugu pioniersabiedrības kaļķainās augsnēs, sausas pļavas kaļķainās augsnēs, Eitrofas augsto
lakstaugu audzes, upju palieņu pļavas, mēreni mitras pļavas, kaļķiežu atsegumi, upju straujteces).
Lakstaugu pioniersabiedrības kaļķainās augsnēs un nogāžu un gravu meži ir prioritāri
aizsargājami biotopi. Upju straujteces ir nozīmīgas arī kā zivju nārsta vietas, parki un meži –
putnu, kukaiņu un sikspārņu dzīvotnes, savukārt pļavu biotopi – kā putnu ligzdošanas un
barošanās vietas.
Teritorija nozīmīga griežu un ormanīšu dzīvotnēm, te sastopams Eiropā apdraudētais lapkoku
praulgrauzis un konstatētas deviņas sikspārņu sugas, no kurām īpaši atzīmējams ir dīķu
naktssikspārnis. Dabas parkā „Bauska” konstatētas 25 īpaši aizsargājamās Latvijas un Eiropas
nozīmes putnu sugas, 27 īpaši aizsargājamās vai citādi vērtīgas bezmugurkaulnieku sugas, 2 īpaši
aizsargājamas abinieku sugas. Teritorijā atrastas 17 retas un aizsargājamas vaskulāro augu sugas.
Sūnaugu floru pārstāv 7 retas un aizsargājamas sugas. Mikroliegumus iespējams veidot vismaz 7
dabas parkā sastopamajām sugām.
Kopumā Lielupē sastopamas 43 zivju un nēģu sugas. Starp tām ir saimnieciski nozīmīgas zivis –
makšķerēšanas un rūpnieciskās zvejas objekti. Sastopamas arī 10 (6 no tām konstatētas dabas
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parka teritorijā) ES direktīvās un 5 (3 – dabas parka teritorijā, upes nēģa nārsta vietām var veidot
mikroliegumus) Latvijas normatīvajos aktos aizsargājamas zivju un nēģu sugas.
Dabas parka teritorijā atrodas ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais piemineklis „Jumpravas
dolomīta atsegums”, kurā izveidoti 3 mikroliegumi:


„Dolomītiežu atsegumi un mūru sīkpapardes atradne Mēmeles krastā pie Bauskas pils”;



„Dolomītiežu atsegumi Mūsas krastā pie Bauskas pils”;



„Mēmeles, Mūsas un Lielupes upes posms Bauskas pilsētā” – straujteču mikroliegums.

Dabas parkam „Bauska” ir izstrādāts Dabas aizsardzības plāns, kura galvenais mērķis ir
nodrošināt teritorijas dabas vērtību saglabāšanu, ko panāk, piemērojot konkrētai teritorijai
nepieciešamus apsaimniekošanas un aizsardzības pasākumus un iesaistot ieinteresētās puses
(iedzīvotājus, zemes īpašniekus, teritorijas apmeklētājus, pašvaldības un valsts institūcijas).
Dabas parka „Bauska” Dabas aizsardzības plānā izvirzīti divi ilgtermiņa mērķi:


aizsargāt dabas parka „Bauska” dabas un kultūrvēsturiskās vērtības, saglabājot tās
ainavisko struktūru, kā arī biotopu un sugu daudzveidību;



veicināt teritorijas ilgtspējīgu attīstību, līdzsvarojot dabas aizsardzības, kultūrvēsturisko
vērtību un sociālekonomiskās intereses.

Dabas liegums „Īslīce” ir NATURA 2000 teritorija. Tas atrodas Īslīces pagastā. Dabas lieguma
platība ir 2 ha un tas ir dibināts 1987.gadā. Šeit ir viena no dažām sarkanvēdera ugunskrupja
atradnēm Latvijā. Dabas liegumam „Īslīce” nav izstrādāti individuālie aizsardzības un
izmantošanas noteikumi.
Dabas liegums „Paņemūnes meži” ir NATURA 2000 teritorija. Tas atrodas Brunavas pagastā.
Dabas lieguma platība ir 800 ha un tas ir dibināts 2004.gadā. Šeit ir viena no dažām sarkanvēdera
ugunskrupja atradnēm Latvijā. Dabas vērtības: teritorijā konstatētas 7 ES Putnu direktīvas
1.pielikuma sugas, no tām nozīmīgākās ir melnais stārķis, baltmugurdzenis, vidējais dzenis un
mazais ērglis. Nozīmīga putnu ligzdošanas vieta. Teritorijā sastopami arī vērtīgi biotopi – mitri
līdz pārmitri jaukti un lapu koku meži ar būtisku platlapju īpatsvaru. Konstatēti vairāki nozīmīgi
ES Biotopu direktīvas 1. pielikuma biotopi: melnalkšņu staignāji, jaukti platlapju meži, ozolu
meži. Dabas liegumam „Paņemūnes meži” ir izstrādāti individuālie aizsardzības un izmantošanas
noteikumi.
Dabas liegums „Kulšēnu avots” ir NATURA 2000 teritorija. Tas atrodas Vecsaules pagastā. Dabas
lieguma platība ir 20 ha un tas ir dibināts 2001.gadā. Dabas vērtības: Viens no jaudīgākajiem
Latvijas avotiem, pa strautu ūdens ieplūst Mēmelē, aptuvenais debets ir – 90 l/sek. Dabas
liegumam „Kulšēnu avots” nav izstrādāti individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.
Bauskas novadā aug arī vairāki īpaši aizsargājamie koki (dižkoki), galvenokārt ozoli. To
uzskaitījums un raksturojums redzams tabulā 1.9.
Tabula 1.9. Īpaši aizsargājamie un retie koki Bauskas novadā
Nr.
p.k.

Suga

Aizsardzības
kategorija

Atrašanās vieta

Apkārtmērs
(m)

Augstums
(m)

1.

Parastais ozols
(Quercus robur L.)

Dižkoks

Ceraukstes pagasts, Ārces parks, parka
Z, 120 m E no dzīv. mājas Ārce––2,
pie šķūnīšiem

4,4

23

2.

Parastais ozols
(Quercus robur L.)

Dižkoks

Gailīšu pagasts, Pamūšas parks, 140m
DR no pils, celiņa malā pie
siltumtrases

5,3

27

3.

Parastais ozols

Dižkoks

Gailīšu pagasts, Pamūšas parks, 140m

4,15

32
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Nr.
p.k.

Suga

Aizsardzības
kategorija

Atrašanās vieta

Apkārtmērs
(m)

Augstums
(m)

DR no pils, celiņa malā pie
siltumtrases

(Quercus robur L.)
4.

Parastais ozols
(Quercus robur L.)

Dižkoks

Mežotnes pagasts, Jumpravas parks,
70m DA no kungu mājas, kraujas malā

4,83

17

5.

Parastais ozols
(Quercus robur L.)

Dižkoks

Mežotnes pagasts, Jumpravas parks,
80m ZA no kungu mājas

4,6

26

6.

Parastais ozols
(Quercus robur L.)

Dižkoks

Mežotnes pagasts, Jumpravas parks,
starp kungu māju un Lielupi, kraujas
malā

4,18

18

7.

Parastais ozols
(Quercus robur L.)

Dižkoks

Mežotnes pagasts, Jumpravas parks,
starp kungu māju un Lielupi, kraujas
malā

4,15

20

8.

Parastais ozols
(Quercus robur L.)

Dižkoks

Mežotnes pagasts, Jumpravas parks,
parka dienvidos, 100m DA no
mākslīgajām pilsdrupām

3,97

20

9.

Parastā liepa (Tilia
cordata Mill.)

Dižkoks

Mežotnes pagasts, Bērzmuižas parks,
40m R no centrālās ēkas

4,75

31

10.

Parastā liepa (Tilia
cordata Mill.)

Dižkoks

Mežotnes pagasts, Jumpravas parks,
galvenās ēkas pagalmā

4,46

21

11.

Vīksna (Ulmus
laevis Pall.)

Dižkoks

Mežotnes pagasts, Bērzmuižas parks,
30m DA no kungu mājas

4,37

30

12.

Vīksna (Ulmus
laevis Pall.)

Dižkoks

Mežotnes pagasts, Bērzmuižas parks,
60m D no kungu mājas

4,07

25

13.

Parastais ozols
(Quercus robur L.)

Dižkoks

Vecsaules pagasts, Vecsaules parks,
50m R no „Skarām”, Skaistkalnes ––
Codes ceļa malā

5,86

27

Avots: Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

Īpaši vērtīgs dabas resurss Bauskas novadā ir arī daudzie parki: Ārces parks Ceraukstes pagastā,
Viesturu parks Pētermuižā Vecsaules pagastā, Pāces un Pograničas parki Gailīšu pagastā,
Jumpravmuižas un Mežotnes muižas parki Mežotnes pagastā, Derpeles muižas parks Codes
pagastā, Ceraukstes parks Ceraukstes pagastā.

1.2.2.7 Dabas resursu novērtējums
Nozīmīgākais Bauskas novada dabas resurss ir plašās lauksaimniecības zemju teritorijas.
Lauksaimniecības zemes kopumā aizņem 63 259 ha jeb 80,4 % un raksturojamas kā ļoti auglīgas.
Novadā ir liels augstvērtīgo lauksamniecības zemju īpatsvars, kuru auglība pārsniedz 50 un 60
balles. Visvairāk augstvērtīgo lauksaimniecības zemju ir Gailīšu, Īslīces un Mežotnes pagastā.
Vidējais mežainums ir samērā neliels – 22,7 %. Lielākās mežu platības Bauskas novadā
apsaimnieko AS „Latvijas valsts meži” – 69,2 % no kopējās mežu platības.
Bauskas novada teritorijā nav valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradņu. Novadā atrodas smilts–
grants, dolomīta, māla, kūdras un viena saldūdens kaļķiežu atradne. Visbiežāk novada teritorijā ir
sastopamas smilts–grants un kūdras atradnes
Iespēju veicināt dabas tūrismu Bauskas novadā sniedz upes – galvenokārt Lielupe, Mūsa un
Mēmele, kā arī vairākas īpaši aizsargājamās teritorijas, nozīmīgākā no tām ir dabas parks
„Bauska”.
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1.2.3 Tehniskā infrastruktūra un pakalpojumi
Bauskas novada tehniskās infrastruktūras galvenais elements ir ļoti plašā un nozīmīgā (arī valsts
līmenī) transporta infrastruktūra, kuru veido gan valsts galvenais ceļš, gan reģionālie un vietējie
autoceļi.

1.2.3.1 Transporta infrastruktūra un pakalpojumi
1.2.3.1.1 Autoceļi
Valsts autoceļu tīkls Bauskas novada teritorijā ir plaši sazarots ar radiālu struktūru un nodrošina
ērtu satiksmi gan Bauskas novada teritorijā, gan arī tranzīta satiksmei (skatīt attēlu 1.33) Kopējais
ceļu, tiltu un ielu garums novadā ir 883,56 km, vidējais blīvums – 1,12 km uz 1 km2. Pēc VAS
„Latvijas valsts ceļi” datiem Latvijā 2011. gada 1. janvārī ceļu tīkla vidējais blīvums ir 1,24 km uz
1 km2. Aprēķinos ir ņemti vērā dati par VAS „Latvijas valsts ceļi” ceļiem Bauskas novadā –
314,79 km, pašvaldības ielām un ceļiem – 510,26 km un lielākajiem VAS „Latvijas valsts meži”
ceļiem Bauskas novadā, kuriem tiek veikta uzturēšana – 58,51 km.
Bauskas novada Codes, Īslīces, Ceraukstes un Brunavas pagastus un Bauskas pilsētu šķērso Via
Baltica – valsts galvenais autoceļš A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) –
starptautiskās automaģistrāles E 67 (Helsinki – Tallina – Rīga – Paņeveža – Kauņa – Varšava –
Pjotrkuva – Tribunaļska – Vroclava – Klodzko – Belovesa – Nāhoda – Hradeckrālove – Prāga)
posms.
Novada centrs – Bauskas pilsēta atrodas nozīmīgu ceļu krustojumā, reģionālās nozīmes valsts
ceļi P103 Dobele – Bauska (šķērso Bauskas pilsētu), P87 Aizkraukle – Bauska (šķērso Bauskas
pilsētu, Ceraukstes un Vecsaules pagastus), kas savieno otro lielāko Latvijas pilsētas Austrumu
rietumu virzienā – Daugavpili ar Latvijas ostām Baltijas jūras krastā – Liepāju un Ventspili, kā arī
lielāko Lietuvas ostu – Klaipēdu, P88 Bauska – Linde (šķērso Bauskas pilsētu, Codes un Dāviņu
pagastu), P 89 Ķekava – Skaistkalne (šķērso Dāviņu un Vecsaules pagastus).
Bez jau iepriekš minētajiem valsts un reģionālas nozīmes autoceļiem, novadā ir arī 23 vietējas
nozīmes valsts autoceļi, no kuriem 43,7 km ar melno segumu un 181.40 km ar balto segumu, kas
savieno novadu administratīvos centrus, novada apdzīvotās teritorijas, ciemus vai citus valsts
autoceļus. Bauskas novadā valsts autoceļu stāvokli pārvalda un kontrolē VAS „Latvijas Valsts
ceļi” Centra reģiona Bauskas nodaļa. Valsts autoceļu uzturēšanu nodrošina VAS „Latvijas
autoceļa uzturētājs” Bauskas ceļu rajons, kas ir viens no vecākajiem uzņēmumiem Bauskas
pilsētā.
Bauskas novada teritoriju šķērsojošos vietējos autoceļus skatīt tabulā 1.10.
Tabula 1.10. Vietējās nozīmes autoceļi Bauskas novadā
Autoceļa indekss
V1003
V1005
V1016
V1017
V1018
V1019
V1020
V1021
V1022
V1023
V1024
V1025

Nosaukums
Ozolaine – Skaistkalne – Straumes
Kundziņi – Bauska
Ozolaine – Dupšas
Brukna – Baltiņi– Bārbele
Vecsaule – Rudzi––Code
Jaunsaule – Ozolaine –Birznieki
Likverteni – Jaunsaule – Skaistkalne
Grenctāle – Tilti – Tunkūni
Bauska – Brunava – Paņemūne
Ķirši – Mežgaļu skola
Jātnieki – Tunkūni – Budberģe
Bauska – Gailīši – Lietuvas robeža
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Autoceļa indekss
V1026
V1027
V1028
V1029
V1034
V1035
V1036
V1037
V1038
V1042
V1043

Nosaukums
Siliņi – Krievgaļi – Lietuvas robeža
Lībieši –– Krievgaļi – Rožkalni
Bauska Bērzi – Adžūni – Lietuvas robeža
Ziedoņi – Bērzi – Lībieši – Lietuvas robeža
Bauska – Priedītes
Bauska – Mežotne Bērzu skola
Bauska –– Katrīnas
Lāči –– Garoza –– Dāliņi
Mežotne – Viesturi – Jaunsvirlauka
Ceraukste – Skultēni
Purvišķi – Gailīši

Avots: Latvijas Valsts ceļi, 2011.g.
Attēls 1.33.

Bauskas novada ceļu tīkls

Avots: SIA „Baltkonsults”
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Kopējais pašvaldības ceļu, tiltu un ielu garums novadā ir 510,26 km, (skatīt tabulu 1.11).
Tabula 1.11. Bauskas novada autoceļu un ielu kopsavilkuma saraksts uz 2009.gada 1.novembri.
Autoceļi
Pilsēta/
pagasts

Ielas

Tilti

Kopā:

Kopā

t.sk. ar
melno
segumu

garums

brauk––
tuves
laukums

km

km

km

m2

km

37,12

296 825

3,31

Bauska

skaits

garums

brauk––
tuves
laukums

m2

gab.

m

m2

24,15

221 773

2

278

3 841

25 683

2,06

18 808

3

52

367

t.sk. ar melno
segumu

Brunavas

64,76

Ceraukstes

36,04

5,42

10,92

56 630

4,95

26 580

1

30

264

Codes

37,83

1,13

6,57

40 887

2,39

16 387

1

14

98

Dāviņu

23,20

2,33

10 920

1,81

8 840

2

24

168

Gailīšu

51,53

19,90

5,72

33 320

4,79

28 390

3

60

461

Īslīces

65,59

7,14

10,86

51 120

4,22

18 040

3

48

306

Mežotnes

39,22

1,65

7,16

46 320

3,28

23 040

––

––

––

Vecsaules

102,23

6,83

5,87

37 064

4,2

27 044

––

––

––

Kopā novadā:

420,40

42,07

89,86

598 774

51,85

388 902

15

506

5 505

Avots: Latvijas Valsts ceļi, 2011.g.

Diemžēl 28 % no Bauskas novada autoceļiem ir sliktā tehniskā stāvoklī. Pēc LVC informācijas
2011.gada sākumā avārijas stāvoklī bija 9,055 km (17 %) valsts reģionālo autoceļu un 24,867 km
(11%) valsts vietējo autoceļu.
Lai nodrošinātu starptautisko un starppilsētu satiksmes virzienu Krievija – Daugavpils –
Aizkraukle – Bauska – Dobele – Liepāja, ir nepieciešams rekonstruēt tiltu pār Mūsas upi, kas ir
svarīga transporta inženiertehniskā būve Bauskas un Rundāles novadiem. 2007. gada a/s „Latvijas
Valsts ceļi” pasūtītajā ekspertīzes slēdzienā ir minēts, ka neveicot Mūsas tilta rekonstrukciju tiek
apdraudēta smagā autotransporta satiksme, tādējādi kavējot lielas Bauskas novada teritorijas daļas
attīstību.
Lai attīstītu Bauskas Industriālo un loģistikas parku, ir nepieciešams izveidot ielu tīklu Bauskas
Industriālā un loģistikas parka (ILP) teritorijā un izbūvēt ILP ielu pieslēgumu starptautiskajai
automaģistrālei Via Baltica. Krustojuma izbūve uz A7 ir apjomīgs projekts, kas veicinātu
investīciju piesaisti, uzņēmējdarbības attīstību un satiksmes drošību Ceraukstes pagasta Mūsas
ciemā.
Tabula 1.12. Avārijas stāvoklī esošie autoceļu posmi LVC Bauskas nodaļas autoceļu tīklā
Autoceļa
indekss

Autoceļa nosaukums

Uzturēšanas posms
no km

līdz km

Posma
garums, km

43,87

44,16

0,29

Galvenie ceļi
A7

Rīga–Bauska–Lietuvas robeža
Kopā galvenie ceļi:

0,29

Reģionālie ceļi
P73*

Vecumnieki–Nereta–Subate

7,41

8,96

1,55

P87

Bauska–Aizkraukle

8,35

17,405

9,055
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Autoceļa
indekss

Autoceļa nosaukums

Uzturēšanas posms
no km

līdz km

Posma
garums, km

P88

Bauska–Linde

27,705

28,357

0,652

P89

Ķekava–Skaistkalne

47,05

55,29

8,24

P103

Dobele–Bauska

51,25

62,44

11,19

Kopā reģionālie ceļi:

30,687

Vietējās nozīmes ceļi
V1003

Ozolaine–Skaistkalne–Straumes

9,489

10,843

1,354

V1012

Zvirgzde–Misa–Dāviņi

16,865

17,215

0,35

V1025

Bauska–Gailīši–Lietuvas robeža

0,3

13,774

13,474

V1028

Bauska–Bērzi–Ādžūni–Lietuvas
robeža

0,9

11,943

11,043

Kopā vietējās nozīmes ceļi:

26,221

Pavisam kopā:

57,198

*P73 neatrodas Bauskas novadā
Avots: Latvijas Valsts ceļi, 2011.g.

Bauskas novada pašvaldības autoceļu tīkls ir plašs, līdz ar to tas prasa arī ievērojamus uzturēšanas
līdzekļus. Pakāpeniski tiek veikti uzlabojumi, nepieļaujot kritisku pašvaldības autoceļu stāvokļa
pasliktināšanos. Kopumā autoceļu infrastruktūras attīstībai laika periodā no 2008.gada līdz 2011.
gadam Bauskas novada pašvaldība ir īstenojusi 12 projektus, kuru kopējās attiecināmās izmaksas
ir Ls 988 875, un kuru saraksts redzams tabulā 1.13.
Ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu 2006.gadā pabeigti rekonstrukcijas darbi autoceļa
A7 posmā Bauska – Grenctāle, kuras laikā paplašināta brauktuve un palielināta ceļa nestspēja,
Bauskā uzbūvēts gājēju un veloceliņš. Rekonstruēti nozīmīgākie ceļa pieslēgumi un krustojumi,
uzbūvēts jauns tilts pār Cerauksti.
Tabula 1.13. Bauskas novadā 2008.–2011. gadā realizētie autoceļu infrastruktūras attīstības
projekti
Nr.
p.k.

Projekta nosaukums

Realizācijas
periods

ES fonds

Kopējās
attiecināmās
izmaksas, LVL

1

Bauskas rajona Gailīšu pagasta pašvaldības
Šmuļi – Buku birzs – Uzvara Nr.A3 ceļa
rekonstrukcija (Nr.08–06–L00101–000014)

07.2008.–
10.2009.

ELVGF

117 600

2

Īslīces pašvaldības ceļu Pļavnieki –
Melnupes – Mālaiņi un Vītoliņi – Lodēni un
Īslīces ielas būvniecība (Nr. 08–06–L00101–
000007)

02.2009.–
09.2009.

ELVGF

87 583

3

Mežotnes pagasta autoceļa Katrīnas – Lāči
rekonstrukcija (Nr. 08–06–L00101–000004)

02.2009.–
09.2009.

ELVGF

59 247

4

Pagasta autoceļa Ozolaine – Kraukļi
rekonstrukcija
cukura
rūpniecības
restrukturizācijas
skartajā
teritorijā
Vecsaules pagastā (Nr. 08–06–L00101–
000010)

02.2009.–
09.2009.

ELVGF

9 229
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5

Mežotnes pagasta autoceļu Strēlnieks –
Internātvidusskola rekonstrukcija” (Nr.10–
06–L32100–000086)

02.2010.–
05.2011.

ELFLA

169 400

6

Ceļa „Autoceļš A7–Rotkalni – autoceļš A7”
posma rekonstrukcija cukura rūpniecības
restrukturizācijas skartajā teritorijā Codes
pagastā (Nr. 08–06–L00101–000003)

02.2009.–
06.2009.

ELVGF

32 428

7

Ceļa „Autoceļš A7–Rotkalni – autoceļš A7”
2. posma rekonstrukcija cukura rūpniecības
restrukturizācijas skartajā teritorijā Codes
pagastā (Nr. 09–06–L00101–000004)

02.2010–
06.2011.

ELVGF

67 756

8

Mežotnes
pagasta
Apvedceļa
ielas
rekonstrukcija (Nr. 09–06–L00101–000024)

02.2010.–
09.2010.

ELVGF

28 270

9

Īslīces pašvaldības ceļu Jūriņas – Padegas
rekonstrukcija (Nr. 09–06–L00101–000003)

02.2010.–
06.2011.

ELVGF

175 446

10

Bauskas rajona Gailīšu pagasta pašvaldības
Šmuļi – Buku birzs – Uzvara Nr.A3 ceļa
rekonstrukcija (2.etaps) (Nr.09–06–L00101–
000023)

02.2010.–
11.2010.

ELVGF

108 447

11

Gailīšu pagasta Pāces ciema autoceļa
rekonstrukcija (Nr. 10–06–L32100–000083)

02.2010.–
06.2011.

ELFLA

61 232

12

Gājēju tilta un ceļu Gaisa tilts – Grantiņi,
Ērgļi – Saules rekonstrukcija (Nr. 10–06–
L32100–000081)

02.2010.–
06.2011.

ELFLA

72 237

Avots: Bauskas novada Dome, www.esfondi.lv

Lai nodrošinātu transporta infrastruktūras nepasliktināšanos un nodrošinātu apmierinošas
pārvietošanās iespējas pa pašvaldības autoceļiem ir nepieciešami lieli līdzekļi pašvaldības
autoceļu rekonstrukcijai vairākos posmos gandrīz visās Bauskas novada administratīvi
teritoriālajās vienībās, bet kā primārie, kuri ir ļoti sliktā stāvoklī un kam nepieciešama vairs tikai
rekonstrukcija, minami šādi autoceļi:







V1025 Bauska – Gailīši – Lietuvas robeža;
V1028 Bauska – Bērzi – Ādžūni – Lietuvas robeža;
V1018 Vecsaule – Rudzi – Code;
V1021 Grenctāle – Tilti – Tunkūni;
V1022 Bauska – Brunava – Paņemūne
V1024 Jātnieki – Tunkūni – Budberģe.

Ceļi, kas ir apmierinošā stāvoklī (bez asfalta seguma), taču to regulārai uzturēšanai nepieciešami
samērā ievērojami izdevumi ir:






V1012 Zvirgzde – Misa – Dāviņi;
V1019 Jaunsaule – Ozolaine – Birznieki;
V1020 Likverteni – Jaunsaule – Skaistkalne;
V1023 Ķirši – Mežgaļu skola;
V1027 Lībieši – Krievgaļi – Rožkalni

Sagatavoja SIA „Baltkonsults”, SIA „Konsorts”, SIA „Konsultanti” sadarbībā ar Bauskas novada Domi

53

Bauskas novada attīstības programma 2012.–2018. gadam. Gala redakcija.

1.2.3.1.2 Ielas
Saskaņā ar Bauskas novada Domes informāciju 2011.gada sākumā Bauskas novada ielu kopējais
garums ir 89,86 km ar kopējo brauktuves laukumu 598 774 m2. Bauskas novadā 57,7 % no visām
ielām ir ar melno segumu.
Bauskas pilsētas ielu kopējais garums ir 37,12 km (41,3 % no visa Bauskas novada ielām) un
brauktuves laukumu 296825 m2. 65 % jeb 24,15 km ielu ir ar melno segumu. Lielākā daļa no ielu
asfaltbetona seguma ir nolietojusies. Bauskas pilsētas ielu tīklu skatīt attēlā 1.34.
Pēdējo piecu gadu laikā Bauskas pilsētā ielu segums atjaunots atsevišķos Rīgas, Plūdoņa,
Rūpniecības, Dambja, Salātu un Dārza ielas posmos, izbūvēta Uzvaras iela no Zaļās ielas līdz
Brīvības bulvārim. Nepieciešams atjaunot ielu segumu Bauskas vecpilsētas teritorijā. Investoru
piesaistei un brīvo teritoriju apgūšanai bijušā lidlauka teritorijā nepieciešams izbūvēt izprojektēto
Lidlauka ielu ar pieslēgumu maģistrālei A7.
Attēls 1.34.

Bauskas pilsētas ielu tīkls

Avots: http://www.openstreetmap.org

Laika periodā no 2009.gada līdz 2011.gadam Bauskas novada pašvaldība ir īstenojusi deviņus
projektus Bauskas pilsētā, Īslīces, Gailīšu un Mežotnes pagastos. Projektu kopējais investīciju
apjoms ir Ls 1,2 miljoni, kas ir nodrošinājis Īslīces pagasta Skolas un Parka ielu rekonstrukciju ,
Mežotnes pagasta Apvedceļa ielas rekonstrukciju, Uzvaras ielas rekonstrukciju no Brīvības
bulvāra līdz Baznīcas ielai, un, Elejas un Īslīces ielas krustojuma rekonstrukciju Bauskas pilsētā,
Īslīces pagasta Bērzkalnu ciema ielu rekonstrukciju, Gailīšu pagasta Uzvaras ciema
infrastruktūras labiekārtošanu.
Lai nodrošinātu ielu un ielu infrastruktūras attīstību un uzlabotu pārvietošanās iespējas un drošību,
ir jārekonstruē vai jāveic šādi uzlabojumi:
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Mūsas tilta un Mūsas tilta labā krasta pieejas rekonstrukcija tranzītielas posmā P103
Dobele – Bauska, projekta izmaksas Ls 3,3 miljoni. Projektu plānots realizēt ar ERAF
līdzfinansējumu; tehniskais projekts izstrādāts 2008.gadā;



Krustojuma izbūve uz A7 ILP teritorijā: Lidlauka ielas krustojums ar Mūsas ciemu,
Ceraukstes pagastā; tehniskais projekts izstrādāts 2008.gadā; ielu izbūve ILP teritorijā.



11,5 km ielu posmu rekonstrukcija Bauskas pilsētā, t.sk. pēc ūdenssaimniecības projekta
pabeigšanas;



Jāturpina ielu rekonstrukcija Bauskas novada attīstības centros (8);



Mēmeles ielas krustojuma izbūve tranzītielas posmam P87 Bauska – Aizkraukle;
tehniskais projekts izstrādāts 2008.gadā;



Jārekonstruē gājēju tiltiņš Bauskā pāri Mūsas upei uz Bērzkalnu ciemu;



Jāizbūvē veloceliņi uz Bauskas pilsētas satelītciemiem: Bērzkalniem, Rītausmām un
Saulaini (Rundāles novads).

Vidējā termiņā ir jāveic šādu ielu rekonstrukcija:


Mēmeles iela Bauskas pilsētā;



Jārekonstruē gājēju tiltiņš Bauskā pāri Mūsas upei uz Bērzkalnu ciemu;



Jāizbūvē 4 km veloceliņi uz Bauskas pilsētas satelītciemiem: Bērzkalniem, Rītausmām un
Saulaini (Rundāles novads);



Krustojuma izbūve uz A7, ILP teritorijā pretī Mūsas ciemam Ceraukstes pagastā; ielu
izbūve ILP teritorijā.

Kā viens no nozīmīgākajiem vidēja termiņa projektiem, kura īstenošanai ir iespēja piesaistīt ES
(ERAF) finansējumu Darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma
3.6.prioritātes "Policentriska attīstība" 3.6.2.pasākuma "Komplekss atbalsts novadu pašvaldību
izaugsmes sekmēšanai" 3.6.2.1.aktivitātes "Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai"
ietvaros tiek identificēts un virzīts apjomīgs Bauskas pilsētas ielu un laukumu rekonstrukcijas
projekts, kura īstenošana plānota 2 kārtās laika periodā no 2012.- 2016.gadam. Šī projekta
ietvaros tiktu rekonstruētas Bauskas pilsētas Biržu, Pilskalna, Zemgaļu, Pionieru, Vītolu,
Slimnīcas, Ceriņu un Rīgas ielas vai to posmi, kuros pirms un pēc Kohēzijas fonda finansētā
Bauskas ūdenssaimniecības rekonstrukcijas projekta īstenošanas ir veikta tikai nepieciešamā
ikgadējā uzturēšana, kā rezultātā ielu posmi ir kritiskā stāvoklī. Turklāt rekonstrukcija ir
nepieciešama arī nepabeigtajai Rātslaukuma daļai, Brīvības bulvārim un Rūpniecības ielai 428 m
garumā no Kalna ielas līdz Baznīcas ielai. Visu minēto ielu un laukumu rekonstrukcija gan
uzlabos Bauskas novada centra un pilsētas sasniedzamību un transporta infrastruktūru, gan
tādējādi tiks saglabāts Valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis – Bauskas vecpilsēta, kuru ik
gadu apmeklē vairāki desmiti tūkstoši tūristu.
Ielu sakārtošana ir būtiska pilsētas infrastruktūras attīstībai, kā rezultātā: tiks paaugstinātas ielu
caurlaides spējas, veicināta pilsētas un vecpilsētas teritorijas tūrisma un ekonomiskā attīstība,
samazināsies infrastruktūras uzturēšanas ikdienas izmaksas turpmākajos gados, samazināsies
autotransporta ekspluatācijas izmaksas un tiks veicināta dzīves vides kvalitātes uzlabošanās
aptuveni 10 000 pilsētas iedzīvotājiem, un netieši arī visa novada iedzīvotājiem un starpvalstu
tranzītsatiksmes dalībniekiem, kā arī uzlabota satiksmes drošība.
Bauskas vecpilsētas infrastruktūras, īpaši Rīgas ielas sakārtošana dos pozitīvu ietekmi uz tādām
jomām kā uzņēmējdarbība, tūrisms un izglītība, jo šajā ielā atrodas Bauskas pilsētas pamatskola
un divas pirmsskolas izglītības iestādes. Šobrīd ir apgrūtināta Rātsnama un Rātslaukuma
pieejamība, īpaši lielu pasākumu laikā, jo nav izbūvētas piemērotas autostāvvietas lielajiem
autobusiem, kā arī Bauskas vecpilsētā nav nodrošinātas publiskās tualetes. Brīvības bulvāris
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šobrīd neatbilst nepieciešamajām satiksmes drošības prasībām, ņemot vērā lielo tūristu plūsmu,
īpaši vasaras sezonā apmeklējot pasākumus Bauskas pils muzejā un pilskalna estrādē. Savukārt
Rūpniecības ielā nepieciešams ieklāt bruģakmens segumu 428 m garumā un izbūvēt
inženiertīklus, lai sakārtotu vienu no Bauskas vecpilsētas ielām, kas ved no Bauskas kultūras
centra līdz tūrisma objektam Pētera I akmenim, tālāk līdz Brīvības bulvārim un Bauskas
pilskalnam. Projekta īstenošana ir nozīmīga 28 000 Bauskas novada iedzīvotājiem un aptuveni
50 000 Bauskas pilsētas viesiem.
Par autoceļu un ielu infrastruktūras turpmāku uzlabojumu nepieciešamību liecina arī Bauskas
novada iedzīvotāju viedoklis, kas pausts AP izstrādes ietvaros veiktajā iedzīvotāju aptaujā, minot
nekvalitatīvas ielas, ceļus kā vienu no būtiskākajām lietām, kas nepatīk Bauskas novadā (skat. 13.
diagrammu 1.pielikumā) un ielu labiekārtošanu kā vissvarīgāko no uzlabojumiem, kas Bauskas
novadā jāveic (skat. 14.diagrammu 1.pielikumā).

1.2.3.1.3 Sabiedriskā transporta pakalpojumi
Ar 2010.gada 1.janvāri sabiedriskā transporta organizēšanas funkcija no reorganizētās (vai
likvidētās) Bauskas rajona pašvaldības tika nodota Zemgales plānošanas reģionam, kurš nodrošina
sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanu novados un tajos ietilpstošajās pilsētās.
Zemgales plānošanas reģions, saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumu pārzina un
organizē sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālajā vietējās nozīmes maršrutu tīklā un
atbilstoši likuma 5.panta 3.daļā noteiktajam, grozījumus Bauskas novada administratīvajā
teritorijā atklātajos reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos un reģionālajos vietējās nozīmes
maršrutos saskaņo ar Bauska novada pašvaldību.
Bauskas novada administratīvajā teritorijā sabiedriskā transporta pakalpojumi tiek organizēti
reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos Latvijas teritorijā un reģionālajos vietējās nozīmes
maršrutos.
Lielāko daļu maršrutu autobusu pārvadājumu Bauskas novada teritorijā veic SIA „AIPS”, kas
reģistrēts Bauskā un atrodas Codes pagasta Virāžās. Maršrutu Bauska – Jēkabpils apkalpo SIA
„Jēkabpils autobusu parks”.
Kopumā Bauskas novadā jau vēsturiski ir labi attīstīts transporta tīkls, kas savieno Bausku kā
novada centru ar pagastu centriem. Nepietiekama ir novada centra sasniedzamība apdzīvotām
vietām, kas atrodas ārpus pagasta centriem. Autobusu satiksme ir ierobežojošs faktors, lai
iedzīvotāji varētu piedalīties kultūras, sporta un interešu izglītības pasākumos novada centrā.
Likumdošanas nepilnību dēļ netiek izmantota pārrobežu satiksme, kas traucē uzņēmējdarbības,
sevišķi tūrisma nozares attīstībai.
Reģionālajā vietējās nozīmes maršrutu tīklā Bauskas novada administratīvajā teritorijā sabiedriskā
transporta pakalpojumus nodrošina SIA „AIPS” un SIA „Jēkabpils autobusu parks” sniedzot
sabiedriskā transporta pakalpojumus kopumā 21 maršrutā (skat. tabulu 1.14).
Tabula 1.14. Maršrutu tīklā ietverto reģionālo vietējās nozīmes maršrutu saraksts Bauskas novada
administratīvajā teritorijā 2011. gads
Nr. p.k.

Maršruta kods

Maršruta nosaukums

Reisu skaits maršrutā

6374

Tunkūni – Brunava – Bauska
Bauska – Brunava – Tunkūni

3

2.

6501

Bauska – Grenctāle – Ērgļi
Ērgļi – Grenctāle – Bauska

2

3.

6380

Bauska – Bardžūni – Paņemūne – Bauska

4

4.

6504

Bauska – Grenctāles Robežpunkts
Grenctāles Robežpunkts – Bauska

4

1.
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5.

6387

Vecumnieki – Stelpe – Bauska
Bauska – Stelpe – Vecumnieki

3

6.

6392

Vecumnieki – Misa – Bauska
Bauska – Misa – Vecumnieki

3

7.

6374

Bauska – Vecumnieki – Bārbele – Bauska

2

8.

6378

Virši – Uzvara – Bauska
Bauska – Uzvara – Virši

2

9.

6395

Bauska – Uzvara – Virši – Krievgaļi –
Uzvara – Bauska

4

10.

6397

Pāce – Uzvara – Bauska
Bauska – Uzvara – Pāce

2

11.

6379

Pāce – Bauska
Bauska – Pāce

1

12.

5144

Lībieši – Bauska
Bauska – Lībieši

2

13.

6373

Bauska – Pāce – Lībieši – Bauska
Bauska – Lībieši – Pāce – Bauska

14.

6384

Strēlnieks – Bauska
Bauska – Strēlnieks

5

15.

7482

Rīga – Emburga – Bauska
Bauska – Emburga – Rīga

1

16.

6399

Bruknas Muiža – Ozolaine – Bauska
Bauska – Ozolaine – Bruknas Muiža

2

17.

6404

Bārbele – Bauska
Bauska – Bārbele

1

18.

6394

Skaistkalne – Ozolaine – Bauska
Bauska – Ozolaine – Skaistkalne

1

19.

7851

Jēkabpils – Bauska
Bauska – Jēkabpils

1

20.

6457

Ozolaine – Bauska
Bauska – Ozolaine

2

21.

6400

Bauska – Bārbele – Skaistkalne – Vārpa –
Bauska

2

1,5

Avots: Autotransporta direkcija

Bauskas novada pašvaldība administratīvajā teritorijā organizē skolēnu pārvadājumus uz/no
izglītības iestādēm, izsludinot publisku konkursu pārvadātājiem par tiesībām veikt skolēnu
pārvadājumus. Pārvadājumu maršrutus skatīt tabulā 1.15.
Tabula 1.15. Bauskas novada pašvaldības organizēto skolēnu pārvadājumu maršruti, 2011./2012.m.g.
Maršruta nosaukums

Pagasti
Ceraukstes

Bauskas 2.vidusskola – Griķu pamatskola –Bauska

Brunavas

Grenctāles centrs – Mežgaļu skola

Brunavas

Gaujas – Mežgaļu skola

Īslīces

Bauska – Bērzkalni – Rītausmas – Īslīces vidusskola

Gailīšu

Bauska – Pamūša – Uzvaras vidusskola

Sagatavoja SIA „Baltkonsults”, SIA „Konsorts”, SIA „Konsultanti” sadarbībā ar Bauskas novada Domi

57

Bauskas novada attīstības programma 2012.–2018. gadam. Gala redakcija.

Maršruta nosaukums

Pagasti
Gailīšu
Mežotnes
Gailīšu

Pāce – Uzvaras vidusskola
Bauska – Mežotnes internātvidusskola
Bauska – Pamūšas speciālā internātpamatskola

Avots: Bauskas novada Dome

Bauskas novada Dome apmaksā skolēniem sabiedriskā transporta biļetes reģionālajā vietējās
nozīmes maršrutu tīklā.
Darba grupas SVID seminārā pie stiprajām pusēm tika identificēts, ka sabiedriskais transports
nodrošina labu novada centra sasniedzamību un labi organizēti skolēnu pārvadājumi, pie vājajām
pusēm – dārgs sabiedriskais transports un Brunavas pagasta sliktā sasniedzamība, bet kā iespējas
– lielāka elastība maršrutu izvēlē, maiņā, autobusu izvēlē.

1.2.3.1.4 Autotransports
Saskaņā ar CSDD datiem, 2011.gada sākumā pavisam bija reģistrēti 11 259 transporta līdzekļi,
kuru turētāja adrese ir Bauskas novadā. No tiem 8 619 jeb 77 % ir vieglās automašīnas. Kā
redzams attēlā 1.35, reģistrēto transporta līdzekļu skaits pēdējo divu gadu laikā ir samazinājies par
6 920 jeb 38 %. Tas izskaidrojams ar grozījumiem transporta līdzekļu reģistrācijas noteikumos,
kas stājās spēkā 30.12.2009. un nosaka, ka no reģistra izslēdzami transporta līdzekļi, kas pastāvīgi
reģistrēti ārvalstīs vai transportlīdzeklim piecus gadus nav veikta valsts tehniskā apskate. Līdz ar
to patlaban reģistrā iekļauto transporta līdzekļu skaits arī parāda reālo satiksmes dalībnieku skaitu.
Attēls 1.35. Bauskas novadā reģistrēto transporta līdzekļu skaita dinamika 2007.–2011. gada
sākumā

Avots: Ceļu satiksmes drošības direkcija (www.csdd.lv)
Tabula 1.16. Transportlīdzekļu sadalījums pēc turētāja adreses Bauskas novadā uz 01.01.2011.
Vieglās
a/m

Kravas
a/m

Auto
–busi

Piekabes,
puspie–
kabes

Moto–
cikli,
tricikli

Kvad–
ricikli

Mopē
–di

Kopā

Bauskas novada pagasti

5 720

718

24

765

185

14

176

7 602

t.sk. ar tehnisko apskati

4 359

504

11

431

93

1

0

5 399
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Vieglās
a/m

Kravas
a/m

Auto
–busi

Piekabes,
puspie–
kabes

Moto–
cikli,
tricikli

Kvad–
ricikli

Mopē
–di

Kopā

Bauska

2 899

281

39

293

56

3

86

3 657

t.sk. ar tehnisko apskati

2 319

200

35

176

24

1

0

2 755

Kopā

8 619

999

63

1 058

241

17

262

11 259

t.sk. ar tehnisko apskati

6 678

704

46

607

117

2

0

8 154

Avots: Ceļu satiksmes drošības direkcija (www.csdd.lv)

1.2.3.1.5 Velotransports
Saskaņā ar transporta skaitīšanas datiem maršrutā Bauska – Dobele P103 diennaktī pārvietojas 60
velobraucēji. Citos virzienos uzskaite nav veikta. Iedzīvotāju aptaujas rezultāti rāda, ka 82 %
aptaujāto iedzīvotāju ir neapmierināti ar veloceliņu pieejamību, vecāki lūdz nodrošināt iespējas
jauniešu transportam uz 3,5 km attālo Saulaines profesionālo skolu ar velosipēdiem.
Neapmierinoša ir satiksmes drošība virzienā uz Bērzkalniem un Rītausmām.
Darba grupas SVID seminārā pie vājajām pusēm tika norādīts, ka novadā ir ļoti maz veloceliņu un
ierosināts izstrādāt projektu veloceliņu tīkla izbūvei. Pašvaldībā ir izbūvēti tikai 4,8 km veloceliņi,
galvenokārt īstenojot jaunos projektus: 3 km virzienā uz Mūsas ciemu, 0,5 km Dārza ielas
posmam, 0,5 km Uzvaras ielas posmam, 0.5 km Dambja ielas posmam un 0,3 km Īslīces un Elejas
ielas krustojumā.
Lai veicinātu tūrisma attīstību, būtiski ir izveidot velomaršrutus un atbilstošo infrastruktūru
maršrutā Bauska – Mežotne – Rundāle – Bauska, kas apvienotu Baltijas reģionā izcilus tūrisma
galamērķus.

1.2.3.2 Būves
1.2.3.2.1 Dzīvojamais fonds
Saskaņā ar CSP datiem 2009.gada beigās Bauskas novada dzīvojamo māju kopējā platība bija
1 032 200 m2, kas sastādīja 36,7 m2 uz vienu iedzīvotāju. 84 % no dzīvojamajām mājām ir viena
dzīvokļa, taču 50 % no kopējās dzīvojamās platības atrodas daudzdzīvokļu mājās (skatīt attēlu
1.36).
Attēls 1.36. Bauskas novada dzīvojamo māju skaita un kopējās platības sadalījums pēc dzīvokļu
skaita mājā 2009. gada beigās
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Avots: LR Centrālā statistikas pārvalde

Saskaņā ar Bauskas novada Būvvaldes apkopoto informāciju, pēdējo 4 gadu laikā izdoto
būvatļauju skaits, kā arī ekspluatācijā pieņemto ēku skaits un platība ir samazinājusies par 30–50
% (skatīt attēlu 1.37).
Attēls 1.37. Bauskas novadā izdoto būvatļauju un ekspluatācijā pieņemto ēku dinamika 2007.–
2010. gadā

Avots: Bauskas novada Būvvalde

Uz 2012.gada sākumu īres maksa Bauskas pilsētā (pašvaldības īpašumā esošais dzīvojamais
fonds) ir noteikta 0,10 Ls/m2, bet izstrādes procesā ir jauni noteikumi, kas paredz jaunus īres
maksas apjomus gan Bauskas pilsētas (īres maksas lielumu ir plānots noteikt sadalījumā pa
konkrētām pilsētas teritorijām), gan pagastu teritorijās. Apsaimniekošanas maksa Bauskas pilsētā
svārstās no 0,25 Ls/m2 līdz 0,45 Ls/m2. Pagastos īres maksa svārstās no 0,04 Ls/m2 līdz 0,15 Ls/m2
Īslīces pagastā SIA „Īslīces ūdens” apsaimniekotajās mājās. Pagastos dzīvojamā fonda
apsaimniekošanas maksa nav noteikta.
Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA „Bauskas namsaimnieks” ir lielākais
nekustamā īpašuma apsaimniekotājs Bauskas novadā, kas apsaimnieko 24 % no visas dzīvojamās
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platības daudzdzīvokļu mājās. Bauskas pilsētā tiek apsaimniekotas 138 mājas (122 796 m2), no
aptuveni 200 daudzdzīvokļu mājām.
Vairākums bijušo valsts un pašvaldību namu iemītnieku, kas dzīvokļus privatizējuši par
sertifikātiem, sava nama apsaimniekošanu uzticējuši SIA „Bauskas namsaimnieks”. Dzīvokļu
īpašnieku kooperatīvo sabiedrību pirmie nodibināja Kareivju ielas 3. nama iedzīvotāji, (bezpeļņas
organizācija K3), tad sekoja „Sābri 22” Salātu ielā 22, „12 kaimiņi”, „Ceriņi”, kā arī 20 pašu
kopīpašnieku iecelti māju pārvaldnieki, kas apsaimnieko nelielas daudzdzīvokļu mājas.
Kopš Bauskas novada izveidošanas pašvaldības dzīvojamais fonds nav būtiski palielinājies un tā
attīstībā nav veikti lieli ieguldījumi. 11 mājas ar 63 dzīvokļiem ir nodotas apsaimniekošanā
dzīvokļu īpašniekiem.
Vidējā termiņā Bauskas novadā būtu jāveic šādi pasākumi:
 Pašvaldības dzīvojamā fonda apzināšana un tā tehniskā stāvokļa novērtēšana;
 Semināru organizēšana daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem ar mērķi izglītot
mājas iedzīvotājus jautājumos par ēku apsaimniekošanu, uzturēšanu un iespējām piesaistīt
ESF līdzekļus dzīvojamo ēku uzlabošanai.
 Pagastu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju nodošana dzīvokļu īpašniekiem.
 Jāturpina darbs pie ēku energoefektivitātes uzlabošanas piesaistot ES struktūrfondus
(2012.–2013.gadā 5 daudzdzīvokļu mājas Bauskas pilsētā).
 Degradētā Bauskas vecpilsētas dzīvojamā fonda sakārtošana. Jāturpina darbs pie sadzīves
apstākļu uzlabošanu Bauskas pilsētas vecajā dzīvojamā fondā dzīvojošajiem – ūdens
piegāde mājā, kanalizācijas sistēmas pievienošana centrālajai sistēmai, sauso tualešu
likvidēšana.

1.2.3.2.2 Neiznomātās nedzīvojamās telpas
Bauskas novadā ir pieejamas dažādas platības un tehniskā stāvokļa nedzīvojamās telpas, kas
varētu būt interesantas uzņēmējdarbības veikšanai un par kurām informāciju apkopo un izplata
Bauskas novada Dome. Uz 2011.gada novembri par 10 objektiem ir pieejama detalizēta
informācija, kas dota tabulā 1.17.
Tabula 1.17. Neiznomātās pašvaldības vai privātīpašumā esošās nedzīvojamās telpas, kuras iespējams
izmantot uzņēmējdarbībai, 2011. gada sākums
Nr.
1.

2.

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

Adrese/
nosaukums
Biržu iela 13,
Bauska
Dambja iela 2,
Bauska
Stacijas iela 2,
Bauska
Pasta iela 5,
Bauskā
Imantas, Īslīces
pagasts
Bērzu ciems,
Īslīces pagasts
Sporta iela 3,
Gailīšu pagasts
Katlu māja,
Vecsaules pagasts

Platība
(m2)
3200

1575

3100
300
700

Piezīmes
SIA „Māzers”, bijušās Sadzīves pakalpojumu kombināta galdniecības
un mēbeļu ražotnes ēkas. Atrodas pilsētas nomalē, laba pieejamība
SIA „Tonado”, pirmspadomju laikā bijušās Lejas dzirnavas, padomju
laikā konfekšu „Gotiņa” un etiķa ražotne. Atrodas Mēmeles upes
krastā, Bauskas vecpilsētā, Bauskas pils tuvumā. Laba pieejamība,
nodrošinātas visas komunikācijas Ideāla vieta ar tūrismu saistīta
objekta izveidei
SIA „Bauskas piens”, bijušās Bauskas pienotavas ēkas. Laba
pieejamība, nodrošinātas visas komunikācijas
Pašvaldībai piederošas nedzīvojamās telpas. Atrodas Rātslaukuma
tuvumā, ērta piekļuve
Bijušās Starpkolhozu konservu fabrikas ēkas, blakus SIA „Bauskas
alus” ražotnei. Nodrošināta pieejamība un komunikācijas

634

Bijušais „Vārpas klubs”

4977

Uzvaras vidusskolas nepabeigtais korpuss

534

Bijusī pagasta katlu māja, vēlāk ražošanas ēka
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Nr.
10.

Adrese/
nosaukums
Kundziņkrogs,
Codes pagasts

Platība
(m2)
500

Piezīmes
SIA „Bauskas klēts”, angārs, pilsētas tuvumā, maģistrāles A7 malā.

Avots: Bauskas novada Dome

1.2.3.3 Ūdenssaimniecības infrastruktūra un pakalpojumi
1.2.3.3.1 Ūdensapgādes infrastruktūra un pakalpojumi
Kopējo Bauskas pilsētas centralizētās ūdensapgādes infrastruktūru veido 13,2 km plašs
ūdensapgādes tīkls, 9 artēziskie urbumi, 1 ūdens attīrīšanas stacija. Bauskas pilsētā centralizētā
dzeramā ūdens apgāde tiek nodrošināta izmantojot artēzisko ūdeni no 9 akām, no kurām 6 ir darba
un 3 – rezerves akas. Artēziskie urbumi tiek noslogoti apmēram 33 % apjomā no to kopējās
ražības. Padotais dzeramā ūdens daudzums 6 darbojošās akās tiek mērīts. Patlaban ap 67 % jeb
6895 Bauskas pilsētas iedzīvotājiem ir pieejami centralizētie ūdensapgādes pakalpojumi. 2012.–
2013.gadā īstenojot Kohēzijas fonda projektu ūdensapgādes tīkla kopgarums palielināsies par 10
km, sasniedzot 23,2 km kopgarumu Bauskas pilsētā.
Bauskas novadā ūdens apgādei tiek izmantoti pazemes ūdeņi. Ūdens mineralizācijas pakāpe
visumā ir zema. Paaugstināta ir ūdens cietība, dzelzs, dažviet arī mangāna un sulfātu
koncentrācija. Vietām vērojams organisko vielu paaugstināts saturs ūdenī.
Bieži vien artēzisko aku mehāniskās un elektriskās iekārtas nav mainītas kopš to izbūves.
Mazākos ciemos darbojas tikai viena artēziskā aka, kuras remonta gadījumā iedzīvotāji paliek bez
ūdensapgādes. Ūdens spiediena nodrošināšanai un patēriņa svārstību izlīdzināšanai pārsvarā tiek
izmantoti ūdens torņi vai hidrofori. Mazos ciemos apkalpes zona parasti ir maza, ūdensvada
garums ir neliels un nereti sistēmai pieslēgtas ir tikai daudzdzīvokļu ēkas un pašvaldības
institūcijas. Esošie ūdensapgādes tīkli ir izbūvēti no neatbilstoša materiāla caurulēm (tērauds vai
ķets, bez speciāliem pārklājumiem), tādēļ cauruļvadi korodē un ūdens piesārņojas. Iedzīvotāji,
kuri netiek nodrošināti ar centralizētiem ūdensapgādes pakalpojumiem, izmanto brīvkrānus uz
ielu tīkliem, individuālās grodu akas vai seklus urbumus. Novada teritorijā ir liels skaits rakto
grodu aku, kas ar ūdeni nodrošina nelielus ciemus un viensētas. Šo aku ūdenī konstatēta dabiski
paaugstinātu dzelzs jonu koncentrācija, ir konstatēta arī neatbilstība fizikāli ķīmiskajiem
rādītājiem pēc duļķainības un krāsainības.
Detalizētu informāciju par ūdensapgādes infrastruktūru un pakalpojumiem Bauskas novada
administratīvajās teritorijās skatīt 2.pielikumā.
Kohēzijas fonda projekti tiek īstenoti Bauskas pilsētā, īstenotājs SIA „Bauskas ūdenssaimniecība”
un Īslīces pagastā, īstenotājs SIA „Īslīces ūdens”. Lai nodrošinātu ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstību tiek īstenoti Eiropas reģionālā fonda atbalstīti ūdenssaimniecības attīstības
projekti 8 ciemos Gailīšu, Īslīces, Brunavas, Mežotnes un Vecsaules pagastos.
Bauskas novada pašvaldība Latvijas Lietuvas pārrobežu projekta „Kopēji ūdens apsaimniekošanas
pasākumi pārrobežu Lielupes baseinā – GRANDERIO”, Nr.LLIII–157 ietvaros izstrādā TEP un
tehniskos projektus ūdenssaimniecības attīstībai vēl 10 Bauskas novada ciemos, kuru realizāciju
plānots uzsākt 2012.–2013.gadā.
Iedzīvotāju aptaujas rezultāti rāda, ka 21 % aptaujāto iedzīvotāju ir neapmierināti ar centralizētās
ūdensapgādes pieejamību, bet 33 % neapmierina pakalpojuma kvalitāte.

1.2.3.3.2 Kanalizācijas sistēmas un notekūdeņu attīrīšana
Bauskas pilsētā darbojas viena centralizēta kanalizācijas sistēma, tīkls 22,21 km garumā, no kura
16,67 km ir pašteces tīkli un 5,54 km spiedvadi, pēc Kohēzijas fonda projekta realizācijas
kanalizācijas tīklu kopgarums palielināsies par 10 km, sasniedzot 32,21 km kopgarumu. Kopējā
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projekta teritorijas piesārņojuma slodze – ap 8200 CE. Centralizētus kanalizācijas pakalpojumus
patlaban izmanto ap 59 % jeb 6000 Bauskas pilsētas iedzīvotāju.
Tā kā Bauskas pilsētā ir tikai 4 km lietus kanalizācijas sistēma, tad lietus un sniega kušanas ūdeņi
ieplūst sadzīves kanalizācijas tīklā un tādejādi palielina notekūdeņu apjomus. Kopējais
notekūdeņu apjoms, kas tiek novadīts uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām ir 733 092 m3/gadā un
pēc attīrīšanas ievadīts Lielupē. Bauskas pilsētā 2001.gadā ir uzbūvētas bioloģiskās notekūdeņu
attīrīšanas iekārtas. To projektētā jauda ir 3 500 m3/dnn.
Kanalizācijas sistēmas Bauskas novadā ir veidotas daudzu gadu laikā. Vecākās sistēmas pārsvarā
ir jauktas, tas ir, tajās tiek savākti gan sadzīves, gan ražošanas, gan arī lietus notekūdeņi. Kopumā
ciemos kanalizācijas sistēmas ir izbūvētas mazākās teritorijās, līdzīgi tāpat kā ūdensvada tīkli.
Lielākā daļa no iedzīvotājiem, kam netiek nodrošināti centralizēti kanalizācijas pakalpojumi
notekūdeņus novada septiskajās tvertnēs, izsmeļamās bedrēs, vai arī bez attīrīšanas tos novada
vidē. Nereti kanalizācijas sūkņu stacijas nav rekonstruētas kopš to izbūves, t.i. no 1960.–1970.
gadiem. Gandrīz visos lielākajos ciemos ir izbūvētas notekūdeņu attīrīšanas ietaises (NAI).
Bioloģiskās attīrīšanas ierīces galvenokārt ir standarta pakešu tipa (BIO –50; 100 vai KU 200).
Detalizētu informāciju par kanalizācijas infrastruktūru un pakalpojumiem Bauskas novada
administratīvajās teritorijās skatīt 3.pielikumā.
Lai nodrošinātu kanalizācijas infrastruktūras attīstību tiek īstenoti ūdenssaimniecības sakārtošanas
projekti piecos Bauskas novada pagastos – Gailīšu, Īslīces, Brunavas, Mežotnes un Vecsaules
pagastos.
Iedzīvotāju aptaujas rezultāti rāda, ka 65 % aptaujāto iedzīvotāju ir apmierināti, bet 23 %
neapmierināti ar centralizētās kanalizācijas kvalitāti.

1.2.3.4 Enerģētikas infrastruktūra un pakalpojumi
1.2.3.4.1 Siltumapgādes infrastruktūra un pakalpojumi
Bauskas novadā centralizētās siltumapgādes sistēmas ir izveidotas Bauskas pilsētā, Ceraukstes,
Īslīces un Mežotnes pagastos.
Centralizētās siltumapgādes tarifi un prognozētā maksa par apkurināmo platību 2011./2012. gada
apkures sezonā katrā no Bauskas novada administratīvi teritoriālajām vienībām atšķiras:


Mežotnes ciematā apkures sezonā vidējā apkures maksa sastāda 1,63 Ls/m2 mēnesī (bez
PVN). Siltumapgādi nodrošina 2 FAKEL gāzes katli (katla jauda 1 MW) ciemata
katlumājā.



Mežotnes pagasta Garozā sezonā vidējā apkures maksa sastāda 0,82 Ls/m 2 mēnesī (bez
PVN). Siltumapgādi nodrošina 2 JUTA ogļu katli internātvidusskolas katlumājā.



Bauskā iedzīvotājiem apkures maksa svārstās robežās no 0,41 Ls/m2 līdz 1,01 Ls/m2
mēnesī (bez PVN) (vidēji 0,73 Ls/m2 mēnesī).

Pilsētas centralizētā siltumapgāde nodrošina 73 % no nepieciešamās siltumenerģijas Bauskā.
Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrība „Bauskas siltums” ir īpašnieks 9,2 km tīkliem (90%
siltumtrašu ir rekonstruētas) un katlu mājai Bauskas pilsētā, ar uzstādīto jaudu 15 MW.
Bauskas pilsētā no 2000.gada darbojas koģenerācijas stacija ar jaudu 3,75 MW un 4 MW siltuma
jaudu. Lai arī individuālās dzīvojamās mājās pārsvarā izmanto lokālās apkures sistēmas (gan ar
malku, gan gāzi apkurināmas), pilsētā kopumā dominē centrālā siltumapgāde, jo pilsētas
siltumapgādes uzņēmums ir spējīgs konkurēt ar alternatīviem siltumapgādes uzņēmumiem.73 %
no visa pilsētas dzīvojamā fonda mājām, arī skolas, pirmskolas izglītības iestādes, slimnīca, citas
valsts un pašvaldībai piederošas ēkas ir pieslēgtas centralizētajam siltumapgādes tīklam. Realizēta
pāreja no četrcauruļu uz divcauruļu sistēmu. Kopējā katlumājā uzstādīto katlu siltuma jauda ir 15
Sagatavoja SIA „Baltkonsults”, SIA „Konsorts”, SIA „Konsultanti” sadarbībā ar Bauskas novada Domi

63

Bauskas novada attīstības programma 2012.–2018. gadam. Gala redakcija.

MW, kas ir pietiekami jaunu patērētāju pieslēgšanai nākotnē, ja ēkas tiek siltinātas. Kurināmais –
dabas gāze. Maģistrāļu un sadalošo siltuma trašu kopgarums ir 9,2 km. Daudzdzīvokļu māju, kas
atrodas Pārupes ielā, centralizētai apkurei ir uzstādīta konteinertipa autonoma katlu māja, kas
darbojas automātiskā režīmā. Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrība „Bauskas siltums” ir
īpašnieks 9,2 km siltumtīkliem (90 % siltumtrašu ir rekonstruētas) un katlu mājai.
Ceraukstes pagastā centralizēto siltumapgāde daļēji tiek nodrošināta tikai Mūsas ciemā. Ciemā 6
daudzdzīvokļu mājām siltumapgādi nodrošina kooperatīvs „Airītes”. Pārējā pagasta teritorijā
esošajām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām un sabiedriskajām iestādēm ir lokālā siltumapgāde –
individuālie gāzes apkures katli. Kā kurināmais tiek izmantota dabas gāze.
Īslīces pagastā siltumapgāde centralizēti tiek nodrošināta Bērzkalnu ciemā. Siltumapgādes
siltuma patērētāji ir 10 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un SIA „Bērzkalni” administratīvā un
ražošanas ēkas. Apkurei tiek izmantota dabasgāze. Īslīces pagasta kultūras nama apkure tiek
nodrošināta ar dabas gāzi. No kultūras nama katlumājas ar siltumu tiek nodrošināta daudzdzīvokļu
māja Liepu ielā 1. Katlu mājas apsaimnieko SIA „Īslīces ūdens”.
Mežotnes pagastā centralizēta siltumapgāde tiek nodrošināta Mežotnes un Garozas ciemā.
Mežotnes ciemā kā kurināmais tiek izmantota dabas gāze. Strēlnieku ciemā kā kurināmais tiek
izmantotas akmeņogles.
Codes, Brunavas, Gailīšu, Dāviņu pagasta un Vecsaules pagastos netiek nodrošināta centralizēta
siltumapgāde. Visas mājsaimniecības ir nodrošinātas ar individuālo apkures sistēmu.
Daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām un sabiedriskajām iestādēm ir lokālā siltumapgāde Kā
galvenais kurināmai tiek izmantota malka.
Novada iedzīvotāju aptaujas rezultāti rāda, ka 41 % aptaujāto iedzīvotāju ir apmierināti, bet 15 %
neapmierināti ar centralizēto siltumapgādi. 25 % aptaujāto centralizētā siltumapgāde nav
pieejama.
Kopumā siltumapgādes infrastruktūras attīstībai laika periodā no 2009. gada līdz 2011. gadam
Bauskas novada pašvaldība ir uzsākusi 3 projektu īstenošanu ar kopējo investīciju apjomu Ls
645 611. No šiem projektiem viens jau ir īstenots, veicot Bauskas pilsētas pirmsskolas izglītības
iestāžu „Pasaulīte” un „Zīlīte” energoefektivitātes paaugstināšanu. Savukārt 2012.gadā plānots
pabeigt daudzfunkcionālā centra „Strēlnieki” energoefektivitātes paaugstināšanu.

Lai nodrošinātu siltumapgādes turpmāku attīstību un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu
Bauskas novadā:
Bauskas pilsētā, vidējā termiņā ir jāturpina siltumapgādes sistēmas modernizācija un
siltumtīklu rekonstrukcija, bet tuvāko 2–3 gadu laikā ir jāveic siltumapgādes sistēmas datu
uzskaites sistēmas digitalizācija ēku siltummezglos, jāizbūvē siltumakumulators (3-5 000 m3)
katlumājā, jāizbūvē jauns savienojums ar potenciāli industriālā parka teritorijā izvietotiem
enerģijas patērētājiem vai ražotājiem, savienojums ar Mūsas upes labā krasta siltumenerģijas
patērētājiem. Ilgtermiņā jāveic ēku iekšējo siltumapgādes sistēmu rekonstrukcija ar mērķi
būtiski uzlabot siltumnesēja dzesēšanu, samazinot tīklos nodotās atgaitas siltumnesēja
temperatūru vismaz līdz 40 0C, jaunu ēku projektēšana, būvniecība ar zemas temperatūras
parametriem (temperatūras grafiks 50/30 0C). Tālākā perspektīvā jāīsteno individuālo ēku
gāzes infrastruktūras aizvietošana ar centralizēto siltumapgādi.
Mežotnes ciematā centralizētās siltumapgādes attīstība ietvert siltumtrašu rekonstrukciju,
siltummezglu ierīkošanu visās ēkās, kā arī savienojošās siltumtrases izbūvi 1 km garumā no
SIA „Lielmežotne” biogāzes iekārtas līdz katlumājai siltumenerģijas ievadīšanai
siltumapgādes sistēmā.
Sagatavoja SIA „Baltkonsults”, SIA „Konsorts”, SIA „Konsultanti” sadarbībā ar Bauskas novada Domi

64

Bauskas novada attīstības programma 2012.–2018. gadam. Gala redakcija.

Mežotnes pagasta Garozā jāveic siltumtrašu rekonstrukcija un siltummezglu ierīkošana ēkās,
ogļu katlumājas turpmākā attīstība nav skaidra.
Enerģētikas direktīvas kā enerģētikas attīstības stūrakmeni izvirza centralizēto siltumapgādi –
efektīvas ir tās centralizētās siltumapgādes sistēmas, kurās koģenerācijas īpatsvars vai no
atkritumiem iegūtās siltumenerģijas īpatsvars pārsniedz 50 %. Bauskā koģenerācijas īpatsvars
2011. gadā 66 %.
1.2.3.4.2 Gāzes apgādes infrastruktūra un pakalpojumi
Bauskas novada teritoriju šķērso šādi maģistrālie gāzesvadi (spiediens virs 1,6 MPa) (skatīt attēlu
1.38):
 Rīga – Viļņa Dn 500mm (šķērso Gailīšu pagasta, Ceraukstes pagasta un Codes pagasta
teritorijas);
 Rīga – Paņeveža Dn 700mm (šķērso Gailīšu pagasta, Ceraukstes pagasta un Codes
pagasta teritorijas).
Bauskas novada teritorijā atrodas 3 gāzes regulēšanas stacijas (GRS) un maģistrālo gāzesvadu
atzari Dn 150 mm uz tām:
 GRS „Bauska” (atrodas Ceraukstes pagastā);
 GRS „Code” (atrodas Codes pagastā);
 GRS „Uzvara” (atrodas Gailīšu pagastā).
Attēls 1.38.

Maģistrālie gāzes tīkli

Avots: AS „Latvijas Gāze”

Gāzes apgādes sistēma novadā izveidota Bauskas pilsētā, Codes, Ceraukstes, Gailīšu un Mežotnes
pagastos un sastāv no zema, vidēja un augsta spiediena gāzes tīkliem un to noslēgierīcēm, gāzes
regulēšanas punktiem un iekārtām.
Zemā spiediena gāzesvadi kalpo gāzes transportēšanai dzīvojamām, sabiedriskām ēkām un
sadzīves apkalpošanas uzņēmumiem. Dzīvojamo ēku gāzesvados atļauts ir spiediens līdz 0,3 kPa;
sadzīves apkalpošanas rakstura uzņēmumu (tādu, kas neražo) un sabiedriskas ēkas gāzesvados –
līdz 5 kPa. Vidēja un augsta (II kategorija) spiediena gāzesvadi uztur pilsētas zema un vidēja
spiediena sadales tīklus caur gāzes regulēšanas punktiem (GRP).
Esošie gāzes apgādes tīkli novada teritorijā:
Bauskas pilsētā:


augsta spiediena gāzesvadi ar spiedienu no 0,4 MPa līdz 0,6 MPa;
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 vidējā spiediena gāzesvadi 0,3 MPa;
 zema spiediena gāzesvadi ar spiedienu līdz 0,005 MPa;
 16 gāzes regulēšanas punkti.
Ceraukstes pagastā:
 gāzesvadi ar spiedienu līdz 0,005 MPa;
 augsta spiediena gāzesvadi līdz 0,6 MPa;
 6 gāzes regulēšanas punkti.
Codes pagastā:




zemspiediena gāzesvadi ar spiedienu līdz 0,005 MPa;
vidēja spiediena gāzesvadi ar spiedienu 0,005 MPa līdz 0,4 MPa;
augsta spiediena gāzesvadi ar spiedienu no 0,4 MPa līdz 1,2 MPa, Codes pagastā
izbūvētie augstā spiediena gāzesvadi (P<1,2 MPa), pagasta teritorijā darbojas kā vidēja
spiediena (P<0,4 MPa) sadales gāzesvadi;
 10 gāzes regulēšanas punkti.
Gailīšu pagastā:



zemā spiediena gāzesvadi ar spiedienu līdz 0.005 MPa;
augsta spiediena gāzesvadi – no 0,4 MPa līdz 0,6 MPa. Gailīšu pagastā izbūvētie augstā
spiediena gāzes vadi (P<0.6 MPa), pagasta teritorijā darbojas kā vidēja spiediena (P<0.4
MPa) sadales gāzes vadi ar spiedienu no 0,005 MPa līdz 0,6 MPa. Gāzes vadi ir izbūvēti
Uzvarā, Pācē, Brunavišķos, Pīrāgos, Mūsā, Pamūšās, Viršos. Izbūvēts arī gāzes vads uz
Krievgaļiem, kurš ir atslēgts;
 17 gāzes regulēšanas punkti.
Īslīces pagastā gāzesvadi izbūvēti Bērzkalnu un Rītausmas ciemos:
 vidējā spiediena gāzesvadi ar spiedienu no 0,005 MPa līdz 0,4 MPa;
 zema spiediena gāzesvadi ar spiedienu līdz 0,005 MPa;
 augsta spiediena gāzesvadi ar spiedienu no 0,4 MPa līdz 0,6 MPa;
 20 gāzes regulēšanas punkti.
Mežotnes pagastā gāzes apgāde ir nodrošināta Mežotnes ciemam un ir izbūvēti :





zema spiediena gāzesvadi ar spiedienu līdz 0,005 MPa;
vidējā spiediena gāzes vadi ar spiedienu no 0.005MPA līdz 0.4MPa;
augsta spiediena gāzesvadi ar spiedienu no 0,4 MPa līdz1,2 MPa;
2 gāzes regulēšanas punkti.

Mežotnes pagastā izbūvētie augstā spiediena gāzes vadi darbojas kā vidējā spiediena gāzes vadi.
Perspektīvā gāzes apgāde Bauskas novadā ir atkarīga no potenciālo gāzes lietotāju pieprasījuma
un sadales gāzesvadu tehniskajām izbūves iespējām. Pie noteikta patērētāju pieprasījuma A/S
„Latvijas gāze” investēs līdzekļus, lai nodrošinātu iespēju pieslēgties gāzes apgādes
infrastruktūrai.

1.2.3.4.3 Elektroapgādes infrastruktūra un pakalpojumi
Bauskas novada teritorijā esošo objektu elektroapgāde tiek nodrošināta pa 110 kV, 20 kV un 0,4
kV elektropārvades līnijām un no vienas 110/20 kV transformatoru apakšstacijas, vidējā
sprieguma 20/0,4 kV transformatoru apakšstacijām pa 110 kV, 20 kV un 0,4 kV elektropārvades
līnijām (skatīt attēlu 1.39). Bauskā darbojas koģenerācijas stacija siltuma un elektrības ražošanai
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ar kopējo jaudu 7,8 MW (3,8 MW elektrībai un 4 MW siltumam). Kā kurināmais tiek izmantota
dabas gāze.
Bauskas industriālā un loģistikas parka teritorijā ir izbūvēta 20 kV pārvades līnija ar jaudas
nodrošinājumu 2 MW.
Lai nodrošinātu investorus, kam ražošanas tehnoloģiskajiem procesiem ir nepieciešamas lielākas
elektroapgādes jaudas, ir nepieciešams ILP teritorijā izbūvēt no 110 kV apakšstacijas Codes
pagastā apmēram 5 km attālumā 110 kV elektropārvades līniju un jaunu 110/20 kV apakšstaciju.
Attēls 1.39.

Augstsprieguma tīklu izvietojuma shēma Latvijā

Avots: Latvenergo (www.ast.latvenergo.lv), 2011.g.

Bauskas pilsētā realizēts pilsētas elektroapgādes un ielu apgaismojuma rekonstrukcijas projekts.
Kvēlspuldzes nomainītas ar jauna tipa ekonomiskām nātrija spuldzēm, nomainīti ielu
apgaismojuma armatūru koka stabi, to vietā liekot metāla balstus. Likvidētas elektroenerģijas
gaisvadu līnijas. Jaunu elektroietaišu pieslēgšana un atļautās slodzes palielināšana AS „Sadales
tīkls” tīklam notiek saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2005.
gada 14.decembra lēmumā Nr.302 apstiprinātiem „Sistēmas pieslēguma noteikumiem
elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem”.
Novada iedzīvotāju aptaujas rezultāti rāda, ka 45 % aptaujāto iedzīvotāju ir apmierināti, bet 50 %
neapmierināti ar ielu apgaismojumu. 5 % aptaujāto ielu apgaismojums nav pieejams.
Bauskas novada energoapgādes sistēma kopumā vērtējama kā laba un tehniskās infrastruktūras
SVID analīzē iekļauta kā stiprā puse. Pie stiprajām pusēm minēts ielu apgaismojums Bauskas
pilsētā, Īslīcē un Gailīšos. Kā vājās puses minēts energoapgādes jaudas trūkums industriālajā
teritorijā un Codes pagasta centrā, nepietiekošais ielu apgaismojums Codē un fakts, ka viena
viensēta Vecsaules pagastā nav pieslēgta energoapgādei.

1.2.3.5 Sakaru infrastruktūra un pakalpojumi
1.2.3.5.1 Telekomunikācijas
Bauskas novadā darbojas gan mobilo, gan fiksēto elektronisko sakaru tīklu operatori. Fiksēto
telekomunikāciju nodrošinātājs ir SIA „Lattelekom”, kas piedāvā klientiem integrētus
elektronisko sakaru un IT risinājumus, sniedz elektronisko sakaru, tīklu projektēšanas un izbūves
pakalpojumus. SIA „Lattelecom” nodrošina arī datu pārraides un IT infrastruktūras risinājumus,
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interneta un kontaktu centra (1188) pakalpojumus, kā arī biznesa procesu pakalpojumus. Patlaban
Bauskas novada teritorijā optisko sakaru kabeļu līnijas savieno lielākās apdzīvotās vietas: Bauska
– Dāviņi –Vecumnieki, Bauska –Lauktehnika (Īslīces pagasts), Bauska – Bērzkalni (Īslīces
pagasts), Bauska – Code – Iecava.
Elektronisko sakaru tīklu operatori piedāvā mobilo sakaru, fiksēto elektronisko sakaru un datu
pārraides, kā arī interneta un kabeļtelevīzijas pakalpojumus. Darbojas 4 publiskie mobilo
elektronisko sakaru tīklu operatori: – SIA „Latvijas Mobilais Telefons”, SIA „TELE2”, SIA „Bite
Latvija” un SIA „Telekom Baltija”.

1.2.3.5.2 Internets, datu pārraides pakalpojumi
2004.gadā tika izveidots Bauskas rajona teritoriālās informācijas tīkls (TIT), kas nodrošina
savstarpējo datu pārraidi un piekļuvi internetam vairumam pašvaldību un pašvaldību iestāžu
bijušā Bauskas rajona teritorijā, patlaban Iecavas, Bauskas, Vecumnieku, Rundāles novados. Tīkla
apkalpošanu nodrošināšana SIA „Komerccentrs DATI”. TIT maģistrālos datu pārraides kanālus
nodrošina Ericsson Mini–Link E radiosavienojumi. Esošā infrastruktūra nespēj pilnībā apmierināt
TIT lietotāju prasības pēc pietiekama datu pārraides ātruma, tādēļ perspektīvā ir nepieciešama
tīkla modernizācija. Skatīt tabulu 1.18 un attēlu 1.40.
Tabula 1.18. Bauskas rajona teritoriālās informācijas tīkla esošie un perspektīvie radio savienojumi.

Caurlaidība (Mbit/s)
Nr.

Radio savienojums

Esošā

Perspektīvā

1.

Bauska – Iecava

34

100

2.

Bauska – Pilsrundāle

34

100

3.

Bauska – Ceraukste

34

100

4.

Bauska – Dāviņi

34

100

5.

Ozolaine – Bārbele

34

100

6.

Ceraukste – Uzvara

34

34

7.

Iecava – Vecumnieki

34

34

8.

Ceraukste – Ozolaine

34

34

9.

Dāviņi – Stelpe

–

34

10.

Ceraukste – Grenctāle

–

34

11.

Bauska – Garoza

–

34

12.

Bauska – Rītausmas

–

34

Avots: SIA „Komerccentrs DATI”
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Attēls 1.40.

Bauskas rajona esošā un perspektīvā teritoriālās informācijas tīkla shēma

100 Mbit/s Ericsson radiolink:
34 Mbit/s Ericsson radiolink:
34 Mbit/s Ericsson radiolink (jaunizveidotie):

Avots: SIA „Komerccentrs DATI”
Attēls 1.41.

Optiskā tīkla infrastruktūras izvietojums Bauskas novadā un apkārtējā teritorijā

Avots: LR Satiksmes ministrija, 2011.g.
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1.2.3.5.3 Pasta pakalpojumi
Bauskas novadā pasta pakalpojumus nodrošina 10 VAS „Latvijas Pasts” pasta nodaļas:











Pasta centrs Bauska (LV–3901)
Pasta nodaļa Brunava (LV–3907)
Pasta nodaļa Ceraukste (LV–3908)
Pasta nodaļa Code (LV–3910)
Pasta nodaļa Īslīce (LV–3914)
Pasta nodaļa Jaunsaule (LV–3915)
Pasta nodaļa Mežotne (LV–3918)
Pasta nodaļa Teņi (LV–3929)
Pasta nodaļa Uzvara (LV–3931)
Pasta nodaļa Zīles (LV–3936)

Pasta nodaļas, kas atrodas pagastu centros, pārsvarā strādā 6 dienas nedēļā 4–8 stundas dienā, bet
Bauskas pilsētā pasta pakalpojumus ir iespējams izmantot 6 dienas nedēļā 10,5 stundas dienā
(sestdienās 8 stundas)4.
Sakaru infrastruktūras vērtējums Bauskas novadā ir ļoti atšķirīgs dažādām teritorijām. Bauskas
pilsētā un tai tuvajos pagastos tas ir pozitīvs, taču lielas problēmas ir Lietuvas pierobežā, kur
interneta pārklājums ir vājš un tā ātrums neliels. Šis fakts minēts kā vājā puse gan darba grupas
SVID seminārā, gan tikšanās laikā ar novada uzņēmējiem. Ierosināts izveidot optisko kabeļu tīklu
visā novadā.

1.2.3.6 Atkritumu apsaimniekošana
Bauskas novada pašvaldība organizē un kontrolē atkritumu apsaimniekošanu atkritumu
apsaimniekošanas zonā, kas ir vienota visa Bauskas novada teritorija, saskaņā ar normatīvajiem
aktiem, Bauskas novada 2010. gada 22. jūlija saistošajiem noteikumiem „Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu”, Zemgales reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu un atkritumu
apsaimniekošanas valsts plānu.
Atkritumu apsaimniekošanu Bauskas novadā līdz 2015. gada 31. decembrim nodrošina SIA
„Vides serviss”, kas ir pašvaldības pilnīgā kontrolē esoša kapitālsabiedrība. Novada teritorijā tiek
veikta arī dalītā atkritumu savākšana, t.sk. sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanu.
Bauskas novadā atrodas viens sadzīves atkritumu poligons – Codes pagasta „Grantiņi”. Kā
izgāztuve tā darbojas no 1997.gada un 2008.gadā tika rekultivēta atbilstoši poligona prasībām.
Atkritumu poligonu apsaimnieko SIA „Zemgales Eko”, tā platība ir 4 ha. „Grantiņos” ir ierīkoti 2
gruntsūdens novērošanas urbumi, pazemes ūdeņu pilnu ķīmisko analīzi veic vienu reizi gadā.
Bauskas novadā vislielākais savākto atkritumu apjoms uz 1 iedzīvotāju ir Bauskas pilsētā,
pietiekami augts šis rādītājs ir arī Gailīšu pagastā, bet vismazākais – Brunavas pagastā (skatīt
attēlu 1.42).

Saskaņā ar VAS „Latvijas Pasts” informāciju sākot ar 2012.gada 1.janvāri daudzām pasta nodaļām ir mainījies
darba laiks, līdz ar šīm izmaiņām var teikt, ka Bauskas novada pagastos pasta pakalpojumi pārsvarā ir pieejami
vairs tikai 5 dienas nedēļā.
4
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Attēls 1.42.

Bauskas novadā no 1 iedzīvotāja savāktais atkritumu apjoms, (m3) 2010.g.

Avots: SIA „Vides serviss”

Saskaņā ar SIA „Vides serviss” sniegto informāciju Bauskas pilsētā no 1 iedzīvotāja savāktais
atkritumu apjoms pēdējos gados samazinās (skatīt tabulu 1.19).
Tabula 1.19. Bauskas pilsētā no 1 iedzīvotāja savāktais atkritumu apjoms, (m3) 2007.–2010.g.
2007

2008

2009

2010

Izmaiņas %

Cietie sadzīves atkritumi

1,20

1,16

1,12

1,10

–2%

Iepakojums

0,20

0,29

0,26

0,25

–4 %

Kopā:

1,40

1,45

1,38

1,35

–2 %

%, iepakojums

14%

20%

19%

19%

Kategorija

Avots: SIA „Vides serviss”

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta 5.punkts paredz, ka pašvaldība var ieguldīt līdzekļus
atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidē un uzturēšanā atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas
valsts plānam un Zemgales reģionālajam atkritumu apsaimniekošanas plānam.
Turpmākai atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstībai Bauskas novadā vidējā termiņā būtu
nepieciešams veikt šādus uzdevumus:


Savākt 100 % radītos sadzīves atkritumus, iesaistot visus iedzīvotājus vienotā atkritumu
apsaimniekošanas sistēmā.



Ikvienam atkritumu valdītājam (nekustamā īpašuma īpašniekam, tiesiskam valdītājam vai
apsaimniekotājam), kurš atrodas pašvaldības administratīvajā teritorijā, ir jābūt noslēgtam
līgumam ar pašvaldības izvēlētu atkritumu apsaimniekotāju par regulāru atkritumu
izvešanu no īpašumā vai valdījumā esošā nekustamā īpašuma.



Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta 6 punktam Pašvaldībai jāorganizē
atkritumu dalītu vākšanu savā administratīvajā teritorijā atbilstoši atkritumu
apsaimniekošanas valsts plānam un reģionālajiem plāniem.

Sasniedzamos rezultātus pa atsevišķiem atkritumu veidiem skatīt tabulā 1.20.
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Tabula 1.20. Sasniedzamie rezultāti atsevišķiem atkritumu veidiem
Rezultāts

Atkritumu veidi

Termiņš

Bioloģiski noārdāmie
atkritumi

Apglabājamo bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzuma
samazināšana līdz 50 % no 1995. gadā apglabātā
bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzuma.

2013. gada 16.
jūlijs

Izlietotais iepakojums

Nodrošināt, ka tiek reģenerēti 60 % no izlietotā
iepakojuma svara.

2015. gada 31.
decembris

Elektrisko un elektronisko
iekārtu atkritumi

Nodrošināt, ka gadā uz vienu iedzīvotāju tiek savākti 4 kg
mājsaimniecības elektrisko un elektronisko iekārtu
atkritumu.

2009. gada 1.
janvāris

Avots: SIA „Vides serviss”

Lai sasniegtu augstāk minētos rezultātus, saskaņā ar Zemgales reģionālo atkritumu
apsaimniekošanas plānu 2007.–2013.gadam ir nepieciešams:






Atkritumu pirmapstrādes centrs ar laukumu šķiroto atkritumu pieņemšanu Bauskā, kas
ietvertu:
 atkritumu šķirošanas staciju, t.sk. angāru un pamatni angāram, atkritumu šķirošanas līniju;
 asfaltētu laukumu ar konteineriem noteikta veida pārstrādājamu materiālu savākšanai;
 nepieciešama platība ~ 1.5 ha.
Kompostēšanas laukuma izveide piepilsētā, kur nepieciešams:
 5000 m2 lielu asfaltbetona laukumu atkritumu kompostēšanai;
 lietus kanalizācijas sistēmu, ieskaitot smilšu ķērāju un eļļas atdalītāju;
 žogu ap teritoriju un vārtus;
 komposta smalcināšanas – sajaukšanas un sijāšanas iekārtas;
 Laukumam nepieciešamā platība – apmēram 0,8 – 1,0 ha.
Sadzīves bīstamo atkritumu, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu, kā arī lielgabarīta
jeb nestandarta atkritumu bezmaksas savākšanu no iedzīvotājiem akcijas veidā katrā
pašvaldības administratīvajā teritoriālajā vienībā veikt vismaz reizi gadā.

1.2.3.7 Kapu saimniecība
Kopā Bauskas novadā atrodas 72 kapsētas, no kurām 11 apbedīšanas pēdējos gados vairs
nenotiek. Bauskas novada kapsētu kopējā platība ir 67,14 ha (skatīt attēlu 1.43).
Attēls 1.43.

Kapsētu skaits un platība Bauskas novada teritoriālajās vienībās

18
16
14
12
10
8
6
4

2
0
Bauska
Kapsētu skaits
Kopējā platība (ha)

Brunavas Ceraukstes
pagasts
pagasts

Codes
pagasts

Dāviņu
pagasts

Gailīšu
pagasts

Īslīces
pagasts

Mežotnes Vecsaules
pagasts
pagasts

4

15

8

7

6

5

8

3

16

11.81

12.70

7.00

6.20

4.50

5.20

2.42

5.93

11.40

Avots: Bauskas novada dome
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Pašvaldība veic regulāru kapu teritoriju apsaimniekošanu, nodrošinot konteineru izvešanu, žogu
un vārtu labošanu, teritoriju labiekārtošanu.
Vidējā termiņā ir nepieciešams labiekārtot kapu teritorijas – izbūvēt ūdens ņemšanas vietas un
automašīnu stāvlaukumus, aprīkot ar konteineriem sadzīves atkritumiem un kompostam.

1.2.3.8 Tehniskās infrastruktūras novērtējums
Bauskas novada tehniskās infrastruktūras galvenais elements ir ļoti plašā un nozīmīgā (arī valsts
līmenī) transporta infrastruktūra, kuru veido gan valsts galvenais ceļš, gan reģionālie un vietējie
autoceļi. Valsts autoceļu tīkls Bauskas novada teritorijā ir plaši sazarots un nodrošina ērtu
satiksmi gan Bauskas novada teritorijā, gan arī tranzīta satiksmei. Kopējais ceļu, tiltu un ielu
garums novadā ir 883,56 km, vidējais blīvums – 1,12 km uz 1 km2. Diemžēl daudzi no Bauskas
novada autoceļiem ir sliktā tehniskā stāvoklī. Pēc LVC informācijas 2011.gada sākumā avārijas
stāvoklī bija 9,055 km (17 %) valsts reģionālo autoceļu un 24,867 km (11 %) valsts vietējo
autoceļu.
Saskaņā ar Bauskas novada Domes informāciju 2011.gada sākumā Bauskas novada ielu kopējais
garums ir 89,86 km ar kopējo brauktuves laukumu 598 774 m2. Bauskas novadā 57,7 % no visām
ielām ir ar melno segumu. Bauskas pilsētas ielu kopējais garums ir 37,12 km (41,3 % no visa
Bauskas novada ielām) un brauktuves laukumu 296825 m 2. Vairāk kā puse jeb 24,15 km segtas ar
melno segumu.
Kopumā Bauskas novadā ir labi attīstīta autobusu satiksme, kas savieno Bausku kā novada centru
ar pagastu centriem. Nepietiekama ir novada centra sasniedzamība apdzīvotām vietām, kas
atrodas ārpus pagasta centriem.
2011.gada sākumā pavisam bija reģistrēti 11 259 transporta līdzekļi, kuru turētāja adrese ir
Bauskas novadā. No tiem 8 619 jeb 77 % ir vieglās automašīnas.
2009.gada beigās Bauskas novada dzīvojamo māju kopējā platība bija 1 032 200 m2, kas sastādīja
36,7 m2 uz vienu iedzīvotāju. 84% no dzīvojamajām mājām ir viena dzīvokļa, taču 50 % no
kopējās dzīvojamās platības atrodas daudzdzīvokļu mājās. Saskaņā ar Bauskas novada Būvvaldes
apkopoto informāciju, pēdējo 4 gadu laikā izdoto būvatļauju skaits, kā arī ekspluatācijā pieņemto
ēku skaits un platība ir samazinājusies par 30–50 %.
Bauskas novadā ūdens apgādei tiek izmantoti pazemes ūdeņi. Ūdens mineralizācijas pakāpe
visumā ir zema. Kanalizācijas sistēmas Bauskas novadā ir veidotas daudzu gadu laikā. Vecākās
sistēmas pārsvarā ir jauktas, tas ir, tajās tiek savākti gan sadzīves, gan ražošanas, gan arī lietus
notekūdeņi. Kopumā ciemos kanalizācijas sistēmas ir izbūvētas mazākās teritorijās, līdzīgi kā
ūdensvada tīkli.
Bauskas novadā centralizētās siltumapgādes sistēmas ir izveidotas Bauskas pilsētā, Ceraukstes,
Īslīces un Mežotnes pagastos. Lai nodrošinātu siltumapgādes turpmāku attīstību un kvalitatīvu
pakalpojumu sniegšanu Bauskas novadā, vidējā termiņā ir jāturpina siltumapgādes sistēmas
modernizācija un siltumtīklu rekonstrukcija.
Gāzes apgādes sistēma novadā izveidota Bauskas pilsētā, Codes, Ceraukstes, Gailīšu, Īslīces un
Mežotnes pagastos un sastāv no zema, vidēja un augsta spiediena gāzes tīkliem un to
noslēgierīcēm, gāzes regulēšanas punktiem un iekārtām.
Bauskas novada teritorijā esošo objektu elektroapgāde tiek nodrošināta pa 110 kV, 20 kV un 0,4
kV elektropārvades līnijām un no vienas 110/20 kV transformatoru apakšstacijas, vidējā
sprieguma 20/0,4 kV transformatoru apakšstacijām pa 110 kV, 20 kV un 0,4 kV elektropārvades
līnijām. Bauskā darbojas koģenerācijas stacija siltuma un elektrības ražošanai ar kopējo jaudu 7,8
MW (3,8 MW elektrībai un 4 MW siltumam). Kā kurināmais tiek izmantota dabas gāze.
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Bauskas novadā darbojas gan mobilo, gan fiksēto elektronisko sakaru tīklu operatori. Fiksēto
telekomunikāciju nodrošinātājs ir SIA „Lattelekom”. Darbojas 4 publiskie mobilo elektronisko
sakaru tīklu operatori: – SIA „Latvijas Mobilais Telefons”, SIA „TELE2”, SIA „Bite Latvija” un
SIA „Telekom Baltija”. Pasta pakalpojumus Bauskas novadā nodrošina 10 VAS „Latvijas Pasts”
pasta nodaļas.
Bauskas novada pašvaldība organizē un kontrolē atkritumu apsaimniekošanu atkritumu
apsaimniekošanas zonā, kas ir vienota visa Bauskas novada teritorija. Atkritumu apsaimniekošanu
Bauskas novadā līdz 2015.gada 31.decembrim nodrošina SIA „Vides serviss”, kas ir pašvaldības
pilnīgā kontrolē esoša kapitālsabiedrība.
Kopumā Bauskas novada tehnisko infrastruktūru var vērtēt kā apmierinošu, lielākās investīcijas
tuvāko gadu laikā nepieciešamas autoceļu, tiltu un ielu remontam, kā arī ūdenssaimniecības
objektu attīstībai.

1.2.4 Pašvaldības pārvaldes resursi
1.2.4.1 Pārvaldes (struktūra un funkcijas) raksturojums
Bauskas novada pašvaldība (tālāk tekstā arī Pašvaldība) ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas
pārstāvniecības – Bauskas novada Domes (tālāk tekstā arī Dome) un tās izveidoto institūciju un
iestāžu starpniecību (skatīt attēlu 1.44) Bauskas novada administratīvajā teritorijā nodrošina
likumos noteikto funkciju, kā arī likumā „Par pašvaldībām” paredzētajā kārtībā Ministru kabineta
doto uzdevumu, kā arī pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un Bauskas
novada administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses.
Pašvaldības administratīvais centrs ir Bauskas pilsēta. Bauskas novadu atbilstoši Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likumam veido šādas teritoriālās vienības: Bauskas pilsēta; Brunavas
pagasts; Ceraukstes pagasts; Codes pagasts; Dāviņu pagasts; Gailīšu pagasts; Īslīces pagasts;
Mežotnes pagasts un Vecsaules pagasts.
Dome atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam sastāv no 17
(septiņpadsmit) deputātiem.
Pārvaldes īstenošanai ir izveidotas 4 pastāvīgās komitejas (finanšu komiteja, sociālo un veselības
lietu komiteja, vides un attīstības komiteja un izglītības, kultūras un sporta lietu komiteja), kā arī 8
komisijas un padomes (administratīvā komisija, dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu
komisija, vēlēšanu komisija, iepirkumu komisija, atļauju izsniegšanas un licencēšanas komisija,
būvju pieņemšanas komisija nekustamā īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisija), sporta
lietu sabiedriskā padome un uzņēmējdarbības konsultatīvā padome.
Pieņemto lēmumu un darbu izpildi nodrošina Bauskas novada administrācijas 11 nodaļas, kurās
uz 31.12.2011 strādā 92 darbinieki. Bauskas novada domes pakļautībā ir 8 pagastu pārvaldes, 8
pašvaldības kapitālsabiedrības un 29 iestādes (skatīt attēlu 1.44).
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Attēls 1.44.

Bauskas novada pārvaldes struktūrshēma

Bauskas kultūras centrs

Avots: Bauskas novada pašvaldības nolikums

Bauskas novada domei ir izveidotas šādas iestādes:


Bauskas novada administrācija - Pašvaldības iestāde, kas nodrošina Domes pieņemto
lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. Administrācija
darbojas uz Domes apstiprināta nolikuma pamata. Administrāciju vada Pašvaldības
izpilddirektors. Administrācijas struktūrvienības darbojas, pamatojoties uz struktūrvienību
vadītāju apstiprinātiem reglamentiem, kas saskaņoti ar Domi. Administrācija nodrošina
pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību Bauskas pilsētā.
Bauskas novada administrācijā 2011.gada beigās strādāja 92 darbinieki. 2011.gadā
saskaņā ar Bauskas novada pašvaldības instrukciju "Darbinieku individuālā atalgojuma
noteikšanas kārtība", veikta Administrācijas amatu klasificēšana, lai nodrošinātu
normatīvajos aktos noteiktās prasības amatiem pašvaldības iestādēs. Bauskas novada
administrācija 72,3% darbiniekiem bija augstākā izglītība5, 20,5% vidējā speciālā izglītība
un 7,2% vidējā izglītība. Visi administrācijas darbinieki pārzina vismaz vienu svešvalodu,
divas svešvalodas- angļu un krievu pārzina 37% darbinieku, trīs svešvalodu zināšanas
norādījuši 18% darbinieku, bet 6% norādījuši vairāk nekā 3 svešvalodu zināšanas
(piemēram, franču, lietuviešu, dāņu, norvēģu).
Darbinieku kvalifikācijas līmeni nodrošina mācību apmeklējumi par budžetā mācībām
atvēlētajiem līdzekļiem un bezmaksas mācību apmeklējumi, kas nodrošinātas valsts
institūciju, pašvaldību un citu organizāciju līdzfinansētu projektu ietvaros, kā, piemēram,
Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Pašvaldību mācību centrs, u.c. piedāvātās
mācības.

5

Izvērtējumā nav iekļauti deviņi tehniskie darbinieki.
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Pagastu pārvaldes: Brunavas pagasta, Ceraukstes pagasta, Codes pagasta, Dāviņu pagasta,
Gailīšu pagasta, Īslīces pagasta, Mežotnes pagasta un Vecsaules pagasta pārvalde.
Pārvaldes nodrošina Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību Bauskas novada
administratīvajā teritorijā – novada pagastos.



Vispārējās izglītības iestādes: 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 Valsts ģimnāzija, Bauskas sākumskola.



Interešu izglītības iestāde: Bauskas Bērnu un jauniešu centrs.



Profesionālās ievirzes izglītības iestādes: Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta
skola, Bauskas Mākslas skola, Bauskas Mūzikas skola.



Pirmsskolas izglītības iestādes: Bauskas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaulīte”,
Bauskas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Zīlīte”.



Speciālās izglītības iestāde: Pamūšas speciālā internātpamatskola.



Bibliotēka: Bauskas Centrālā bibliotēka.



Kultūras iestādes: Bauskas novada Kultūras centrs; Bauskas pils muzejs; Bauskas
Novadpētniecības un mākslas muzejs.



Sociālās aprūpes iestādes: Vispārēja tipa pansionāts „Derpele”.



Citas iestādes: Bauskas novada Bāriņtiesa; Bauskas novada Sociālais dienests; Bauskas
novada Izglītības pārvalde.

Pašvaldībai pieder visas kapitāldaļas un tā ir visu kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:
SIA „Bauskas slimnīca”; SIA „Zemgales Mutes veselības centrs”; SIA „Bauskas zobārstniecība”;
SIA „Vides serviss”; SIA „Bauskas ūdenssaimniecība”; SIA „Bauskas siltums”; SIA „Bauskas
namsaimnieks”.
Pašvaldībai pieder kapitāla daļas un tā ir šo kapitāla daļu turētāja publiski privātajā
kapitālsabiedrībā SIA „Zemgales EKO”.
Pašvaldība ir biedrs šādās biedrībās: „Latvijas Pašvaldību savienība”; „Latvijas Pašvaldību
mācību centrs”; Zemgales reģionālā Enerģētikas aģentūra.

1.2.4.2 Sniegto pakalpojumu raksturojums
Pašvaldību pakalpojumu sākotnējais saraksts izveidots par pamatu ņemot VARAM sagatavotos 6,
kā arī citus – internetā pieejamos pašvaldību pakalpojumu sarakstus. Saraksts satur galveno
pakalpojumu identifikācijas informāciju (pakalpojuma pielietojuma nozare, pakalpojumu grupa,
pakalpojuma nosaukums, pakalpojuma īss apraksts, normatīvā bāze).
No sarakstā definētajām 10 pakalpojuma pielietojuma nozarēm- sociālā aizsardzība, veselība,
izglītība, atpūta, kultūra, reliģija, sabiedriskā kārtība un drošība, vides aizsardzība, ekonomiskie
pasākumi, mājvieta un komunālās ērtības, aizsardzība un vispārīgie publiskie labumiatbilstošajiem pakalpojumiem valstī pieejami 519 pakalpojumi. Bauskas novadā ir pieejami 320
pakalpojumi, jeb 61,7 % no visiem valstī definētajiem pakalpojumiem, piemēram, tirdzniecības
atļauju saņemšana, derīgo izrakteņu ieguves atļauju saņemšana, būvatļaujas saņemšana, personu
datu izziņas, reģistrēšanas u.c.

Publisko pakalpojumu izvērtējums 2011. gadā valstī tiek veikts Eiropas Sociālā fonda projekta „Publisko
pakalpojumu sistēmas pilnveidošana” (Nr.1DP/1.5.1.2.0/08/IPIA/SIF/002) ietvaros.
6
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Daļai pakalpojumu var pieteikties izmantojot veidlapas, kuras pieejamas lejupielādei Bauskas
novada interneta vietnē www.bauska.lv, taču iesniegt tās iespējams tikai klātienē attiecīgajos
dienestos. Tiešsaistē kā e-pakalpojumus var saņemt 40 pakalpojumus, jeb 12,5 % no visiem
pakalpojumiem.
Bauskas novadā pašvaldība sniedz 254 pakalpojumus (79,4 %), pašvaldības kapitālsabiedrības 55
pakalpojumus (17,2 %), uzņēmējsabiedrības ar pašvaldības kapitāla daļu 4 pakalpojumus (1,3 %),
NVO un privātās kapitālsabiedrības 2 pakalpojumus (0,6 %).
Bauskas novada pašvaldības pakalpojumu sniegšanas pilnveidošanai ir nepieciešams veikt
sekojošas aktivitātes:


informācijas pilnveidošana novada klātienes pakalpojumu vietās - administrācijas ēkā un
pagastu pārvaldēs;



kancelejas darbības tuvināšana vienas pieturas aģentūrai, un tās izvietošana Domes ēkas
1.stāvā līdz 2012.gada beigām, tai skaitā, izskatāmo jautājumu paplašināšana, telpu
uzlabošana, iesniegumu veidlapu klāsta paplašināšana un to pieejamības nodrošināšana
klātienē un mājas lapā.



pakalpojumu aprakstu pakāpeniska paplašināšana: pakalpojumu aprakstu izvietošana
www.latvija.lv, pakalpojumu aprakstu izvietošana pašvaldības mājas lapā, tiešu epakalpojumu paplašināšana.



sabiedrības – iedzīvotāju, uzņēmēju un organizāciju informēšana par piedāvātajam
iespējam un pašvaldības darbību, konsultāciju par e-pakalpojumiem nodrošināšanā
(noteiktos laikos) publiskajos interneta pieejas punktos.

Lai uzlabotu pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitāti, tiek strādāts pie vienas pieturas aģentūras
izveides Bauskas novadā, pašvaldības portāla izstrādes un jaunu e-pakalpojumu ieviešanas.
Pašvaldības vienas pieturas aģentūras izveides pamatā ir ideja, ka, ienākot domes ēkā, klients
nonāks Vienas pieturas aģentūrā. Šeit klienti varēs uzzināt nepieciešamo informāciju, aizpildīt un
iesniegt iesniegumus. Vienas pieturas aģentūrā klientam būs pieejams dators un internets.
Attiecīgi Bauskas novada pašvaldības Vienas pieturas aģentūra sniegs informāciju par pašvaldības
pakalpojumiem – par saņemšanas kārtību, procedūru secību un nepieciešamajiem dokumentiem;
pieņems iedzīvotāju iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus; sniegs paskaidrojumus par
iesniegumu noformēšanu; informēs par valsts iestādēm (atrašanās vieta, funkcijas, tālruņu
numuri); kontrolēs saņemto iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu lietvedības virzību; sniegs
konsultācijas par datorkioska lietošanu.

1.2.4.3 Informācijas aprite
Pašvaldībā ir ieviesta elektroniskā dokumentu vadības sistēma DocLogic, kas nodrošina
dokumentu reģistrāciju, dokumentu apriti, dokumentu vīzēšanu, rezolūcijas piešķiršanu,
dokumentu virzības uzraudzību un kontroli, dokumentu uzglabāšanu. Ieviešot elektronisko
dokumentu vadības sistēmu, pašvaldībai ir šādi ieguvumi: samazinājies darbs ar papīra
dokumentiem, mazāka iespēja dokumentus nozaudēt; Nav nepieciešamība pēc dokumentu
kopēšanas vairākos eksemplāros; Dokumentus var ātri izplatīt un pārsūtīt vajadzīgajiem
darbiniekiem, nav nepieciešams veikt dokumentu (to kopiju) fizisku pārsūtīšana pašvaldības
iekšienē; Ātra un ērta dokumentu meklēšana; Ietaupās laiks un līdzekļi.
Bauskas novada Domes un komiteju sēdes tiek organizētas izmantojot pašvaldības Intranet
sistēmu INTEGRA. Komitejas darba kārtību, komitejas lēmumu projektus, atzinumus par tiem,
izziņas materiālus, deputātu iesniegumus, priekšlikumus un jautājumus Administrācijas atbildīgie
speciālisti, kuri veic komitejas organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, ievieto Intranet sistēmā
ne vēlāk kā vienu dienu pirms komitejas kārtējās sēdes un ne vēlāk kā trīs stundas pirms ārkārtas
sēdes. Administrācijas atbildīgie speciālisti, kuri veic komitejas organizatorisko un tehnisko
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apkalpošanu, nodrošina arī to, lai komitejas sēdes materiāli būtu pieejami Domes deputātiem.
Dokumenti uz komiteju sēdēm tiek gatavoti elektroniski, tādejādi samazinot pašvaldības
izdevumus. Tiek veidots materiālu arhīvs. Publicētie domes lēmumi ir pieejami pašvaldības mājas
lapā.
Pašvaldības plānošana un grāmatvedības uzskaite notiek ar grāmatvedības un uzņēmuma
vadības sistēmas OZOLS palīdzību, kas radīta, ņemot par pamatu valsts un pašvaldību
vajadzības un likumdošanas prasības. Sistēma OZOLS nodrošina visu Latvijas likumdošanā
noteikto prasību izpildi, nepieciešamo atskaišu sagatavošanu, elektronisku datu apmaiņu.
Pašvaldības finanšu plānošana tiek veikta, izmantojot SIA „Datorikas institūts DIVI” plānošanas
programmatūru FIBU.
Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšana – ZZ Dati Nekustamā īpašuma nodokļa
administrēšanas sistēma NINO tiek lietota nekustamo īpašumu datu administrēšanai, kā arī
nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai. Sistēma NINO iekļaujas SIA ZZ Dati vienotajā
pašvaldību sistēmā.
Dzimtsarakstu datu reģistrācija – ZZ Dati programma DZIMTS paredzēta Dzimtsarakstu nodaļu
darbam, lai ievadītu dzimšanas, miršanas un laulību reģistrus, kā arī veikt šo reģistru labošanu un
papildināšanu, izdrukāt apliecības un izziņas. Programmai ir sasaiste arī ar Iedzīvotāju reģistru.
2012.gada beigās plānots ieviest vienoto Civilstāvokļa aktu reģistrācijas sistēmu (CARIS), kurā
būs saslēgtas visas republikas dzimtsarakstu nodaļas un, protams, tā darbosies tiešsaistē arī ar
Iedzīvotāju reģistru. Tas atvieglos iedzīvotāju apkalpošanas kvalitāti.
Iedzīvotāju reģistra datu bāze ZZ Dati PERS, „Personas dzīvesvietas datu reģistrācijas sistēmas
pamatfunkcijām” tiek lietota, lai apskatītu personas pamatdatus (personas kodu, uzvārdu, vārdu,
dzimumu, tautību, valstisko piederību, tās veidu, personas statusu u.c.); informāciju par personu
apliecinošajiem dokumentiem; dzīvesvietas informāciju (aktuālo, kā arī vēsturisko); radniecības
informāciju; tehniskos datus par personas mājokli (dzīvojamo ēku, dzīvokli). Aktualizētu personas
pamatdatus; datus par radniecību (saistīt personas ar radniecības saitēm); personu apliecinošo
dokumentu informāciju; personas dzīvesvietas datus, veicot deklarētās adreses ievadi, labošanu,
anulēšanu. Sagatavotu un izdrukātu izziņas (adrešu aktualizācijas lapas PMLP IR,
Reģistrācijas/Noņemšanas no uzskaites lapas, Statistiskās uzskaites talonus un citas, sarakstus
(personu, ēku, dzīvokļu, dokumentus); statistikas pārskatus. Apskatītu un aktualizētu personas
dzīvesvietas datus IR DB, strādājot tiešsaistes datu pārraides režīmā.
Sociālās palīdzības pabalstu administrēšana – ZZ Dati SOPA paredzēta pašvaldības sociālās
palīdzības klientu un sociālās palīdzības datu uzskaitei un apstrādei. Programmas galvenās
funkcijas: Sociālā dienesta klientu uzskaite; klientu materiālās situācijas izvērtēšanai
nepieciešamo datu uzskaite; Klientu iztikas līdzekļu deklarāciju veidošana un uzskaite;
Pašvaldības pabalstu aprēķins, izsniegto/atteikto pabalstu uzskaite; Sasaiste ar ārējiem valsts
reģistriem personu pamatdatu, ienākumu, īpašumu un darbavietu informācijas iegūšanai un
pārbaudei; Pabalstu izmaksu un pārskaitījumu plūsmas administrēšana; Pārskatu un atskaišu
veidošana - gan pašvaldības vajadzībām, gan valsts institūcijām.
ĢIS datu uzturēšana: izmantojot MicroStation programmatūru tiek uzkrāta un uzturēta augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāze. 2009.gada 17.decembrī pieņemtais
"Ģeotelpiskās informācijas likums" nosaka, ka pašvaldības pēc 2010.gada 13.jūlija organizē savu
funkciju izpildei nepieciešamās ģeotelpiskās informācijas iegūšanu un uzturēšanu.
Pašvaldības IT kompetences centrs pakalpojumu pārvaldībai un pieteikumu apstrādei izmanto
ražotāja Axios rīku (informācijas sistēmu) Assyst, kura darbību PKC projekta ietvaros
nodrošina VRAA un Ventspils PKC. Pašvaldības IT infrastruktūras darbības monitoringam
izmanto bezmaksas rīku (sistēmu) Zabbix.
Visas izglītības iestādes izmanto programmatūru e-klase un papildus rīku Sociālo jautājumu
risināšanai. Bauskas novada desmit skolu pedagogi gan kā lektori, gan klausītāji piedalījās
pieredzes apmaiņas forumā „E-klase 2011”, jo „E klasi” Bauskas novadā izmanto ne tikai
pedagogi, arī sociālie darbinieki, bāriņtiesa, lai sekotu, kā skolā klājas „problēmu bērniem”.
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Informācijas aprites uzlabošanai un dažādu jautājumu koordinācijai tiek organizētas pagasta
pārvalžu vadītāju un novada administrācijas vadības un speciālistu ikmēneša tikšanās reizes.
Pašvaldība par savas darbības aktuālajiem jautājumiem informē novada iedzīvotājus novada
domes izdotajā laikrakstā „Bauskas Novada Vēstis”, kas tiek izdots 10 000 eksemplāros un bez
maksas tiek izplatīts Bauskas pilsētā un 8 pagastu pārvaldēs. Informāciju ievieto arī pašvaldības
mājas lapā. Tādejādi novada iedzīvotāji tiek iepazīstināti ar domes lēmumiem, speciālistu
skaidrojumiem par lēmuma pieņemšanas nepieciešamību, kā arī citu noderīgu informāciju.
Atsevišķā pētījuma ietvaros Bauskas novada iedzīvotāji norādīja, ka par savā pašvaldībā
notiekošo: 26% uzzina lasot „Bauskas novada vēstis”, 41% lasot „ Bauskas dzīvi”, 31% Bauskas
pašvaldībā un Bauskas novada mājas lapā, 2% minēja citu variantu. Gadu pēc novada izveides
(2010.gada aptauja) 64% respondentu atzīmēja, ka novada pašvaldības sadarbība ar iedzīvotājiem
ir nepietiekama.
Ņemot vērā iedzīvotāju ieteikumus, lai uzlabotu informācijas sniegšanu Bauskas pilsētā,
hipermārketā RIMI, Bauskas autoostā un Tūrisma informācijas centrā ir uzstādīti informācijas
stendi, ar kuru palīdzību Bauskas novada iedzīvotāji tiek informēti par pasākumiem Bauskas
novadā.

1.2.4.4 Sadarbības raksturojums
1.2.4.4.1 Starptautiskā sadarbība
Bauskas novada pašvaldības starptautiskās sadarbības mērķis ir Bauskas novada atpazīstamības
un attīstības veicināšana,..
Starptautiskā sadarbība notiek šādos galvenajos virzienos:
1.Pārrobežu sadarbība ar Lietuvas pašvaldībām.
2.Sadarbība ar ārvalstu vēstniecībām, pašvaldībām, valsts un nevalstiskajām organizācijām.
3. Sadarbība pašvaldību sadraudzības tīklojuma ietvaros (Twinning).
4. Dalība starptautiskajos projektos.
2010.gadā Bauskas novada pašvaldību apmeklēja: sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību
Čehijas parlamenta pārstāvji, pašvaldību apmeklēja Čehijas Republikas Ārkārtējais un
pilnvarotais vēstnieks, Turcijas Republikas Pagaidu pilnvarotā lietvede, Ukrainas Republikas
vēstniecības pārstāvji, Taivānas Republikas pārstāvniecības vadītājs, Baltkrievijas vēstniecības
pārstāvji. Bauskā tika noorganizēts 1.starptautiskais Amatniecības festivāls.
2011.gadā Bauskas novada pašvaldību apmeklēja: Horvātijas valsts amatpersonu grupa Horvātijas
Ekonomikas un darba ministrijas valsts sekretāra vadībā, ASV Vēstniece, Nīderlandes Karalistes
vēstnieks. Bauskas novada svētkos viesojās Lietuvas Republikas Pakrojas un Radvilišķu
pašvaldību vadītāji.
Kultūras projektu ietvaros Bauskas novadā muzicēja jauniešu orķestri no Nīderlandes un Vācijas.

1.2.4.4.2 Pārrobežu sadarbība
Bauskas novada pašvaldība sadarbībā ar Zemgales plānošanas reģionu ir realizējusi vairāk kā 10
pārrobežu projektus, piemēram, Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.–
2013.gadam projektos „Amatniecības pārrobežu sadarbības tīkls kā Latvijas–Lietuvas pierobežas
pievilcības veicinātājs”, „Pārrobežu sadarbība starp Pluņģi un Bausku – kopējās sporta aktivitātes
un pamats nākotnei”, kas veicina kultūru mijiedarbību.
Jau vairāk kā 20 gadus tiek organizēts starptautisks veterānu basketbola turnīrs ar Lietuvas
Republikas Jonišķu, Jaunakmenes, Radvilišķu rajonu un Bauskas novada veterānu komandu
dalību. 2010. gadā basketbola veterāni pulcējās Jaunakmenē. Sadarbības ietvaros 2010.gada
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pavasarī Bauskā tika sarīkotas basketbola un volejbola draudzības sacensības starp Jonišķu un
Bauskas jauniešiem.

1.2.4.4.3 Sadarbība ar citām pašvaldībām
Bauskas novada pašvaldībai viens no pirmajiem sadraudzības līgumiem tika noslēgts pagājušā
gadsimta 70. gados ar Samtrēdijas pašvaldību Gruzijā. Kopš valsts neatkarības atjaunošanas cieša
sadarbība izveidojās ar Hedemoras komūnu Zviedrijā. Sadraudzības līgumi noslēgti ar šādām
pašvaldībām:







Hedemora (Zviedrija)- kopš 13.09.2003.
Pakroja (Lietuva) – kopš 02.11.2006.
Ripina (Polija) – kopš 05.06.2007.
Nāhoda (Čehija) – kopš 23.07.2010.
Radvilišķi (Lietuva) – kopš 07.05.2011
Hašūri (Gruzija) – kopš 24.09.2011.

2010.gadā notika divpusēja pašvaldības delegāciju apmaiņa un sadraudzības līguma parakstīšana
ar Nāhodas pilsētu. Bauskas novada Sociālo dienestu apmeklēja Hedemoras pašvaldības pārstāvji.
Bauskas 1.vidusskolas skolēnu delegācija apmeklēja Ripinu, un Ripinas skolēnu delegācija
uzturējās vasaras nometnē Bauskā.
Bauskas novada pašvaldība 2011.gadā uzņēma divdesmit astoņus 13 – 19 gadus vecus skolēnus
un viņu skolotājus no Bauskas novada sadraudzības pilsētas Ripinas, Polijā. Bauskas pils muzeja
deju grupa „Galms” uzstājās Kurzemes svētkos Nāhodā. Bauskas novada pašvaldības delegācija
piedalījās Ripinas pilsētas rīkotajos svētkos „Agra 2011”, apmeklēja Hašūri pilsētu Gruzijā, kur
tika parakstīts sadraudzības līgums.
Aktīvi starptautiskās sadarbības veidošanā ir skolu jaunieši, īpaši izceļama Bauskas valsts
ģimnāzija, kas regulāri sadarbojas ar izglītības iestādēm no Ripinas, Hedemoras, Vīlandes un
citām pašvaldībām. Jaunieši aktīvi piedalās starptautiskajos konkursos, kuros gūst godalgotas
vietas.
Kopumā galvenās Bauskas novada pašvaldības sadarbības jomas ārpus novada robežām ir dažāda
mēroga aktivitātes vides uzlabošanas, sociālajā, izglītības, kultūras un sporta jomās, kas veicina
informācijas apmaiņu un labas prakses pieredzes nodošanu un pārņemšanu katrā no minētajām
jomām.

1.2.4.4.4 Sadarbība ar NVO
2012.gada sākumā Bauskas novadā bija reģistrētas 114 biedrības un sabiedriskās organizācijas, no
tām 54% jeb 64 bija reģistrētas Bauskas pilsētā, 4 Brunavas pagastā, 8 Īslīces pagastā, 9 Codes
pagastā, 7 Ceraukstes pagastā, 7 Vecsaules pagastā, 6 Mežotnes pagastā, 6 Gailīšu pagastā un
tikai 1 sabiedriskā organizācija Dāviņu pagastā. Bauskas novadā uz 1000 iedzīvotājiem bija
reģistrēta 4,1 biedrība.
No reģistrētajām biedrībām/sabiedriskajām organizācijām 18 darbojās kultūras jomā, 25 biedrības
darbības sfēra- sociālie un veselības jautājumi, 38- tehniskie sporta veidi, nekustamais īpašums,
medības, 11 lauksaimniecības jomā, 10 nodarbojās ar uzņēmējdarbības veicināšanu, 10 sporta
biedrības, 2 jauniešu sabiedriskās organizācijas.
Lai arī likumā Par pašvaldībām nav precīzi norādīts, ka pašvaldību funkciju īstenošanā var
līdzdarboties nevalstiskais sektors, pašvaldības drīkst izvēlēties kādu saturisko funkciju,
piemēram, iedzīvotāju izglītība, kultūras dzīve, sports un veselība un sniedzot atbalstu sektoram to
iesaistīt funkcijas izpildē. Pašvaldība var lemt par kultūras un mākslas projektu konkursu
rīkošanu, sociālā atbalsta aktivitāšu deleģēšanu vietējām organizācijām vai veicot kādas
sabiedrības grupas izglītošanu u.tml.
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Pašvaldība var sniegt materiālo un nemateriālo atbalstu funkcijas īstenošanai (pašvaldības telpu
piešķiršana/noma, transporta pakalpojumi, funkcijas veikšanai nepieciešamā tehnika u.c.),
ievērojot atklātības un vienlīdzīgu iespēju principus.
Kaut arī nevalstisko organizāciju aktivitāte pašvaldībai svarīgu jautājumu pieņemšanā ir samērā
neliela, tomēr tā pakāpeniski attīstās. Bauskas novada pašvaldībai ir izveidojusies ilgstoša
sadarbība ar biedrībām „Bauskas rajona lauku partnerība”, invalīdu sporta un rehabilitācijas
biedrību „Bauska”, „Zemgales tūrisma asociācija”, „Latvijas Sarkanā Krusta Bauskas komiteja”,
biedrību „Kalna Svētības kopiena”, Bauskas invalīdu biedrību, „Bauskas multiplās sklerozes
asociāciju”, biedrību „Meistars Gothards” ikgadējā mākslas plenēra „Bauskas vasara”
organizēšanā un biedrību „Bauskas vecpilsēta” Bauskas vecpilsētas attīstības plānošanā.
Pašvaldībām ir atļauts nodot savu mantu lietošanā sabiedriskā labuma organizācijām. Procedūra
mantas nodošanai bezatlīdzības lietošanā (patapinājumā) sabiedriskā labuma organizācijai ir šāda:
pašvaldības dome pieņem lēmumu par konkrētas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā
sabiedriskā labuma organizācijai. Mantu var nodot uz laiku, kamēr attiecīgajai biedrībai,
nodibinājumam vai reliģiskajai organizācijai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, bet ne
ilgāk par 10 gadiem. Valsts vai pašvaldības mantu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma
organizācijai var nodot atkārtoti, pamatojoties uz lēmumu par pašvaldības mantas nodošanu
bezatlīdzības lietošanā, slēdz rakstveida līgumu.
Vēl jāmin tāds atbalsta veids kā pašvaldību darbinieku konsultācijas projektu rakstīšanā un
palīdzība juridisko jautājumu risināšanā.
Bez jau minētajiem modeļiem Bauskas novadā aktīvi darbojas Vietējās rīcību grupas. Vietējā
rīcības grupa ir formāla (biedrība, nodibinājums) vai neformāla lauku iedzīvotāju apvienība, kuru
vieno kopīga teritorija, ekonomiskas, sociālas un/vai kultūras intereses, piemēram, sieviešu,
jauniešu vai pensionāru klubi, lauksaimnieku biedrības, vietējo uzņēmēju klubi u.c. Vietējai
iniciatīvas grupai ir raksturīga saskaņota rīcība, kurā tiek pārstāvēta lauku teritorija un tās
iedzīvotāju intereses, kas parādās brīdī, kad tiek noskaidrotas teritorijas attīstības vajadzību un
noteiktas prioritātes, kā arī tiek īstenota integrēta lauku attīstības stratēģija.
Bauskas novada pašvaldība 2011.gada nogalē, sadarbojoties ar biedrību „Uzņēmēju klubs Bauska
97” izveidoja Uzņēmējdarbības konsultatīvo padomi. Padome tika izveidota ar mērķi aktivizēt
dialogu starp uzņēmējiem un pašvaldību, tādējādi veicinot viedokļu apmaiņu par novadam
aktuāliem jautājumiem. Padomes galvenais uzdevums ir priekšlikumu izskatīšana un iesniegšana
Bauskas novada domei uzņēmējdarbības jautājumos.

1.2.4.5 Novada funkcionālās saites
Rīgas metropoles reģions – Pierīga – tiek uzlūkots kā ar galvaspilsētu funkcionāli saistīta
ekonomiskās un iedzīvotāju ikdienas darba un izglītības kustības telpa. Rīgas ietekme uz
apkārtējo teritoriju vēsturiski ir lielāka nekā citām Latvijas pilsētām un, tai ilgstoši pastāvot, ir
izveidojusies funkcionāli un telpiski ar Rīgu saistīta apdzīvojuma un satiksmes infrastruktūra un
tai atbilstoša iedzīvotāju ikdienas kustība. Bauskas novads ir Rīgas metropoles reģiona dienvidu
robeža.
Novadi, kas izveidoti bijušā Bauskas rajona teritorijā Rundāles, Iecavas un Vecumnieku novads
izmanto valsts iestāžu pakalpojumus (Pārtikas un veterinārais dienesta Bauskas pārvalde,
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde Bauskas nodaļa, Latvijas Valsts ceļi VAS Centra reģiona
Bauskas nodaļa, Valsts ieņēmumu dienesta Zemgales reģionālā iestādes Bauskas nodaļa, Valsts
probācijas dienests Bauskas teritoriālā struktūrvienība, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras
Bauskas nodaļa, Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas Bauskas klientu
apkalpošanas centrs, Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības kontroles departamenta
Zemgales kontroles nodaļas Bauskas kontroles un uzraudzības daļa, Izglītības Valsts inspekcijas
Bauskas rajona inspektors, Ciltsdarba Valsts inspekcija, Zemgales apgabaltiesa, Bauskas
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Zemesgrāmatu nodaļa, Zemgales reģionālā valsts darba inspekcijas Bauskas birojs, Latvijas
Republikas Centrālā statistikas pārvaldes Bauskas informācijas centrs, Latvijas Republikas
Naturalizācijas pārvaldes Jelgavas reģionālās nodaļas Bauskas filiāle, Latvijas Republikas
Uzņēmumu reģistrs Bauskas reģionālā nodaļa, Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes
Bauskas iecirknis, Valsts augu aizsardzības dienesta Zemgales reģionālā nodaļa, "Latvijas Valsts
mērnieks" VSIA Bauskas birojs, "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" valsts SIA,
Bauskas novērojumu stacija, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Zemgales reģiona
brigāde Bauskas daļa, "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (VTUA)" VA, Bauskas rajona
nodaļa, "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" valsts SIA, Zemgales reģiona meliorācijas
nodaļa "Latvijas Gāze", AS, Bauskas iecirknis "Latvenergo"), komerciestāžu - banku un
apdrošināšanas iestāžu pakalpojumus, kā arī SIA „Bauskas slimnīca” pakalpojumus Bauskas
pilsētā. Vājākas funkcionālās saites ir ar Vecumnieku novadu, jo ceļu kvalitāte un galvaspilsētas
sasniedzamība ir vienkāršāka, nekā nokļūšana Bauskā.
Deleģēšanas līguma ietvaros Rundāles, Iecavas un Vecumnieku novadam tiek sniegti būvvaldes
pakalpojumi.
Sadarbības līguma ietvaros Rundāles, Iecavas un Vecumnieku novada pašvaldības saņem
pakalpojumus izglītības, sporta, tūrisma, bibliotēku, kultūras un informācijas tehnoloģiju jomās.
Bauskas pilsētai tāpat kā citām Zemgales reģiona pilsētām ir izveidojušies savs
pilsētreģions/aglomerācija (funkcionālās teritorijas), ko raksturo laika gaitā pāri pilsētas
administratīvajām robežām attīstījusies pilsēttipa apbūve (savrupmāju apbūves teritorijas vai
mazdārziņu teritorijas Janeikas, arī ražošanas objekti un būves Bērzkalnu ciemā, blakus pilsētai
attīstījušies atsevišķi ciemi Jauncode, Elektriķi, Mūsa, Bērzkalni, Rundāles novada Lepšas un
Saulaine, attīstīta publiskā un tehniskā infrastruktūra un cita saimnieciskā darbība.
Bauskas novads 54 km garumā robežojas ar Lietuvas Republiku, līdz ar to Bauskas novada
pašvaldībai, īpaši lauku teritorijām ir nepieciešams un iespējams stiprināt sadarbību ar Lietuvas
pilsētu pašvaldībām pierobežā - Biržiem, Žagari, Pasvali, un reģionālajām pilsētām - Pakroju un
Šauļiem.
Pierobežā novada attīstību raksturojošie vidējie rādītāji, salīdzinot gan ar Latvijas, gan citu
novadu vidējiem rādītājiem, kopumā ir jūtami zemāki. Iedzīvotāju skaits pierobežā ir samazinājies
ievērojami straujāk, ko veicinājusi teritoriju sliktā sasniedzamība, palielinot perifērijas efektu un
sekmējot pierobežas teritoriju iztukšošanos.
Vietējā līmenī īstenojas pārrobežu sadarbība, pastāv iedzīvotāju brīva kustība un veidojas
saimnieciskās un pakalpojumu saiknes. Pagastos ar sliktu valsts ceļu infrastruktūru, piemēram
Brunavas pagastā iedzīvotāji izvēlas saņemt pakalpojumus Lietuvā.
Laika gaitā ir izveidojušās šādas funkcionālās saites ar Lietuvu:










sadarbība kultūras jomā - Lietuvas kultūras biedrība, NVO, pašdarbības kolektīvu
apmaiņa, Vecsaules saieta nams tiek veidots kā pirmais Lietuvas kultūras centrs Latvijā;
sadarbība vides jomā- Lielupes upes baseins, sadarbība ar Šauļiem, Pakroju;
sadarbība sporta jomā- kopīgi pasākumi;
sadarbība starp izglītības iestādēm, pirmskolas izglītības iestādēm, mācību programmas un
satura uzlabošana;
sadarbība sociālajā jomā un pašvaldības pārvaldes uzlabošanas jautājumos;
uzņēmējdarbības veicināšana, kopīga biznesa bibliotēku izveidošana un pieredzes
apmaiņa;
sadarbība kultūrtūrisma jomā - Biržu dabas parks, Bauskas dabas parks, Bauskas pils
ansamblis, Pakrojas muiža un parks;
sadarbība nozīmīgu kultūras mantojuma objektu restaurācijā;
sadarbība civilās aizsardzības un drošības jautājumos.
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1.2.4.6 Pārvaldes resursu novērtējums
Bauskas novada pašvaldība izveidota 2009.gadā, bet 2010.gada beigās izveidota darba grupa ar
mērķi optimizēt un stiprināt pašvaldības administratīvo sistēmu. Pamatojoties uz Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 10.panta desmito daļu ar 2011.gada 24.februāra Bauskas novada domes lēmumu
„Par Bauskas novada pašvaldības institucionālās sistēmas stiprināšanu” tika pilnveidota Bauskas
novada pašvaldības pārvaldes struktūra. Darbs pie institucionālās sistēmas optimizācijas nav
apstājies un nozīmīgas pārmaiņas turpinās 2012.gadā, kā arī plānotas nākotnē. Pašvaldības
pārvalde ir salīdzinoši labi organizēta un spējīga veikt tai paredzētās funkcijas, ievērojot valsts un
Bauskas novada administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses.
Pašvaldības administratīvais centrs ir Bauskas pilsēta. Bauskas novadu atbilstoši Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likumam veido šādas teritoriālās vienības: Bauskas pilsēta; Brunavas
pagasts; Ceraukstes pagasts; Codes pagasts; Dāviņu pagasts; Gailīšu pagasts; Īslīces pagasts;
Mežotnes pagasts un Vecsaules pagasts.
Dome atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam sastāv no 17
(septiņpadsmit) deputātiem.
Pārvaldes īstenošanai ir izveidotas 4 pastāvīgās komitejas, kā arī 8 komisijas un padomes.
Pieņemto lēmumu un darbu izpildi nodrošina Bauskas novada administrācijas 11 nodaļas, kurās
uz 31.12.2011 strādā 92 darbinieki. Bauskas novada domes pakļautībā ir 8 pagastu pārvaldes, 8
pašvaldības kapitālsabiedrības un 29 iestādes.
No VARAM7 sarakstos definētajiem, valstī pieejamajiem 519 pakalpojumiem Bauskas novadā ir
pieejami 320 pakalpojumu veidi, jeb 61,7 % no visiem pakalpojumiem. Daļai pakalpojumu var
pieteikties izmantojot veidlapas, kuras pieejamas lejupielādei Bauskas novada interneta vietnē
www.bauska.lv, taču iesniegt tās iespējams tikai klātienē attiecīgajos dienestos. Tiešsaistē kā epakalpojumus var saņemt 40 pakalpojumus, jeb 12,5 % no visiem pakalpojumiem.
Bauskas novadā pašvaldība sniedz 254 pakalpojumus (79,4 %), pašvaldības kapitālsabiedrības 55
pakalpojumus (17,2 %), uzņēmējsabiedrības ar pašvaldības kapitāla daļu 4 pakalpojumus (1,3 %),
NVO un privātās kapitālsabiedrības 2 pakalpojumus (0,6 %).
Lai uzlabotu pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitāti, tiek strādāts pie vienas pieturas aģentūras
izveides Bauskas novadā, pašvaldības portāla izstrādes un jaunu e-pakalpojumu ieviešanas.
Informācijas aprite ir salīdzinoši efektīva: 1)pašvaldībā ir ieviesta elektroniskā dokumentu vadības
sistēma DocLogic, kas nodrošina dokumentu ātru un ērtu izplatīšanu, meklēšanu, ietaupot laiku
un līdzekļus; 2)domes un komiteju sēdes tiek organizētas izmantojot pašvaldības Intranet sistēmu
INTEGRA, kas nodrošina dokumentu pieejamību elektroniski, tādejādi samazinot pašvaldības
izdevumus. Tiek veidots materiālu arhīvs. Publicētie domes lēmumi ir pieejami pašvaldības mājas
lapā; 3)pašvaldības finanšu plānošana tiek veikta, izmantojot SIA „Datorikas institūts DIVI”
plānošanas programmatūru FIBU, un grāmatvedības un uzņēmuma vadības sistēmu OZOLS, kas
atvieglo un nodrošina visu Latvijas likumdošanā noteikto prasību izpildi, nepieciešamo atskaišu
sagatavošanu, 4)informācijas aprites uzlabošanai un dažādu jautājumu koordinācijai tiek
organizētas pagasta pārvalžu vadītāju un novada administrācijas vadības un speciālistu ikmēneša
tikšanās reizes; 5)novada iedzīvotājus informēšanai tiek izdots laikraksts „Bauskas Novada
Vēstis”, kas 10 000 eksemplāros bez maksas tiek izplatīts Bauskas pilsētā un 8 pagastu pārvaldēs.
Informāciju ievieto arī pašvaldības mājas lapā. Tādejādi novada iedzīvotāji tiek iepazīstināti ar
domes lēmumiem, speciālistu skaidrojumiem par lēmuma pieņemšanas nepieciešamību, kā arī citu
noderīgu informāciju. Papildus tam, atsaucoties uz iedzīvotāju ieteikumiem, hipermārketā RIMI,

Publisko pakalpojumu izvērtējums 2011. gadā valstī tiek veikts Eiropas Sociālā fonda projekta „Publisko
pakalpojumu sistēmas pilnveidošana” (Nr.1DP/1.5.1.2.0/08/IPIA/SIF/002) ietvaros
7
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Bauskas autoostā un Bauskas rātsnamā izvietotajā TIC ir uzstādīti digitāli displeji, ar kuru
palīdzību Bauskas novada iedzīvotāji tiek informēti par Bauskas novadā aktuālajiem jautājumiem.
Bauskas novada pašvaldība īsteno plašas vietēja, reģionāla un starptautiska mēroga sadarbības
aktivitātes. Starptautiskās sadarbības pamatā ir mērķis dot ieguldījumu pašvaldības atpazīstamības
un attīstības veicināšanā šādos galvenajos virzienos: pārrobežu sadarbība ar Lietuvas
pašvaldībām; sadarbība ar ārvalstu vēstniecībām, pašvaldībām, valsts un nevalstiskajām
organizācijām; sadarbība pašvaldību sadraudzības tīklojuma ietvaros (Twinning) un dalība
starptautiskajos projektos. Ārpus Latvijas robežām Sadraudzības līgumi noslēgti ar šādām
pašvaldībām: Hedemora (Zviedrija), Pakroja (Lietuva), Ripina (Polija), Nāhoda (Čehija),
Radvilišķi (Lietuva) un Hašūri (Gruzija). Pārrobežu sadarbība tiek īstenota vēsturiski izveidojušās
Latvijas–Lietuvas pierobežas sadarbības ietvaros ar Lietuvas Republikas Pluņģes, Jonišķu,
Jaunakmenes, Radvilišķu rajoniem gan sporta, gan kultūras jomā.
Kaut arī nevalstisko organizāciju aktivitāte pašvaldībai svarīgu jautājumu pieņemšanā ir samērā
neliela, tomēr tā pakāpeniski attīstās. Bauskas novada pašvaldībai ir izveidojusies ilgstoša
sadarbība ar biedrībām „Bauskas rajona lauku partnerība”, invalīdu sporta un rehabilitācijas
biedrību „Bauska”, „Zemgales tūrisma asociācija”, „Latvijas Sarkanā Krusta Bauskas komiteja”,
biedrību „Kalna Svētības kopiena”, Bauskas invalīdu biedrību, „Bauskas multiplās sklerozes
asociāciju”, biedrību „Meistars Gothards” ikgadējā mākslas plenēra „Bauskas vasara”
organizēšanā un biedrību „Bauskas vecpilsēta” Bauskas vecpilsētas attīstības plānošanā.
Bauskas novads ietilpst Zemgales plānošanas reģiona teritorijā, kas nosaka ciešākās reģionālās
funkcionālās saites nekā ar galvaspilsētu funkcionāli saistītu ekonomisko un iedzīvotāju ikdienas
darba un izglītības kustību. Novadi, kas izveidoti bijušā Bauskas rajona teritorijā Rundāles,
Iecavas un Vecumnieku novads izmanto valsts iestāžu pakalpojumus, komerciestāžu - banku un
apdrošināšanas iestāžu pakalpojumus, kā arī SIA „Bauskas slimnīca” pakalpojumus Bauskas
pilsētā. Vājākas funkcionālās saites ir ar Vecumnieku novadu, jo ceļu kvalitāte un galvaspilsētas
sasniedzamība ir vienkāršāka, nekā nokļūšana Bauskā. Deleģēšanas līguma ietvaros Rundāles,
Iecavas un Vecumnieku novadam tiek sniegti būvvaldes pakalpojumi. Sadarbības līguma ietvaros
Rundāles, Iecavas un Vecumnieku novada pašvaldības saņem pakalpojumus izglītības, sporta,
tūrisma, bibliotēku, kultūras un informācijas tehnoloģiju jomās. Bauskas pilsētai tāpat kā citām
Zemgales reģiona pilsētām ir izveidojušies savs pilsētreģions/aglomerācija (funkcionālās
teritorijas), ko raksturo laika gaitā pāri pilsētas administratīvajām robežām attīstījusies pilsēttipa
apbūve (savrupmāju apbūves teritorijas vai mazdārziņu teritorijas Janeikas, arī ražošanas objekti
un būves Bērzkalnu ciemā, blakus pilsētai attīstījušies atsevišķi ciemi Jauncode, Elektriķi, Mūsa,
Bērzkalni, Rundāles novada Lepšas un Saulaine, attīstīta publiskā un tehniskā infrastruktūra un
cita saimnieciskā darbība. Starptautiskās funkcionālās saites Bauskas novada pašvaldībai ir ar
Lietuvas pilsētu pašvaldībām pierobežā - Biržiem, Žagari, Pasvali, un reģionālajām pilsētām Pakroju un Šauļiem, galvenokārt kultūras, vides aizsardzības, izglītības, sociālajā,
uzņēmējdarbības vicināšanas un kultūrtūrisma, kā arī civilās aizsardzības un drošības jomās.

1.2.5 Finanšu resursi un investīcijas
1.2.5.1 Pašvaldības budžets
Pašvaldības budžets ir līdzeklis pašvaldības politikas realizācijai ar finanšu metodēm. Svarīgākais,
kas jānodrošina pašvaldībai, ir ilgtspējīga administratīvās teritorijas attīstība, efektīvi izmantojot
konkurētspējīgo priekšrocību un vienlaikus sabalansējot saimniecisko un ekonomisko attīstību ar
sociālajām interesēm.
Bauskas novada pamatbudžeta ieņēmumi ar katru gadu palielinās.
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Attēls 1.45.

Bauskas novada pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 2009.–2011.g., Ls

* Informācija no 2011.gada budžeta ar 27.10.2011. grozījumiem
**Budžeta līdzekļu atlikuma izmaiņas, kas sevī ietver aizņēmumus un līdzdalību pašu kapitālā
Avots:
Bauskas novada pašvaldības budžets 2009., 2010.gadam un 2011.gada budžets ar 27.10.2011.
grozījumiem

Aplūkojot detalizētāk pamatbudžeta ieņēmumu struktūru, var secināt, ka lielāko daļu ieņēmumu
Bauskas novadā veido nodokļu ieņēmumi un transferti. Ievērojami mazāku daļu veido maksas
pakalpojumi, nenodokļu ieņēmumi un citi ieņēmumi. Ņemot vērā to, ka nodokļu ieņēmumi, kuru
lielāko daļu sastāda iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi ir tieši saistīti ar valsts nodokļu
politiku, kas pēdējos gados ir ļoti mainīga, pašvaldībai ir grūti prognozēt vai nākotnē šī ieņēmumu
daļa pieaugs vai samazināsies.
Nenodokļu ieņēmumi veido pavisam nelielu kopējo ieņēmumu daļu (skatīt attēlu 1.45).
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Attēls 1.46.

Bauskas novada pamatbudžeta izdevumu struktūra 2009.–2011.g., Ls

* Informācija no 2011.gada budžeta ar 27.10.2011. grozījumiem
Avots:
Bauskas novada pašvaldības budžets 2009., 2010.gadam un 2011.gada budžets ar 27.10.2011.
grozījumiem

Analizējot pamatbudžeta izdevumu struktūru (skatīt attēlu 1.46), redzams, ka nemainīgi lielāko
Bauskas novada izdevumu daļu veido izdevumi izglītībai. Samazinās izdevumi sociālajai
aizsardzībai, kas saistīts ar Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta finansējuma samazinājumu.
Saistībā ar Eiropas Savienības līdzfinansētu projektu realizāciju ievērojami palielinās izdevumi
ekonomiskajai darbībai, kas 2011.gadā ir vismaz divas reizes lielāki, kā gadu iepriekš. Ar katru
gadu palielinās izdevumi atpūtai, kultūrai un reliģijai, kā arī pašvaldības mājokļu un teritoriju
apsaimniekošanai.

Sagatavoja SIA „Baltkonsults”, SIA „Konsorts”, SIA „Konsultanti” sadarbībā ar Bauskas novada Domi

86

Bauskas novada attīstības programma 2012.–2018. gadam. Gala redakcija.

Attēls 1.47.

Bauskas novada speciālā budžeta ieņēmumu struktūra 2009.–2011.g., Ls

* Informācija no 2011.gada budžeta ar 27.10.2011. grozījumiem
**Budžeta līdzekļu atlikuma izmaiņas, kas sevī ietver aizņēmumus un līdzdalību pašu kapitālā
Avots:
Bauskas novada pašvaldības budžets 2009., 2010. gadam un 2011. gada budžets ar 27.10.2011.
grozījumiem

Bauskas novada speciālā budžeta ieņēmumus (skatīt attēlu 1.47) veido autoceļu (ielu) fonda
ieņēmumi, nodokļu ieņēmumi un pārējie ieņēmumi. Transfertu ieņēmumi 2010. un 2011.gadā
ievērojami samazinājušies, jo līdz novada izveidošanai vietējās pašvaldības mērķdotāciju
autoceļiem (ielām) saņēma ar Bauskas rajona padomes starpniecību un uzrādīja transfertu sadaļā,
bet apvienojot pagastu budžetus, no valsts budžeta saņemtā mērķdotācija novada līmenī summējās
kā transferts pagastu budžetos līdz 01.07.2009. un no 01.07.2009. saņemtā mērķdotācija
pašvaldības autoceļiem (ielām).
Arī ieņēmumu samazinājums par maksas pakalpojumiem izskaidrojams ar izmaiņām budžeta
uzskaitē līdz ar novada izveidošanu – līdz novada izveidošanai daži pagasti speciālajā budžetā
plānoja līdzekļus ES struktūrfondu īstenošanai. Ar 01.07.2009. līdzekļi ES struktūrfondu
īstenošanai tiek plānoti pamatbudžetā.
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Attēls 1.48.

Bauskas novada speciālā budžeta izdevumu struktūra 2009.–2011.g., Ls

* Informācija no 2011.gada budžeta ar 27.10.2011. grozījumiem
Avots:
Bauskas novada pašvaldības budžets 2009., 2010 gadam un 2011.gada budžets ar 27.10.2011.
grozījumiem

Sarūkot speciālā budžeta ieņēmumiem, pēdējo gadu laikā būtiski samazinājušies arī speciālā
budžeta izdevumi (skatīt attēlu 1.48). nesalīdzināmi lielākā daļa no speciālā budžeta izdevumiem
tiek novirzīta ekonomiskajai darbībai. 2011.gadā ir plānots palielināt izdevumus vides
aizsardzībai un sociālajai aizsardzībai.

1.2.5.2 Investīcijas/ īstenotie projekti
Bauskas novada pašvaldība nopietnu darbu iegulda publiskās infrastruktūras un pakalpojumu, kā
arī kopējās iedzīvotāju labklājības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanā, piesaistot finansējumu
gan no ES fondiem, gan citiem finanšu instrumentiem.
Līdz 2011. gada jūnijam Bauskas novadā kopējais piesaistīto un pašu finanšu līdzekļu apjoms
sastāda 3,24 milj. latu, par kuriem ir īstenoti vai patlaban tiek īstenots 41 Bauskas novadam
nozīmīgs projekts.
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Patlaban tiek realizēti vai iesniegti vērtēšanai 41 projekts, no tiem 34 % piesaistītais
līdzfinansējums ir no ERAF (skatīt attēlus 1.49–1.50, 4.pielikumu).
Attēls 1.49.
LVL

Bauskas novada investīciju projektu finansējuma sadalījums pa finansējuma avotiem,

Avots: Bauskas novada pašvaldība
Piezīme: Attēlā atspoguļots projektu sadalījums pēc līdzfinansēšanas avotiem, norādot to kopējās attiecināmās
izmaksas, nevis līdzfinansējuma apmēru.

Lielākais investīciju projektu īpatsvars, kas ir pabeigti vai patlaban tiek īstenoti ir Bauskas pilsētā
un kopsummā sastāda 48 % jeb 1 568 830 latu (ieskaitot novada nozīmes projektus). Pārējās
Bauskas novada administratīvajās teritorijās realizēto vai patlaban realizēšanas procesā esošo
projektu finanšu apjoms ir 52 % jeb 1 675 496 latu (Gailīšu pagastā 19 %, Īslīces pagastā 16 %,
Mežotnes pagastā 8 %, Vecsaules pagastā 4 %, Codes pagastā 3 %, Brunavas un Ceraukstes
pagastos pa 1 %). Ir arī tādi projekti, kuru realizēšana ir attiecināma uz visu novada teritoriju
kopumā (skatīt attēlu 1.50).
Attēls 1.50.
LVL

Bauskas novada investīciju projektu finansējuma sadalījums pa novada teritorijām,

Avots: Bauskas novada pašvaldība

Bauskas novadā realizēto un īstenošanas stadijā esošo projektu sarakstus skatīt 4.pielikumā.
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1.2.5.3 Finanšu resursu novērtējums
Lielāko daļu Bauskas novada budžeta ieņēmumu veido nodokļu ieņēmumi un transferti vidēji
49,3 % un 43,5 % attiecīgi. Ievērojami mazāku daļu veido maksas pakalpojumi, nenodokļu
ieņēmumi un citi ieņēmumi. Nemainīgi lielāko Bauskas novada izdevumu daļu veido izdevumi
izglītībai.
Bauskas novada pašvaldība nopietnu darbu iegulda publiskās infrastruktūras un pakalpojumu, kā
arī kopējās iedzīvotāju labklājības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanā, piesaistot finansējumu
gan no ES fondiem, gan citiem finanšu instrumentiem. Līdz 2011.gada jūnijam Bauskas novadā
kopējais piesaistīto un pašu finanšu līdzekļu apjoms sastāda 3,24 milj. latu, par kuriem ir īstenoti
vai patlaban tiek īstenots 41 Bauskas novadam nozīmīgs projekts.

1.3 Uzņēmējdarbības vide
Faktori, kas nosaka uzņēmējdarbības veikšanu, ir novada teritoriālais izvietojums, nepieciešamo
resursu (cilvēkresursu, dabas resursu, atbilstošas infrastruktūras, pārvaldes un finanšu resursu)
pieejamība un kvalitāte. Uzņēmējdarbību ietekmē arī normatīvā vide, kuru lielā mērā regulē valsts
līmeņa likumdošana, tomēr arī pašvaldības rīcībā ir atbalsta instrumenti, ar kuru palīdzību var
nodrošināt uzņēmējdarbības attīstībai labvēlīgu vidi un sekmēt Bauskas uzņēmēju konkurētspēju
un novada izaugsmi kopumā.
Šajā nodaļā raksturota Bauskas novada uzņēmējdarbības vide, analizējot uzņēmējdarbības
aktivitāti, t.sk. uzņēmumu skaita dinamiku un struktūru, plašāk pārstāvētās nozares un tajās
strādājošos uzņēmumus, kā arī identificējot uzņēmējdarbību veicinošus un bremzējošus faktorus
un pašvaldības darbību uzņēmējdarbības vides attīstības sekmēšanai.

1.3.1 Uzņēmējdarbības aktivitāte
Pēc Lursoft datiem 20 gadu ilgā laika posmā (no 1991.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 13.jūnijam)
Bauskas novadā kopumā ir reģistrēti 2517 uzņēmumi. Bauskas novadā reģistrēto uzņēmumu
skaits strauji auga līdz 1995.gadam, pēc tam saglabājās bez būtiskām izmaiņām un 2004.–2005.
gadam nedaudz samazinājās. Pēdējos gados vērojams neliels, bet stabils uzņēmumu skaita
pieaugums.
Attēls 1.51.

Bauskas novadā reģistrēto un likvidēto uzņēmumu dinamika 1991.–2011.gads
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Avots: Lursoft, 13.06.2011

Līdztekus jaunu uzņēmumu dibināšanai daļa no uzņēmumiem tiek likvidēti (skatīt attēlu 1.51).
Sākot no 1995.gada, ir reģistrēta 1163 komercsabiedrības, bet likvidētas 928 komercsabiedrības
(faktiskais pieaugums – 235 uzņēmumi). Ekonomiskās aktivitātes pieaugumu 2007.–2008.gadā,
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kas bija raksturīgs valstij kopumā, nomainīja tās kritums 2009.gadā, kas atspoguļojas reģistrēto
uzņēmumu dinamikā. Pārvarot krīzi, pieaug reģistrēto komercstruktūru skaits. 2010.gadā ir
reģistrētas 71 jaunas komercstruktūras (salīdzinājumam 2009.gadā ir reģistrētas 55
komercstruktūras).
No reģistrētajiem uzņēmumiem visplašāk pārstāvētas zemnieku saimniecības (1307), kas
izskaidrojams ar novada lauksaimnieciskās ražošanas specializāciju, pēc tam seko sabiedrības ar
ierobežotu atbildību (962), individuālie uzņēmumi (268) un individuālie komersanti (213) (skatīt
attēlu 1.52).
Attēls 1.52.

Bauskas novadā 1991.–2011.g. reģistrēto uzņēmumu sadalījums pa uzņēmējdarbības
formām

Avots: Lursoft, 13.06.2011
SIA
IND
IK
KB
FIL
PSV
PAJ
VU

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Individuālais uzņēmums
Individuālais komersants
Kooperatīvā sabiedrība
Filiāle
Pašvaldības uzņēmums
Paju sabiedrība
Valsts uzņēmums

Pēdējo gadu laikā visbiežāk reģistrētā uzņēmējdarbības forma ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību
(SIA). No 459 uzņēmumiem, kas ir reģistrēti kopš 2006. gada, 314 – sabiedrības ar ierobežotu
atbildību (SIA), 131 – individuālie komersanti (IK) un tikai 7 – zemnieku saimniecības (skatīt
attēlu 1.53).
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Attēls 1.53. Bauskas novadā uzņēmumu reģistrācijas dinamika sadalījumā pa uzņēmējdarbības
formām, 2006.–2010.gads

Avots: Lursoft, 13.06.2011

2011. gada 13. jūnijā Lursoft datu bāzē ir atrodami 1950 Bauskas novadā reģistrēti un nelikvidēti
(aktīvi) uzņēmumi ar kopējo pamatkapitālu Ls 14 946 294.
Salīdzinot ar kaimiņu novadiem, Bauskas novadā reģistrēts visvairāk uzņēmumu (1950
uzņēmumi) un arī to kopējais reģistrētais pamatkapitāls ir vislielākais (Ls 14 946 2494). Tas ir
saprotami, jo teritorijas ziņā un arī iedzīvotāju ziņā Bauskas novads ir lielākais starp tam
piegulošajiem novadiem. Savukārt pamatkapitāls vidēji uz 1 uzņēmumu Iecavas un Ozolnieku
novados ir lielāks nekā Bauskas novadā. Skatīt tabulu 1.21.
Tabula 1.21. Reģistrēto uzņēmumu skaits un to pamatkapitāls Bauskas un kaimiņu novados, 13.06.2011
Uzņēmumu
skaits

Reģistrētais pamatkapitāls

Pamatkapitāls vidēji uz 1
uzņēmumu

1 950

14 946 294

7 664.77

Iecavas novads

529

13 138 726

24 836.91

Ozolnieku novads

716

9 467 849

13 223.25

Rundāles novads

381

302 355

793.58

Vecumnieku novads

624

4 438 043

7 112.25

Novads
Bauskas novads

Avots: Lursoft, 13.06.2011

Līdzīgi kā citos novados Latvijā arī Bauskas novadā ir neliels skaits lielo un vidējo tirgus sektora
dalībnieku. Pārsvarā (90 %) ir mikrouzņēmumi un mazie uzņēmumi (8 %) (skatīt attēlu 1.54).
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Attēls 1.54. Bauskas novadā tirgus sektora
ekonomiski aktīvās statistikas vienības
sadalījumā pa lieluma grupām, 2009.g.

Avots: LR CSP

Saskaņā ar Eiropas Komisijas 2003.gada 6.maija
Rekomendāciju 2003/361/EK par mikro, mazo un
vidējo uzņēmumu definīciju:
Mikrouzņēmums
 maksimālais nodarbināto skaits – 9
 gada apgrozījums un/vai gada bilances vērtība
nepārsniedz 1.4 miljonus latu
Mazais uzņēmums
 maksimālais nodarbināto skaits – 49
 gada apgrozījums un/vai gada bilances vērtība
nepārsniedz 7 miljonus latu
Vidējais uzņēmums
 maksimālais nodarbināto skaits – 249
 gada apgrozījums nepārsniedz 35.1 miljonus
latu un/vai gada bilances vērtība nepārsniedz
30.2 miljonus latu
Lielais uzņēmums
 nodarbināto skaits – 250 un vairāk
 gada apgrozījums pārsniedz 35.1 miljonus
latu vai gada bilances vērtība pārsniedz 30.2
miljonus latu

1.3.2 Bauskas novada uzņēmumu raksturojums
Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2009.gadā Bauskas novadā ekonomiski aktīvo tirgus
sektora statistikas vienību8 skaits sastādīja – 984.
Galvenā uzņēmējdarbības joma Bauskas novadā ir lauksaimniecība (393 ekonomiski aktīvās
statistikas vienības), otrajā vietā – vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība (197
komercsabiedrības). 61 komercsabiedrība sniedz dažādu veidu profesionālos un zinātniskos
pētījumus, 48 komercsabiedrības darbojas apstrādes rūpniecībā, 47 komercsabiedrības sniedz
dažādu veidu pakalpojumus, 41 komercsabiedrība darbojas būvniecības jomā, 39
komercsabiedrības sniedz transporta un uzglabāšanas pakalpojumus, 36 komercsabiedrības
darbojas ar nekustamo īpašumu, 32 – veselības aizsardzības jomā, 16 – izglītībā, 16 –
administratīvo pakalpojumu sniegšanā. Pārējās tautsaimniecības nozarēs ir mazāk kā 10 reģistrēti
uzņēmumi (skatīt attēlu 1.55).

8

Tirgus sektora statistikas vienības: pašnodarbinātās personas, individuālie komersanti, komercsabiedrības,
zemnieku un zvejnieku saimniecības.
Ārpus tirgus sektora statistikas vienības: fondi, nodibinājumi un biedrības, valsts budžeta iestādes, pašvaldību
budžeta iestādes.
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Attēls 1.55. Bauskas novada ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistikas vienības sadalījumā pa
galvenajiem darbības veidiem (NACE 2.red.), 2009. gads

Avots: LR Centrālā statistikas pārvalde

1.3.3 Uzņēmējdarbības nozares
1.3.3.1 Lauksaimniecība
Bauskas novadā ar lauksaimniecisko ražošanu nodarbojas 5790 saimniecības, kas izmanto zemi
lauksaimnieciskai ražošanai un lauksaimniecībā nodarbināto skaits 2007.gadā bija 12 744
personas (Centrālās statistikas pārvaldes dati).
Viens no nozīmīgākajiem lauksaimniecības produkcijas ražošanas virzieniem ir augkopība:
graudkopība, kartupeļi, dārzeņkopība. Sējumu kopplatība sastāda 55 724 ha, t.sk. graudaugi –
37 527 ha, kartupeļi – 3 435 ha, dārzeņi – 1 519 ha, tehniskās kultūras – 6 079 ha.
Lopkopības produkcijas ražošanai liellopi tiek audzēti 2508 saimniecībās, vairums saimniecību
(1489) audzē 1 līdz 2 liellopus, taču 16 saimniecībās ir vairāk kā 50 liellopu, t.sk. slaucamās govis
11 lielsaimniecībās. Cūkas tiek audzētas 1978 saimniecībās. 2007.gadā tika saražots 8771 t gaļas,
26 594 t piena un 368 miljoni gabalu olu.
Zemes apsaimniekošanas kvalitāte ir atšķirīga. Palielinās noplicināto, aizlaisto, neapstrādāto un ar
krūmiem aizaugušo zemju platības, apmēram 12000 ha zemes nepieciešama meliorāciju sistēmu
rekonstrukcija un remonts. Zemes apsaimniekošanas kvalitāti nosaka saimniecību ekonomiskās
iespējas, apsaimniekotāju zināšanu līmenis un attieksme pret darbu.
Lauksaimnieki nodarbojas arī ar netradicionālām nozarēm, piemēram, bioloģiskā
lauksaimniecība, kur galvenie darbības virzieni ir kazkopība, biškopība, augļkopība,
dārzeņkopība, gaļas liellopu audzēšana, piena lopkopība, smiltsērkšķu, garšvielu un ārstniecības
augu audzēšana. Attīstās netradicionālās lauksaimniecības nozares, kā dekoratīvo mājputnu un
lielogu dzērveņu audzēšana. Laukos tiek ieviestas lauksaimniecībai alternatīvas saimniekošanas
formas, piemēram, lauku tūrisms, viesnīcu serviss u.tml.
Sīksaimniecību lauksaimnieciskās produkcijas ražošanas iespējas un turpmākā attīstība ir
ierobežota, jo šīs saimniecības zemes apsaimniekošanai galvenokārt izmanto vecu tehniku.
Sīksaimniecībām jāveic orientācija uz netradicionālajām lauksaimniecības ražošanas nozarēm vai
savā starpā jākooperējas. Novada austrumu daļas teritorijā augsnes auglības rādītāji ir zemāki, līdz
ar to sīksaimniecībām ir reālas iespējas vairāk pievērsties bioloģiskajai lauksaimniecībai.
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Zemais darba ražīgums nosaka zemāku ieņēmumu līmeni lauksaimniecībā nodarbinātajiem. Tas
negatīvi ietekmē sociālo un ekonomisko attīstību, izglītības līmeni, tehnikas modernizāciju, jaunu
tehnoloģiju ieviešanu, kā arī veicina jaunatnes pārvietošanos no laukiem uz pilsētām, savukārt
neveicina jaunu speciālistu ienākšanu darba tirgū. Valsts mērogā jāveic pasākumi, kas sakārto
tirgu un atbalsta vietējos ražotājus, gan zemniekus, gan pārstrādātājus. Svarīgi lauksaimniecību
skatīt kontekstā ar citām ekonomiskās darbības sfērām, veicinot kopēju rajona lauku un citu
tautsaimniecības nozaru infrastruktūras attīstību.
Latvijas Valsts Agrārās ekonomikas institūts Latvijas lauku saimniecību uzskaites datu tīkla
(SUDAT) projekta ietvaros vāc un apkopo informāciju par lauksaimniecisko darbību,
pamatojoties uz saimniecības vai uzņēmuma grāmatvedības uzskaites datiem pārskata gadā. 2009.
gadā tika apkopoti dati par 26 Bauskas novada saimniecībām ar šādu specializāciju:
Laukkopība – 16;
Dārzeņkopība – 2;
Piena lopkopība – 4;
Cūkkopība, putnkopība – 1;
Jaukta augkopība – 1;
Jaukta specializācija – 2.
Šo saimniecību apsaimniekotā lauksaimnieciski izmantojamā zeme sastāda vidēji 100,17 ha
(laukkopības saimniecībām – 236,12 ha). Laukkopības saimniecību apsaimniekotās zemes
izlietojuma sadalījums skatāms attēlā 1.56.
Attēls 1.56.
gadā

Bauskas novada laukkopības saimniecību vidējais LIZ izlietojuma sadalījums 2009.

Avots: Latvijas Valsts Agrārās ekonomikas institūts

No iepriekšējā attēla redzams, ka dominējošās kultūras Bauskas novadā ir kvieši (58 %), rapsis
(21 %) un mieži (13 %). Pārējo kultūru īpatsvars ir niecīgs.
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Tabula 1.22. Vidējās ražas salīdzinājums Bauskas novadā un Latvijā 2009. gadā
Vidējā raža no ha (tonnas)

Kultūra

Bauskas novadā

Latvijā

Kvieši

4,61

3,81

Rudzi

6,47

2,86

Mieži

4,06

2,68

Auzas

3,17

2,41

Kartupeļi

14,93

15,95

Rapsis

2,68

2,16

Avots: Latvijas Valsts Agrārās ekonomikas institūts

Gandrīz visām kultūrām (izņemot kartupeļus) Bauskas novadā raža ir ievērojami augstāka nekā
vidēji Latvijā.
Bauskas novadā reģistrētas 67 lauku saimniecības, kuru platība ir virs 100 ha, to sarakstu skatīt
tabulā 1.23.
Tabula 1.23. Lielākās lauku saimniecības Bauskas novadā
Nr. p.k.

Nosaukums

Īpašnieks

Codes pagastā

Platība (ha)
5 535

1

Mālnieki SIA

2

PS Bauska SIA

3

Landmaņi ZS

Ilze Avota

380

4

Zelmeņi ZS

Jānis Bite

300

5

Pārupes ZS

Ādolfs Ceplītis

440

6

Eriņi ZS

Andris Grantiņš

900

7

Greizsili ZS

Kaspars Greiselis

300

8

Vaidelotes ZS

Arnolds Jātnieks

250

9

Dzenīši ZS

Kārlis Ķikurs

225

10

Līvāni ZS

Edgars Latūns

240

11

Zeltkalniņi ZS

Jānis Litiņš

380

12

Memmēni

Uldis Sipovičs

200

13

Vāveres ZS

Miervaldis Zaharčenoks

170

14

Panči ZS

Māris Zvilna

450

Uvis Slakteris

1 100
200

Brunavas pagastā

4 190

15

Pavāri ZS

Uldis Akmentiņš

450

16

Ilga B SIA

Ilga Beķere

170

17

Paegļi ZS

Dainis Druseiks

290

18

Graviņas ZS

Māris Druseiks

200

19

Rasas ZS

Velga Jansone Slava

400

20

Augškalni ZS

Salvis Kalniņš

130

21

Čūdari ZS

Irēna Kukute

150

22

Apkalni ZS

Guntis Ramans

160

23

Ziedoņi ZS

Artūrs Skromulis

180

24

Krišjāņi ZS

Jānis Staģis

600
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Nr. p.k.

Nosaukums

Īpašnieks

25

Aleksandrīna ZS

Gintauts Tarvids

660

26

Purenes ZS

Aija Varkale

100

27

Ķērpji ZS

Rasma Žilinska

700

Īslīces pagastā

5 740

28

Līdums SIA

29

Griezes ZS

9

30

Gunta Kāle

4 100

Ināra Bērzapāne

450

Ali NN ZS

Andris Buķelis

280

31

Baloži ZS

Raitis Garais

290

32

Ataugas ZS

Indulis Šķibelis

620

Vecsaules pagastā

3 310

33

Mazkraukļi ZS

Edmunds Buls

400

34

Krasti ZS

Sarmīte Cielava

170

35

Eiženijas ZS

Uldis Grantiņš

170

36

Līvi ZS

Anna Krišjāne

430

37

Kokles 1 ZS

Kārlis Kuļikausks

300

38

Upeskalni ZS

Gints Liepiņš

270

39

Jaunbērziņi ZS

Māris Majevskis

500

40

Ziedoņi ZS

Roberts Maldutis

170

41

Lielpurviņi ZS

Jānis Mediņš

180

42

Mežmārtiņi ZS

Jēkabs Spangers

450

43

Beķeri ZS

Jānis Vackars

270

44

Butkēviči ZS

Anna Butkēviča

350

45

Ābelītes ZS

Gunārs Grantiņš

500

46

Brūveri Agro

Dianna Žitko

480

Ceraukstes pagastā

2 366

47

Ceraukste Agro SIA

1 000

48

Ceraukstīte SIA

1 100

49

Strautnieki ZS

Mārtiņš Cimmermanis

116

50

Cīruļi ZS

Māris Straumanis

150

Mežotnes pagastā

4 120

51

Čapuļi SIA

420

52

Latagrodan SIA

270

53

Lielmežotne SIA

2 000

54

Vanadziņi ZS

Edgars Cielavs

300

55

Kaigari ZS

Artis Dzelzkalējs

420

56

Krišjāņi ZS

Mirdza Ludiņa

140

57

Vismaņi ZS

Anita Vismane

440

58

Rožlejas ZS

Zintis Zoliņš

130

Gailīšu pagastā
59

9

Platība (ha)

Agro–Kamarde SIA

7 512
332

uz 2012.gada sākumu „Griezes” kā zemnieku saimniecība Īslīces pagastā ir likvidēta
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Nr. p.k.

Nosaukums

Īpašnieks

Platība (ha)

60

Uzvara–Lauks SIA

5 900

61

Kokles ZS

Normunds Grauzis

220

62

Pačūni ZS

Andris Koks

140

63

Kalna Cepļi ZS

Ilgvars Markevičs

200

64

Senči ZS

Ligita Mendele

190

65

Vaivari ZS

Andis Vaivars

140

66

Dzelmes ZS

Viktors Voiteks

160

67

Kapenieki ZS

Aigars Zāle

230

Avots: Bauskas novada dome

1.3.3.2 Apstrādes rūpniecība
Apstrādes rūpniecība ir viens no novada prioritārajām nozarēm, ar īpašu uzsvaru uz pārtikas
pārstrādi un dzērienu ražošanu. Bauskas novadā darbojas 15 pārtikas pārstrādes uzņēmumi, kas
sastāda 31 % no apstrādes rūpniecības uzņēmumu kopskaita. Nākošie nozīmīgākie ir apģērbu
ražošana (8 jeb 17 %) un iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana (5 jeb 10 %) (skatīt attēlu 1.57).
Attēls 1.57. Bauskas novada apstrādes rūpniecības uzņēmumu sadalījums pa ražošanas veidiem
2009. gadā

Avots: LR Centrālā statistikas pārvalde

Bauskas novada pārtikas pārstrādes uzņēmumi ar lielāko attīstības potenciālu:


Lielākais putnkopības uzņēmums novadā– SIA „Lielzeltiņi” aizņem ap 30 % no Latvijā
saražotās putnu gaļas tirgus. Ap 35 % no saražotā apjoma tiek pārdots nesadalītā veidā
(svaigas, nesadalītas vistas), ap 65 % produkcijas tiek realizēta sadalītā veidā (atsevišķi
tiek pārdoti vistu spārniņi, šķiņķīši, stilbiņi u.tml.). Produkcija patlaban tiek ražota
vietējam tirgum. Galvenie realizācijas kanāli ir lielveikalu tīkli RIMI un Mego, kā arī
sabiedriskās ēdināšanas iestāžu tīkls „Lido”. „Lielzeltiņi” nodrošina vistas gaļas
produkcijas piegādi veikaliem visas Latvijas teritorijā. Autotransports ir aprīkots ar
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nepieciešamajām aukstuma iekārtām, kas nodrošina nemainīgi kvalitatīvas svaigās
produkcijas nogādāšanu veikalos.
SIA „Bauskas alus” Alus darītava „Bauskas alus” ir dibināta 1981.gadā. Sākotnēji
uzņēmums darbojas starpkolhozu konservu fabrikas sastāvā. Sākumā tiek ražotas tā laika
tradicionālās alus šķirnes: „Marta alus”, „Rīgas alus” un „Senču alus”.1982.gadā
uzņēmums uzsāk tagad tik pazīstamo alus šķirņu „Bauskas gaišais” un „Bauskas tumšais”
ražošanu. Kopš pašiem uzņēmuma pirmsākumiem, līdz pat mūsdienām uzņēmuma aldari
ir uzticīgi klasiskajai alus darīšanas tehnoloģijai, ar ko darītava ir iemantojusi savu vietu
veikalu plauktos un cilvēku sirdīs. Uzņēmumā joprojām strādā Latvijas vecākais un
pieredzes bagātākais aldaris– Kārlis Zālītis. Aldaris, kas par savu darbu ir apbalvots ar 5.
pakāpes Trīszvaigžņu ordeni. Uzņēmums ir pazīstams ne tikai ar savu alu, bet arī ar
saviem bezalkoholiskajiem iesala dzērieniem „Veselība” un „Porteris”. Šie dzērieni tiek
ražoti saskaņā ar Kārļa Zālīša1961.gadā izstrādāto receptūru un tehnoloģiju, kas ir par
pamatu, stabilam, tautā iemīļotam un galvenokārt ļoti veselīgiem dzērienam. Uzņēmuma
lepnums ir tas, ka nevienam no produktiem netiek pievienoti konservanti. Uzņēmums
nepārtraukti modernizējas un strādā pie produktu kvalitātes uzlabošanas, lai nodrošinātu
patērētājiem visaugstākās kvalitātes produktus.
SIA „Kronis” ir augļu un dārzeņu pārstrādes uzņēmums. Bauskas pārtikas ražotne ir
izvietota Zemgales centrālajā daļā, Via Baltica maģistrāles tuvumā. Latvijas mērogā
Zemgale ir lauksaimnieciski attīstītākais reģions, tādēļ augļu, ogu, dārzeņu pārstrādes
rūpnīcas atrašanās šeit ir visnotaļ pamatota. Ražotnes izvietojums tiešā Bauskas pilsētas
tuvumā ļauj rūpnīcu nokomplektēt ar kvalitatīvi darbaspēku. Rūpnīcas galvenā produkcija
ir augļu, ogu un dārzeņu konservi, dzērvenes pūdercukurā un sulas. Savukārt dārzeņu
konservi iedalās– ievārījumi, rīvētas ogas ar cukuru, kompoti, džemi, sulas. Augļu, ogu un
dārzeņu konservi ir izgatavoti no vietējām izejvielām un nesatur ķīmiskas piedevas.
Uzņēmums, kas ražo augstvērtīgus un kvalitatīvus produktus no dabiskām izejvielām,
kuru pārstrādē neizmanto konservantus, kā arī ir nešaubīgi stabils uzņēmums vietējā tirgū,
pieejams visās lielajās veikalu ķēdēs Latvijā. Uzņēmums ir saņēmis Zaļās karotītes
kvalitātes karogu kā apliecinājumu ieguldītajam darbam daudzu gadu garumā.

1.3.3.3 Tūrisms
Bauskas TIC datu bāzē patlaban iekļautas 18 naktsmītnes ar 499 gultas vietām. No tām viena
četrzvaigžņu viesnīca „Mežotnes pils” (Mežotnes pag.), divas trīszvaigžņu viesnīcas – „Hotel
Bauska” un „Kungu ligzda” (Bauskā), 9 lauku un viesu mājas, 3 brīvdienu mājas, viens kempings
un 3 treileru laukumi, un vairāki telšu laukumi. Detalizētu informāciju skatīt tabulā 1.24.
Tabula 1.24. Naktsmītnes Bauskas novadā
Nosaukums
Hotel Bauska ***
Kungu ligzda ***
Mežotnes pils ****
Eridiāna
Nameji
Bērzkalni
Cīruļi

Kontaktinformācija
VIESNĪCAS
Slimnīcas iela 7, Bauska
tel. +371 29776366, 63927467
Rīgas iela 41, Bauska
tel. +371 28686828, 26410800
Mežotnes pagasts
tel. +371 22008086, 26595108
VIESU NAMI
Pilskalna iela 14, Bauska
tel.+371 29133537, 26322137
Nameji, Codes pagasts
tel. +371 29882122, 63960420
Bērzkalni 11a, Īslīces pagasts
tel. +371 63926888
Ceraukstes pagasts
tel.+371 63926225, 29538749

Vietu skaits

Cena (Ls par nakti)

160

19 – 39 par istabu

33

15– 70 par istabu, ar brokastīm

36

40 – 100 par istabu, ar brokastīm

3

9 par cilvēku; 19 par 2 cilvēkiem;
20 par 2 pieaugušajiem un bērnu

25

10 – 12 par cilvēku, ar brokastīm

80–100

10 – 22 par cilvēku;
50 par numuru

17

5 – 6 par cilvēku
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Nosaukums
Vecozolnieki
Klintis
Rasa SPA
Aveņi
Bruknas muiža
Pārupes
Dzirnavnieki
Krāces
Arāji

Kontaktinformācija

Vietu skaits

Ceraukstes pagasts
tel. +371 29475829, 63900819
Gailīšu pagasts
tel. +371 29404574
Jaunceriņi, Brunavas pagasts
tel. +371 29337405
Aveņmuiža, Codes pagasts
tel. +371 3960150, 26199600
Brukna, Dāviņu pagasts
tel. +371 26492126
BRĪVDIENU MĀJAS
Pārupes iela 15, Bauska
tel. ++371 29121436
Saulaine, Īslīces pagasts
tel. .+371 26311695
Gailīšu pagasts
tel. +371 29251516
KEMPINGI
Mežotnes pagasts
tel.+371 29475007

Cena (Ls par nakti)

12

15 par cilvēku

8

15 par cilvēku

13

8 – 20 par istabu, ar brokastīm

12

25 – 40 par istabu

25

7 – 20 par cilvēku, ar brokastīm

8
14

9 par cilvēku;
40 par māju
8 par cilvēku;
100 par māju

10

45 – 70 par māju

12

8 – 10 par cilvēku, ar brokastīm;
60 par māju

Avots: Bauskas tūrisma informācijas centrs(http://www.tourism.bauska.lv)

Bauskas novadā kopā tūrisma apritē ir iesaistīti vairāk kā 80 dažādi tūrisma pakalpojumu
sniedzēji. Novadā darbojas 5 muzeji: Bauskas pils muzejs, Bauskas novadpētniecības un mākslas
muzejs (Bauskā), Rīgas Motormuzeja ekspozīcijas filiāle (Mašīnu muzeja izstāde) (Codes
pagasts), Zemnieku sēta un lauksaimniecības mašīnu muzejs (Gailīšu pagasts), Viļa Plūdoņa
memoriālā māja – muzejs „Lejenieki” (Ceraukstes pagasts), tūristiem pieejami, aktīvi tūrisma
apritē iesaistījušies un tiek reklamēti arī citi kultūrvēstures pieminekļi un objekti kā: Mežotnes
pils (Mežotnes pagasts), Bruknas muiža (Dāviņu pagasts), Bauskas Svētā Gara baznīca, Bauskas
Rātsnams. Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzejā un Bauskas pils muzejā tiek piedāvātas
vairākas izglītojošās programmas jeb šovi: „Atraktīvs piedzīvojums 20. gs. Bauskā” un „Laiks
spēlēties” (Bauskas novadpētniecības un mākslas muzejs) un „Galma sadzīves kultūra 16. gs.b.–
17. gs. I pusē” – Ģērbšanās kultūra Kurzemes hercogistē ar kostīmu demonstrēšanu (apmēram 40
min); 16.–17. gs. laika kavēkļi – rotaļas, galda spēles un pīpēšana (grupām līdz 30 cilvēkiem)
(apmēram 40 min); Galma mūzika un dejas (apmēram 1h); Galma sadzīves kultūra 16.gs.b.–
17.gs. I. pusē, t.sk. galda klājums un galda kultūra (apmēram 2–2,5 h) (Bauskas pilī).
Tūristiem pieejamas 3 dabas takas – „Dabas parka „Bauska” pastaigu taka” (no Bauskas
vecpilsētas līdz Ķirbaksalai), Plūdoņa memoriālā muzeja – mājas „Lejenieki” taka (Ceraukstes
pagasts) un „Meža inteliģences dabas taka” (Dāviņu pagasts).
Iepazīt amatniekus un izprast dažādus rasošanas procesus iespējams: Kalēju darbnīcā U&A
(Bauskā), Bauskas alusdarītavā (Īslīces pagasts), saldumu ražotnē „Poļu nams”, Studijā „Stella”
(Uzvara, Gailīšu pagasts) un „Bauska” (Bauskā), pie rotkaļa Māra Bražes (Ceraukstes pagasts),
apskates saimniecībā „Vaidelotes” (Codes pagasts). kazu un suņu audzētavā „Stropiņi” (Codes
pagasts), Bauskas amatniecības centrā „Bauskas skapis”, gliemežu audzētavā „Bērzkalni Mazie”
(Codes pagasts).
Aktīvās atpūtas cienītājiem pieejamas makšķerēšanas iespējas Bangu dīķī (Ceraukstes pagasts) un
licenzētā vimbu makšķerēšana noteiktajā sezonā Mūsā, Mēmelē un Lielupē. Izjādes ar zirgiem
tūristiem organizē SIA „Lielmežotne” (Mežotnes pagasts). Kanoe laivas iznomā uzņēmumi
„Medņi” (Gailīšu pagasts) un „Repši” (Mežotnes pagasts), bet katamarānu iznomā uzņēmums pie
Mežotnes pils. Kopā 7 velosipēdus var iznomāt „Velo sētā” (Bauskā) un kempingā „Arāji”
(Mežotnes pag.).
Bauskas novadā pieejamas arī dažādas auto trases – amfībiju trase ar amfībiju nomu atpūtas
kompleksā „Klintis” (Gailīšu pagasts), kvadriciklu trase ar kvadriciklu nomu z/s „Auroras”
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(Codes pagasts), kā arī novadā atrodas Sporta un atpūtas komplekss „MŪSA” (Gailīšu pagasts),
kurā regulāri notiek Eiropas līmeņa autokrosa sacensības. Peintbolu iespējams spēlēt: atpūtas
kompleksā „Klintis” (Gailīšu pagasts), viesu namā „Cīruļi” (Ceraukstes pagasts) un atpūtas
kompleksā „Gravas” (Vecsaules pagasts). Atpūtas kompleksā „Miķelis” pieejami 4 velosipēdi
bērniem un 2 laivas, arī vairākos viesu namos tās viesiem tiek piedāvātas aktīvās atpūtas
inventārs.
Bauskas TIC datubāzē tiek reklamētas 16 ēdināšanas iestādes, no kurām viens ir restorāns
Mežotnes pilī un 15 kafejnīcas, t.sk. 1 pārvietojama picērija „Snack mobīlis” un 1 ātrās
ēdināšanas restorāns „Hesburger”. 11 no šīm kafejnīcām atrodas Bauskā, pārējās atrodas Gailīšu,
Codes, Brunavas un Īslīces pagastos.
Bauskas novadā ir 13 pirtis un viesību telpas, no kurām 11 ir veidotas kā saunas ar telpām
svinībām, 3 no tām piedāvājot dažādas pirts vai lauku SPA procedūras „Rasa SPA” (Brunavas
pag.), „Bērzkalni” (Īslīces pag.) un „Gravas” (Vecsaules pag.), dažādas masāžas un SPA
procedūras tūristiem pieejamas arī uzņēmumā „Mini Kūrorts” Bauskā.
Bauskas novadā telpas konferencēm un semināriem ar ietilpību no 15 līdz 400 cilvēkiem
pieejamas viesu namā „Bērzkalni”, Mežotnes pilī (Mežotnes pag.), Bauskas Tautas namā
(Bauskā), Bauskas novada domes zālē, mazākus seminārus iespējams organizēt novada viesu
namos.
Bauskā reģistrēta viena ceļojumu aģentūra „Eltur”, kura pārdot ārvalstu ceļojumus un Latvijas
lielāko tūrisma firmu ceļojumu ceļazīmes. Bauskas novadā ir viens tūrisma informācijas centrs,
kurš sniedz informāciju arī par Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadiem, sadarbojas ar minēto
novadu tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, izglīto tos un veic visas teritorijas mārketingu Latvijā
un ārvalstīs.
Ekonomikas ministrijas un Tūrisma attīstības valsts aģentūras rīkotajā Eiropas Komisijas projektu
konkursā „Eiropas izcilākie tūrisma galamērķi 2011.gada tēmā „Arhitektūras pieminekļu
atjaunošana par tūrisma objektiem” Bauskas novada domes pieteiktais projekts „Lielupes ielejas
dārgumi” 12 projektu pieteikumu konkurencē ieguvis trešo vietu. Lielupes dārgumu teritorija
sakrīt ar dabas parka „Bauska” teritoriju – Bauskas un Rundāles novados.
2011.gada septembrī pie Mežotnes pils pār Lielupi atjaunots pontona tilts kājāmgājējiem, kurš
vasaras sezonā savieno Mežotnes pili ar Mežotnes pilskalnu.
2011.gadā projekta ietvaros novadā un pilsētā ierīkotas atpūtas vietas. Bauskas pilsētā atpūtas
vietā pie vecā dambja ierīkoti arī elektrības pieslēgumi treileriem, pieejama tualete, laivu
piestātne.
Detalizētu informāciju par apskates objektiem skatīt tabulā 1.25, tūrisma objektu novietojumu
skatīt attēlā 1.58.
Tabula 1.25. Apskates objekti Bauskas novadā
Nosaukums
Bauskas pils muzejs

Adrese
Pilskalns,
Bauska

Bauskas
novadpētniecības un
mākslas muzejs

Kalna iela 6,
Bauska

Rīgas Motormuzeja
ekspozīcijas filiāle
Bauskā

Codes pagasts
(pie Via Baltica
šosejas,
pagriezienā uz
Mežotni)

Viļa Plūdoņa

Ceraukstes

Piedāvājums
Skatu tornis, pilsdrupas, Kurzemes hercogu rezidence.
Ekspozīcija „Bauska laikā un cilvēki Bauskā 20.gs.”, pastaiga un
atraktīvs piedzīvojums, ekskursijas pilsētā, leļļu un rotaļlietu
ekspozīcija „Laiks spēlēties”.
Apskatāmi vieglie auto, ar kādiem pilsētnieki devās
izbraukumos pagājušā gadsimta 30–tajos gados un pēckara laikā,
traktori Fordson, Lanz Bulldog, īsta kuļmašīna un citi 20–30 – to
gadu lauksaimniecības tehnikas paraugi. Izstādīti arī kravas un
apvidus automobiļi, kuri tika plaši lietoti padomju laika
kolhozos.
Ekspozīcija par dzejnieka dzīvi, ratu kolekcija, Zaķīšu pirtiņa,
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Nosaukums
memoriālā māja–
muzejs
Atpūtas komplekss
„Miķelis”
Bauskas Svētā Gara
baznīca

Adrese
pagasts

Piedāvājums
zaķu skulptūras, pastaigu taka.

Uzvara, Gailīšu
pagasts
Plūdoņa iela
13a, Bauska

Bauskas katoļu
baznīca

Katoļu iela 2,
Bauska

Bauskas Sv. Georgija
pareizticīgo baznīca

Uzvaras iela 5,
Bauska

Rātsnams

Rātslaukums 1,
Bauska

Pētera I akmens

Kalēju iela,
Bauska

Brīvības piemineklis

Brīvības
bulvāris, Bauska

Mežotnes pils

Mežotne

Bruknas muiža

Dāviņu pagasts

Derpeles muiža

Codes pagasts

Apskates saimniecība
Vaidelotes
Bauskas alus darītava

Codes pagasts

20.gs.lauksaimniecības mašīnu kolekcija un 19.gs.zemnieku
sēta. Pirts. Telts vietas. Makšķerēšana. Laivu noma.
Senākā saglabājusies celtne Bauskas vecpilsētas daļā, celta
1591.–1594.gadā.
Bauskas katoļu baznīca celta 1864.gadā, interjers iekārtots 19.gs.
otrajā pusē. Blakus nelielajam dievnamam 1891.gadā uzcelts
zvanu tornis.
Pareizticīgo baznīca celta 1881.gadā pēc arhitekta J. F. Baumaņa
projekta. Daļēji saglabājusies sākotnējā iekārta, ikonostass
pārbūvēts 1991.gadā.
Patlaban notiek Rātsnama atjaunošanas darbi. 2011.gada nogalē
tas atgūs savu kādreizējo veidolu, būs pieejama ekspozīcija
„Sver un mēri Bauskā”, kā arī te atradīsies Bauskas tūrisma
informācijas centrs.
Pētera I akmens atrodas Kalēju ielas galā un ir kļuvis leģendārs,
pateicoties pilsētnieku nostāstiem, ka uz tā Ziemeļu kara laikā
pusdienojuši Krievijas un Polijas valdnieki Pēteris I un Augusts
(Stiprais), kuri pēc maltītes palikuši zem akmens savas sudraba
karotes.
Piemineklis Latvijas brīvības cīņās kritušajiem. Postaments
uzstādīts 1929.gadā. 1992.gadā tēlnieks A.Jansons pēc sava tēva
tēlnieka K.Jansona sākotnējā pieminekļa meta izgatavoja un
uzstādīja bronzas Zemgaļu cīnītāju.
Pils apskate, viesnīca, semināra telpas, parks.
Muižas apskate (patlaban– katoļu garīgās dzīves centrs), kristīga
rakstura pasākumu rīkošana (dzimšanas dienas, kāzas, nometnes,
semināri, salidojumi utt.).
Apskatāma no ārpuses (patlaban–veco ļaužu pansionāts) –
iekopts rožu dārzs, parks, atjaunotas fasādes.
Garšaugu, ārstniecisko augu kolekcijas, tējas, lielais ozols, senā
virtuve.
Ekskursija pa ražotni, produkcijas degustācija.

Stropiņi

Īslīces pagasts
Stropiņi, Codes
pagasts

Tautas lietišķās
mākslas studija
“Bauska”

Kalna iela 6,
Bauska

Kalēju darbnīca U&A

Rīgas iela 64d,
Bauska

Mākslas salons
„Meistars Gothards”

Plūdoņa iela 42,
Bauska

Studija „Stella”

Uzvara, Gailīšu
pagasts

Rotkalis Māris Braže

Ceraukstes
pagasts

Dabas parka „Bauska”
pastaigu taka

Pilskalns,
Bauska

Meža inteliģences
dabas taka

Dāviņu pagasts

Kazu un suņu audzētava, siera degustācija.
Apmeklējot audēju darbnīcu, var apskatīt mūsdienīgus un senus
tekstiliju darināšanas veidus. Interesanta vieta, kur iepazīties ar
aužamās stellēs darinātiem audumiem un tautas tērpiem, kuri
sniegs jums priekšstatu par Zemgales etnogrāfiju. Iespēja pašiem
izmēģināt roku senajā amatā.
Darbnīcas saimnieki grupām pastāstīs par metāla kalšanas
procesu, piedāvās apskatīt ražotni, kur top dažādi
metālizstrādājumi. Atrakcijas ar darbnīcā gatavotiem viduslaiku
ieročiem – loka šaušana, cirvja un šķēpa mešana mērķī.
Piedāvā mūsdienu Latvijas mākslas izstādes, organizē tikšanās
ar māksliniekiem, gleznošanas un lietišķās mākslas
meistarklases, pārdod suvenīrus un mākslas priekšmetus.
Pastāvīgā ekspozīcija. Iespējams iegādāties rokdarbus, austos
darbus.
Rotkaļa amata demonstrējumi. Stāsts un demonstrējumi par seno
Zemgaļu apģērba (10–12.gs) un rotu pareizu nēsāšanu. Bražu
ģimene aktīvi piedalās vēsturiskos festivālos.
Dabas taka, iespējams iepazīt bioloģisko, ekonomisko
daudzveidību, baudīt estētiskās vērtības. Iekārtotas divas
makšķerēšanas/atpūtas vietas. Auto stāvlaukums Dambja ielā.
Iespēja iepazīt mežu visā tā daudzveidībā, tiek rīkotas mācības
mežu īpašniekiem, putnu dienas, meža dienas, izzinošas
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Nosaukums

Adrese

Piedāvājums
nodarbības, kurās var iepazīt meža bioloģisko, ekonomisko
daudzveidību, baudīt tā estētiskās vērtības. Var doties 3,23 km
vai 5,78 km garā pastaigā.

Avots: Bauskas tūrisma informācijas centrs(http://www.tourism.bauska.lv)
Attēls 1.58.

Tūrisma objekti Bauskas novadā

Avots: Bauskas tūrisma informācijas centrs(http://www.tourism.bauska.lv)
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Visapmeklētākais apskates objekts Bauskas novadā ir Bauskas pils. Apmeklētāju skaits tajā
pēdējo 5 gadu laikā pieaudzis par 21%. Skatīt tabulu 1.26.
Tabula 1.26.

Apmeklētāju skaits Bauskas novada apskates objektos 2006.–2010.g.

Objekts

2006

2007

2008

2009

2010

Bauskas pils

29 118

36 302

31 516

34 808

35 368

Bauskas novadpētniecības muzejs

17469

14 259

19 508

18 440

18 755

Motormuzejs Bauskā

3 232

6 100

6 420

4 439

4 168

Plūdoņa muzejs

4 250

5 544

3 530

2 870

3 230

Miķelis Uzvarā

3 559

3 700

3 500

2 390

2 503

Bauskas Svētā Gara baznīca

1 340

1 800

2 354

2 022

1 534

~10 000

~12 000

~10 000

~10 000

~10 000

Bauskas kantri mūzikas festivāls
Avots: Bauskas tūrisma informācijas centrs

Darba grupas SVID seminārā tika formulētas tūrisma vērtības Bauskas novadā un tā tuvākajā
apkārtnē. To uzskaitījumu skatīt tabulā 1.27.
Tabula 1.27. Tūrisma vērtības Bauskas novadā un tuvākajā apkārtnē

Novadā

Ārpus novada

Dabas vērtības
Licenzētā Vimbu makšķerēšana upēs (Mūsa, Mēmele, Skaistkalnes karsta kritenes
Lielupe)
Dabas parks „Bauska”
Kulšēnu sēravots
Bangu dīķis
Arhitektūras vērtības
Bauskas pils muzejs
Mežotnes pils
Rundāles pils
Bauskas Svētā Gara baznīca
Skaistkalnes katoļu baznīca
Pareizticīgo baznīca
Mežotnes pilskalna komplekss
Bruknas muiža
Brīvdabas muzejs „Ausekļu dzirnavas” Bārbelē
Ribes vējdzirnavas
Kultūrvēsturiskās vērtības
Plūdoņa muzejs „Lejenieki”
Iecavas daiļdārzi
Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzejs
Mini zoo „Dobuļi” Iecavas novadā
Zemnieku sētas muzejs Uzvarā – atpūtas komplekss Rokfestivāls „Pīlādzis” Stelpē
„Miķelis”
Rīgas Motormuzeja filiāle – Mašīnu muzeja izstāde
Skaistkalnes baznīcas svētki „Kanapene” (līdzīgi
Aglonas svētkiem) un gadatirgus
Trušu pilsētiņa (būs no 2012. gada, patlaban
Vecumniekos)
Pasākumi
Bauskas alus darītava (grupām) apskate un degustācija Senās mūzikas festivāls
Šovi Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzejā
Mežotnes pilskalna svētki
Mūsa auto sacensības – Autokrosa sporta kompleksā Rundāles pils dārza svētki
„Mūsa”
Renesanses svētki – Bruknas muižā
Atrakciju parks „Labirinti” Iecavas novadā
Makšķerēšanas sacensības Bangu dīķī pavasarī un
rudenī, ziemā
Bauskas novada svētki
Tūrisma sezonas atklāšanas svētki 4.maijā tūrisma
objektos visā bijušajā Bauskas rajonā
Rudens, ziemas un pavasara sezonā katru otro nedēļu
mūzikas koncerti un „Senā dzīves skola” Bauskas pilī
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Novadā

Ārpus novada

Starptautiskais motociklistu saiets
Kantrī mūzikas festivāls
Avots: Bauskas novada domes izveidotā darba grupa

Bauskas novada dome 2011. gada februārī izdevusi kopīgu Bauskas, Iecavas, Rundāles un
Vecumnieku novadu tūrisma karti latviešu, krievu, angļu, vācu, lietuviešu un igauņu valodās, kā
arī Bauskas pilsētas tūrisma plānu latviešu/angļu un lietuviešu/vācu valodā.

1.3.3.4 Lielāko Bauskas novada uzņēmumu raksturojums
Atbilstoši Lursoft 2010.gada datiem Bauskas novadā ir 14 uzņēmumi, kuru gada apgrozījums
pārsniedza 1 miljonu latu. Skatīt tabulu 1.28.
Vislielākais 2010.gada apgrozījums ir Latvijas–Izraēlas kopuzņēmumam SIA „Lielzeltiņi”
(Ls 16 348 139). Šis uzņēmums atbilstoši NACE (2.red.) klasifikācijai nodarbojas ar „Mājputnu
gaļas pārstrādi un konservēšanu”. Kompānija ir lielākais un modernākais putnu gaļas ražotājs
Latvijā. SIA „LRS Mūsa” 2010.gada apgrozījums ir Ls 3 751 790. Uzņēmums ir viens no
vadošajiem kombinētās lopbarības ražotājiem Latvijā. SIA „Uzvara–Lauks” 2010.gada
apgrozījums ir Ls 3 214 162. Uzņēmums atbilstoši NACE (2.red.) klasifikācijai nodarbojas ar
„Graudaugu, pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšanu”. Nākošajiem 11 uzņēmumiem 2010. gada
apgrozījums ir robežās no Ls 1 – 2 milj..
Bauskas novada uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu 2010. gadā

Tabula 1.28.
Nr.
p.k.

Uzņēmums

Apgrozījums
2010.g., LVL

pret 2009.

pret 2008.

pret 2007.

1

SIA „Lielzeltiņi”

16 348 139

31%

–12%

16%

2

SIA „LRS Mūsa”

3 751 790

26%

–23%

5%

3

SIA „Uzvara–Lauks”

3 214 162

–9%

–43%

–27%

4

SIA „PS Līdums”

2 683 770

93%

–28%

36%

5

SIA „Bauskas tirgotājs”

2 444 981

–5%

–27%

–30%

6

Lauks. pakalpojumu KS „Saimnieks–V”

2 192 157

49%

–15%

24%

7

SIA „Kvēle”

1 819 330

–21%

–70%

–56%

8

SIA „Bauskas slimnīca”

1 446 114

–33%

–54%

–49%

9

SIA Latvijas–Zviedrijas firma „Bērzkalni”

1 372 809

11%

–30%

–32%

10

SIA „Cerova”

1 361 945

26%

9%

19%

11

Grantiņa Andra Z/S „Eriņi”

1 297 828

30%

61%

nav datu

12

SIA „Veselība”

1 130 780

–7%

–19%

–10%

13

SIA „Bauskas siltums

1 070 516

–5%

–11%

32%

14

SIA „IR Auto”

1 013 381

3,26 x

–11%

15%

15

SIA „813”

775 016

18%

–11%

6%

16

SIA „Vides serviss”

750 407

–19%

–39%

–23%

17

SIA „Insana”

718 492

–7%

–44%

–43%

18

SIA „Oregano”

690 209

–12%

–36%

nav datu

19

SIA „Mālnieki”

619 278

–7%

–7%

16%

20

SIA „Abra Trade”

548 693

2,57 x

16,18 x

nav datu

Avots: Lursoft

Aktīvi attīstās uzņēmumi SIA „Griezes N” (kravu pārvadājumi pa auto ceļiem), SIA „IR Auto”
(kravu pārvadājumi pa auto ceļiem), SIA „Abra Trade”(Augkopības papilddarbības;
Sagatavoja SIA „Baltkonsults”, SIA „Konsorts”, SIA „Konsultanti” sadarbībā ar Bauskas novada Domi

105

Bauskas novada attīstības programma 2012.–2018. gadam. Gala redakcija.

Lauksaimniecības mašīnu, iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība; Lauksaimniecības
papilddarbības un palīgdarbības pēc ražas novākšanas) un z/s „Landmaņi” (Graudaugu (izņemot
rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana), kuriem apgrozījums 2010.gadā attiecībā pret
2009.gadu ir pieaudzis vairāk nekā 2 reizes.
SIA „Bauskas slimnīca” (Vispārējā ārstu prakse; Slimnīcu darbība) apgrozījums 2010.gadā
attiecībā pret 2009.gadu ir samazinājies par 33 %. SIA „Kvēle” (Elektroinstalācijas ierīkošana) –
samazinājies par 21 %, bet SIA „Vides serviss” (Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas
pakalpojumi) – par 19 %.
Lielāko uzņēmumu saraksta augšgalā dominē lauksaimniecības un pārtikas pārstrādes uzņēmumi,
kas apliecina novada specializāciju šajās nozarēs (skat. tabulu 1.29).
Tabula 1.29. Bauskas novada uzņēmumi ar lielāko apgrozījuma pieaugumu 2010. gadā
Uzņēmums

Nr. p.k.

pret 2009.

1

SIA „Griezes N”

3.48 reizes

2

SIA „IR Auto”

3.26 reizes

3

SIA „Abra Trade”

2.57 reizes

4

Avotas Ilzes Codes pagasta z/s „Landmaņi”

2.02 reizes

5

SIA „PS Līdums”

93%

6

SIA „MB Transports”

86%

7

SIA „Mija”

74%

8

Andra Buķeļa Īslīces pagasta z/s „Ali NN”

66%

9

Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība „Saimnieks–V”

49%

10

SIA „Uldis Biķernieks”

49%

11

Vackara Jāņa z/s „Beķeri”

47%

12

Ceplīša Ādolfa z/s „Pārupes”

45%

13

Bauskas rajona Brunavas pagasta z/s „Paegļi”

44%

14

SIA „Agro–Kamarde”

39%

15

SIA „Paganels”

36%

16

Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība „Kalnakrogs Agro”

34%

17

SIA „Lielzeltiņi”

31%

18

Bauskas rajona Mežotnes pagasta z/s „Kaigari”

31%

19

Grantiņa Andra z/s „Eriņi”

30%

Avots: Lursoft

Bauskas novadā nodarbinātības ziņā vislielākie uzņēmumi ir SIA „Lielzeltiņi” (392 darbinieki),
SIA „Bauskas slimnīca” (122 darbinieki) un SIA „Uzvara – Lauks” (94 nodarbinātas personas).
Pēc CSP datiem, 20 pēc nodarbināto skaita lielākajos uzņēmumos Bauskas novadā kopā strādā
1572 darbinieki, kas ir aptuveni 28 % (VID apkopotā informācija uz 27.06.2011) no visiem
Bauskas novada strādājošajiem. (skat. tabulu 1.30).
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Tabula 1.30. Bauskas novada 20 lielākās komercsabiedrības pēc nodarbināto skaita 2010. gadā
Uzņēmuma
juridiskās adreses
atrašanās vieta

Nr.
p.k.

Uzņēmuma nosaukums

1

SIA „Lielzeltiņi”

2

SIA „Bauskas slimnīca”

3

SIA „Uzvara–Lauks”

4

SIA „Bauskas tirgotājs”

Bauskas pilsēta

5

SIA „Vides serviss”

Bauskas pilsēta

6

SIA „Kvēle”

7

SIA „Bauskas alus”

8

SIA „Tipo print”

9

SIA „Bauskas
pakalpojumi”

10

SIA „Bauskas klēts”

11

SIA „AIPS”

12

14

SIA „Aksion”
SIA „Bauskas
namsaimnieks”
SIA „EGA”

15

SIA firma „SNIFS”

16

SIA „Teiksmas”

17

SIA „Kronis”

18

SIA „JUVI”
SIA Latvijas–Zviedrijas
firma „Bērzkalni”

13

19
20

SIA „Lielmežotne”

Ceraukstes pagasts
Bauskas pilsēta
Gailīšu pagasts

Codes pagasts
Īslīces pagasts
Bauskas pilsēta
Bauskas pilsēta
Bauskas pilsēta
Codes pagasts
Codes pagasts
Bauskas pilsēta
Codes pagasts
Īslīces pagasts
Codes pagasts
Codes pagasts
Īslīces pagasts
Īslīces pagasts
Mežotnes pagasts

Darbības veids (NACE 2.red.)
Mājputnu gaļas pārstrāde un
konservēšana
Veselības aizsardzība – slimnīca
Graudaugu, pākšaugu un eļļas
augu sēklu audzēšana
Mazumtirdzniecība

Vidējais
darbinieku
skaits
392
122
94
85

Uzkopšanas darbības
Specializēti būvdarbi –
Elektroinstalācijas ierīkošana
Alus ražošana
Papīra un papīra izstrādājumu
ražošana

82

Komunālo pakalpojumu sniegšana

63

Konditorejas un miltu
izstrādājumu ražošana
Pilsētas un piepilsētas pasažieru
sauszemes pārvadājumi
Mazumtirdzniecība

80
71
66

62
61
61

Nekustamā īpašuma pārvaldīšana

56

Mazumtirdzniecība
Gaļas un mājputnu gaļas produktu
ražošana
Mazumtirdzniecība
Augļu un dārzeņu pārstrāde un
konservēšana
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem

53

Mežizstrāde

32

Graudaugu, pākšaugu un eļļas
augu sēklu audzēšana

32

47
43
37
33

Avots: LR CSP

1.3.4

Uzņēmējdarbību veicinošie un bremzējošie faktori

1.3.4.1 Bauskas novada sociālekonomiskā attīstība
Saskaņā ar 25.05.2010 MK Noteikumiem Nr.482 „Noteikumi par teritorijas attīstības indeksa
aprēķināšanas kārtību un tā vērtībām” tiek aprēķināti vietējo pašvaldību un plānošanas reģionu
teritorijas attīstības līmeņa un teritorijas attīstības līmeņa izmaiņu indeksi.
Teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanai izmanto rādītājus, kas raksturo teritorijas sociāli
ekonomisko attīstību un to nozīmības svaru. Novadu teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanai
izmanto šādus rādītājus:
 Bezdarba līmenis, % (reģistrēto bezdarbnieku skaits pret darbspējas vecuma iedzīvotāju
skaitu) – svars 0,3;
 Iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmērs uz vienu iedzīvotāju, latos – svars 0,3;
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Demogrāfiskās slodzes līmenis (bērnu un pensijas vecuma iedzīvotāju skaits pret
darbspējas vecuma iedzīvotāju skaitu, reizināts ar 1000) – svars 0,2;
 Pastāvīgo iedzīvotāju skaita izmaiņas pēdējo piecu gadu laikā, % (starpība starp pastāvīgo
iedzīvotāju skaitu perioda beigās un perioda sākumā pret iedzīvotāju skaitu perioda
sākumā, reizināta ar 100) – svars 0,2.
Teritorijas attīstības indeksus Bauskas un kaimiņos esošajiem novadiem 2010.gadā skatīt
tabulā 1.31.
Tabula 1.31. Teritorijas attīstības indekss Bauskas novadam un kaimiņu novadiem
Teritorijas attīstības indekss (pēc Teritorijas attīstības izmaiņu indekss
2010. gada datiem, salīdzinot ar (pēc 2010. gada datiem, salīdzinot ar
2010. gada vidējiem rādītājiem)
2009. gada vidējiem rādītājiem)

Nr.
p.k.

Novads

20.

Ozolnieku novads

0,497

0,715

23.

Iecavas novads

0,398

0,604

30.

Bauskas novads

0,210

0,333

41.

Vecumnieku novads

0,088

0,264

50.

Rundāles novads

–0,090

0,027

Avots: MK 25.05.2010 Noteikumi Nr.482

1.3.4.2 Ģeogrāfiskais izvietojums
Kopumā Bauskas novada ģeogrāfiskais izvietojums ir vērtējams kā izdevīgs uzņēmējdarbības
veikšanai – novads ir izvietots salīdzinoši tuvu Rīgai un to šķērso starptautiskā automaģistrāle
E67(A7). Tomēr Rīgas tuvums vienlaicīgi var tikt uzskatīts gan par pozitīvu, gan negatīvu
faktoru, jo brauciens uz Rīgu ar automašīnu aizņem tikai stundu, līdz ar to ir cilvēki, kas izvēlas
katru dienu doties strādāt uz Rīgu, kur ir labākas darba iespējas un bieži vien par līdzvērtīgu darbu
ir lielāka alga. Tādējādi esošie un potenciālie uzņēmēji var saskarties ar konkurenci ar Rīgas
uzņēmējiem par darbaspēku. No otras puses, Rīgas tuvums ļauj izmantot nozīmīgus
infrastruktūras objektus, piemēram, starptautiskā lidosta „Rīga”, „Rīgas brīvosta”, „Latvijas
dzelzceļš”, kas var būt izšķiroši, piemēram, starptautiski nozīmīgas uzņēmējdarbības veikšanai.

1.3.4.3 Pieejamie resursi
Bauskas novadā pieejamie un attīstībai nozīmīgie resursi detalizēti raksturoti un analizēti nodaļā
1.2, bet kopumā no uzņēmējdarbības veikšanas viedokļa ir jāņem vērā šādi resursus raksturojoši
aspekti:

1.3.4.3.1 Cilvēkresursi:





Bauskas novadā pēc PMLP datiem uz 2011.gada 1.janvāri ir 27 826 iedzīvotāji, no kuriem
18 794 ir vecumā no 15 līdz 62 gadiem jeb darbspējas vecumā. Kopējam iedzīvotāju skaitam
ir tendence samazināties, kā arī pieaug iedzīvotāju skaits virs darbspējas vecuma, kā rezultātā
Bauskas novadā, tāpat kā visā Latvijas teritorijā, novērojamas nelabvēlīgās iedzīvotāju
novecošanās un depopulācijas tendences;
Novērojama iedzīvotāju koncentrēšanās Bauskas pilsētā un tās apkārtnē (iedzīvotāju blīvums
ir mazāks pagastos, kas izvietoti tālāk no novada administratīvā centra);
Pēc CSP datiem bezdarba līmenis pēdējos divos gados ir ievērojami pieaudzis no 3,6 % 2007.
gada sākumā līdz 10,8 % 2011. gada 30. jūnijā, kas tomēr ir būtiski mazāk nekā 2009. gada
sākumā (pēc NVA datiem uz 2009. gada 1. janvārī bezdarba līmenis Bauskas novadā bija 14,3
%).
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1.3.4.3.2 Dabas resursi:







Nozīmīgākais Bauskas novada dabas resurss ir plašās lauksaimniecības zemju teritorijas, kuru
īpatsvars ievērojami pārsniedz mežu aizņemto teritoriju īpatsvaru. Lauksaimniecības zemes
kopumā aizņem 63 259 ha (80,4 %) un raksturojamas kā ļoti auglīgas, un tiek regulāri
apsaimniekotas un koptas. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes aizņem lielāko daļu
teritorijas visos Bauskas novada pagastos;
Tā kā Bauskas novadā ir liels lauksaimniecības zemju īpatsvars, tad vidējais mežainums ir
samērā neliels – 22,7 %. Bauskas novada teritorija pārsvarā ietilpst Zemgales ģeobotāniskajā
rajonā, kas raksturīgs ar platlapu koku mežiem, izņēmums ir Dāviņu pagasta teritorija – šeit
pārsvarā dominē skuju koki – egle 104,9 ha (7 %) un priede 1057,0 ha (68 %) no
dominējošām koku sugām. No koku sugām visizplatītākie: egle, priede, osis, bērzs, apse un
baltalksnis. Galvenie mežu apsaimniekotāji novadā ir VAS LVM, Vidusdaugavas
mežsaimniecība, zemnieku saimniecības un piemājas saimniecības. Lielākās mežu platības
Bauskas novadā apsaimnieko VAS LVM – 69,2 % no kopējās mežu platības.
Bauskas novadā nav apjoma ziņā nozīmīgas vai augstvērtīgu vai reti sastopamu ģeoloģisko
resursu atradnes. Pārsvarā tiek iegūti visā Latvijas teritorijā plaši sastopamie māli, smilts un
grants, kas pielietojami celtniecībā, kā arī kūdra, kas ir populāra Latvijas eksportprece;
Iespēju veicināt dabas tūrismu Bauskas novadā sniedz dabas parks „Bauska”, jo īpaši upes –
Mūsa, Mēmele un Lielupe.

1.3.4.3.3 Tehniskā infrastruktūra:



Bauskas novadā ir plaši attīstīta tehniskā infrastruktūra. Pasažieru un kravu pārvadājumiem
iespējams izmantot autoceļus, īpaši nozīmīga ir starptautiskā automaģistrāle Via Baltica, kas
sniedz iespējas attīstīt loģistikas un transporta pakalpojumus;
Bauskas novada autoceļu tīkls ir plašs un tas pilnībā nodrošina gan nepieciešamos iekšējos
pasažieru un kravas pārvadājumus, gan ārējos sakarus. Autoceļu tīkla uzturēšana prasa
ievērojamus līdzekļus, kas ir ierobežoti, līdz ar to daļa no vietējās nozīmes autoceļiem ir
kritiskā stāvoklī. Par autoceļu un ielu infrastruktūras turpmāku uzlabojumu nepieciešamību
liecina Bauskas novada iedzīvotāju viedoklis, kas pausts AP izstrādes ietvaros veiktajā
iedzīvotāju aptaujā, minot nekvalitatīvus ceļus un ielas, kā vienu no būtiskākajām lietām, kas
neapmierina Bauskas novadā un ceļu un ielu remontu kā vissvarīgāko no uzlabojumiem, kas
Bauskas novadā jāveic.

1.3.4.3.4 Finanšu resursi un investīciju projekti:


Bauskas novada darbība piesaistot finansējumu no dažādām ES atbalsta programmām un
fondiem ir vērtējama pozitīvi. Laika periodā no 2009.gada līdz 2011.gada sākumam Bauskas
novadā kopējais piesaistīto un pašu finanšu līdzekļu apjoms dažādu jomu investīciju
projektiem sastāda 3,24 miljonus latu, par kuriem iepriekš minētajā laika periodā ir īstenoti
vai patlaban tiek īstenots 41 Bauskas novadam nozīmīgi projekti, galvenokārt ar mērķi
sakārtot esošo infrastruktūru, kā arī uzlabot iedzīvotāju dzīves vidi.

1.3.4.4 Uzņēmējdarbību reglamentējoša likumdošana, administratīvās procedūras
Visbiežāk tieši uzņēmējdarbību reglamentējoša likumdošana un administratīvās procedūras, lai
uzsāktu un veiktu uzņēmējdarbību, tiek minētas kā uzņēmējdarbību bremzējoši faktori. Lai
saprastu, kā atvieglot uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu, vispirms ir jāizvērtē, kas apgrūtina
vai pasliktina uzņēmējdarbības veikšanu. Pasaules praksē, Pasaules Bankas projekta „Doing
Business”10 ietvaros kopš 2002. gada objektīvi tiek izvērtēts uzņēmējdarbības veikšanas vieglums
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem 183 pasaules valstīs. Uzņēmējdarbības vides izvērtējumam
10

http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/latvia/
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tiek izmantoti 10 aspekti un saskaņā ar tiem Latvija 2010.gadā kopumā ir ierindota 27.vietā, bet
2011.gadā – 24.vietā, kas kopumā ir ļoti augsts novērtējums (skat. tabulu 1.32).
Tabula 1.32. Latvijas uzņēmējdarbības vides novērtējums

Izvērtējuma aspekts

Vieta 2011. gadā

Vieta 2010. gadā

Kredītlīdzekļu saņemšana

6

6

Līgumsaistību izpilde

14

14

Ārējā tirdzniecība

16

16

Uzņēmējdarbības uzsākšana

53

51

Īpašuma reģistrēšana

57

61

Investoru tiesību aizsardzība

59

57

Nodokļu maksāšana

59

56

Būvniecības atļauju kārtošana

79

77

Uzņēmējdarbības slēgšana

80

89

Avots: http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/latvia/

Katra no tabulā 1.32. minēto aspektu izvērtēšanai tiek izmantoti tādi rādītāji, kā laiks, procedūru
vai kārtojamo dokumentu skaits un izmaksas, kas galvenokārt ir valsts regulējošo normatīvu
noteiktas, taču daļu no aspektiem uzņēmējdarbības veikšanai pozitīvi ietekmēt var arī pašvaldība,
piemēram, būvniecības atļauju kārtošanas ātrumu vai nekustamā īpašuma nodokļu atlaižu
piemērošanu.
Valsts līmenī pasākumi uzņēmējdarbības vides uzlabošanai tiek plānoti, sagatavoti un ar Ministru
kabineta rīkojumu apstiprināti ik gadu dokumentā „Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas plāns”.
2010. gada Pasākumu plāna mērķis bija „ātrāk, lētāk, mazāk procedūru” un tas tiek tika
koncentrēts uz tādām jomām kā elektroniskā pārvalde, uzņēmumu dibināšana, nodokļu
administrēšana, ārējā tirdzniecība, nekustamā īpašuma reģistrēšana un būvniecības regulējuma
pilnveidošana.11 Būtiskākie pasākumi, kas paredzēti plānā un kuros plānots iesaistīt pašvaldības, ir
būvniecības atļauju procedūru un elektroniskās pārvaldes jomā.
Ņemot vērā, ka 98 % no Bauskas novadā reģistrētajiem uzņēmumiem ir mikrouzņēmumi (90 %)
un mazie uzņēmumi (8 %), tad pašvaldībai ir būtiski apzināt šo uzņēmumu uzņēmējdarbību
bremzējošos faktorus un iespējamos pasākumus to atbalstam un izaugsmei. Tā kā plaša Bauskas
novada uzņēmēju aptauja par uzņēmējdarbības vidi pašvaldībā nav veikta, tad nav iespējams
izdarīt secinājumus par konkrētiem tieši uz Bauskas novadu attiecināmiem veicinošiem un
bremzējošiem faktoriem, bet indikatīvus rezultātus var ņemt no 2009. gada aptaujas, kuru veica
biedrība „Līdere” un LDDK un kurā tika aptaujāti vairāk nekā 230 Latvijas mikrouzņēmumu un
mazo uzņēmumu vadītāji. Šīs aptaujas ietvaros kā lielākos uzņēmējdarbību bremzējošos faktorus
uzņēmēji minēja finansējuma trūkumu, nodokļu slogu, administratīvos šķēršļus, kā arī
konsultāciju trūkumu par uzņēmējdarbības uzsākšanu un tās attīstību. Arī pavisam neliela daļa
Bauskas novada uzņēmēju, atbildot uz jautājumiem šīs AP izstrādes ietvaros, visbiežāk kā
aktuālākās problēmas min augstos nodokļus, kontrolējošo institūciju lielo skaitu, ES struktūrfondu
apguvi, kvalificēta darbaspēka trūkumu un iepirkuma konkursu politiku.
Valsts līmenī 2010.gadā mikrouzņēmumu atbalstam Ekonomikas ministrija sadarbībā ar SIA
„Hansa World Latvia” ir izstrādājusi pirmo bezmaksas grāmatvedības programmu
mikrouzņēmumiem, ar kuras palīdzību uzņēmuma vadītājs varēs kontrolēt uzņēmuma finanšu
11

Ministru kabineta rīkojums Nr.164, Rīgā, 2010.gada 24.martā (prot. Nr.12 43.§) Par Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānu
2010.gadam
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rādītājus, veikt realizācijas un piegādes uzskaiti, norēķinu skaidrā naudā, avansa norēķinu un
darba samaksas uzskaiti, kā arī noliktavas atlikumu uzskaiti. Programmā ir iespējams sastādīt
mikrouzņēmumu nodokļa ceturkšņu deklarācijas un sagatavot pievienotās vērtības nodokļa
pārskatus.

1.3.4.5 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai
2007.gadā tika īstenots Bauskas pilsētas domes projekts „Apmācības programma
uzņēmējdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai Bauskas pilsētā”, kuru finansēja Eiropas
Savienības Sociālais fonds. Apmācības apmeklēja 20 Bauskas pilsētas iedzīvotāji, lai apgūtu
prasmes un zināšanas uzņēmējdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai.
2011.gadā tika realizēts projekts „Uzņēmējdarbības aktivitātes veicināšana Zemgales reģiona
pierobežas teritorijā”, ko finansiāli atbalstīja Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instruments.
Viena no projekta aktivitātēm bija izveidot Biznesa dārzus jeb Biznesa inkubatorus Zemgales
reģiona pierobežas teritorijās, ar mērķi veicināt uzņēmējdarbības attīstību. Projekta ietvaros šāds
biznesa dārzs tapis arī Gailīšu pagastā. Biznesa dārza ideja – uz ievērojami atvieglotiem
nosacījumiem piedāvāt jaunajiem uzņēmējiem biroju un vieglās ražošanas telpas, kur veidot un
attīstīt uzņēmējdarbību. Gailīšu pagastā izveidotajā Biznesa dārzā paredzēta vieta 8 uzņēmējiem,
patlaban piedāvāto iespēju izmanto divi uzņēmumi.

1.3.4.6 Pašvaldības atbalsts uzņēmējdarbības veicināšanai
Nozīmīgākais atbalsts, kādu pašvaldības var sniegt uzņēmējdarbības sekmēšanai Latvijā, ir šāds:














Nekustamā īpašuma nodokļa atlaides;
Tehniskās infrastruktūras attīstība;
Sociālās infrastruktūras attīstība;
Uzņēmējdarbības izvietojuma stimulēšana;
Uzņēmējdarbību veicinošu institūciju attīstības sekmēšana;
Iesaistīšanās uzņēmējdarbībā;
Privātās publiskās partnerības īstenošana;
Privatizācija;
Pašvaldības iepirkumu veikšana;
Uzņēmēju nodrošināšana ar informāciju;
Informācijas par uzņēmumiem izplatīšana;
Uzņēmēju pārstāvēšana starptautiskās vizītēs (pasākumos, izstādēs u.c.);
Pilsētu mārketinga koncepcijas īstenošana.

2005.gadā PHARE programmas “Pārrobežu sadarbība Baltijas jūras reģionā” atbalsts Latvijai
projekta „Bauskas industriālais un loģistikas parks – 1 fāze” ietvaros apmēram 30 uzņēmējiem
bija iespēja doties pieredzes apmaiņas vizītē uz Hemes reģionu Somijā. Vizītes laikā uzņēmēji
uzzināja kā strādā pašvaldības, lai attīstītu Hemes reģionu, lai veicinātu uzņēmējdarbību
(tehnoloģiskajos un industriālajos parkos), kā šajā ķēdē iesaistās komersanti un ko viņi sagaida no
pašvaldības.
Pašvaldības mājas lapā www.bauska.lv ir izveidota sadaļa „Uzņēmējdarbība”. Sadaļā regulāri tiek
publicēta informācija uzņēmējiem par iespējām piesaistīt ES fondu finansējumu, par rīkotajiem
semināriem un cita informācija.
Tiek rekonstruēta vai no jauna izbūvēta pašvaldības ceļu un inženierkomunikāciju infrastruktūra,
kas veicina uzņēmējdarbības attīstību novadā.
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1.3.5

Uzņēmējdarbības vides novērtējums

Pēc Lursoft datiem 20 gadu ilgā laika posmā (no 1991.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 13.jūnijam)
Bauskas novadā kopumā ir reģistrēti 2517 uzņēmumi. Bauskas novadā reģistrēto uzņēmumu
skaits strauji auga līdz 1995.gadam, pēc tam saglabājās bez būtiskām izmaiņām un 2004.–2005.
gadā nedaudz samazinājās. Pēdējos gados vērojams neliels, bet stabils uzņēmumu skaita
pieaugums.
Līdztekus jaunu uzņēmumu dibināšanai daļa no uzņēmumiem tiek likvidēti. Sākot no 1995.gada,
ir reģistrēta 1163 komercsabiedrības, bet likvidētas 928 komercsabiedrības (faktiskais pieaugums
– 235 uzņēmumi). Ekonomiskās aktivitātes pieaugumu 2007.–2008.gadā, kas bija raksturīgs
valstij kopumā, nomainīja tās kritums 2009.gadā, kas atspoguļojas reģistrēto uzņēmumu
dinamikā. Pārvarot krīzi, pieaug reģistrēto komercstruktūru skaits. 2010.gadā ir reģistrētas 71
jaunas komercstruktūras (salīdzinājumam 2009.gadā ir reģistrētas 55 komercstruktūras).
No reģistrētajiem uzņēmumiem visplašāk pārstāvētas zemnieku saimniecības (1307), kas
izskaidrojams ar novada lauksaimnieciskās ražošanas specializāciju, pēc tam seko sabiedrības ar
ierobežotu atbildību (962), individuālie uzņēmumi (268) un individuālie komersanti (213).
Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2009.gadā Bauskas novadā ekonomiski aktīvo tirgus
sektora statistikas vienību skaits sastādīja – 984.
Galvenā uzņēmējdarbības joma Bauskas novadā ir lauksaimniecība (393 ekonomiski aktīvās
statistikas vienības), otrajā vietā – vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība (197
komercsabiedrības), 61 komercsabiedrības veic dažādus profesionālos un zinātniskos pētījumus,
48 komercsabiedrības darbojas apstrādes rūpniecībā, 47 komercsabiedrības sniedz dažādu veidu
pakalpojumus, 41 komercsabiedrība darbojas būvniecības jomā, 39 komercsabiedrības sniedz
transporta un uzglabāšanas pakalpojumus, 36 komercsabiedrības darbojas ar nekustamo īpašumu,
32 – veselības aizsardzības jomā, 16 – izglītībā, 16 – administratīvo pakalpojumu sniegšanā.
Pārējās tautsaimniecības nozarēs ir mazāk kā 10 reģistrēti uzņēmumi.
Bauskas novadā ar lauksaimniecisko ražošanu nodarbojas 5790 saimniecības, kas izmanto zemi
lauksaimnieciskai ražošanai un lauksaimniecībā nodarbināto skaits 2007.gadā bija 12 744
personas (Centrālās statistikas pārvaldes dati).
Viens no nozīmīgākajiem lauksaimniecības produkcijas ražošanas virzieniem ir augkopība:
graudkopība, kartupeļi, dārzeņkopība. Sējumu kopplatība sastāda 55 724 ha, t.sk. graudaugi –
37 527 ha, kartupeļi – 3 435 ha, dārzeņi – 1 519 ha, tehniskās kultūras – 6 079 ha.
Apstrādes rūpniecība ir viena no novada prioritārajām nozarēm, ar īpašu uzsvaru uz pārtikas
pārstrādi un dzērienu ražošanu. Bauskas novadā darbojas 15 pārtikas pārstrādes uzņēmumi, kas
sastāda 31 % no apstrādes rūpniecības uzņēmumu kopskaita. Nākošā nozīmīgākā nozare ir
apģērbu ražošana (8 jeb 17 %) un iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana (5 jeb 10 %).
Atbilstoši Lursoft 2010.gada datiem Bauskas novadā ir 14 uzņēmumi, kuru gada apgrozījums
pārsniedza 1 milj. latu. Vislielākais 2010. gada apgrozījums ir Latvijas–Izraēlas kopuzņēmumam
SIA „Lielzeltiņi” (Ls 16 348 139). Šis uzņēmums ir lielākais un modernākais putnu gaļas ražotājs
Latvijā. SIA „LRS Mūsa” 2010.gada apgrozījums ir Ls 3 751 790. Uzņēmums ir viens no
vadošajiem kombinētās lopbarības ražotājiem Latvijā. SIA „Uzvara–Lauks” 2010.gada
apgrozījums ir Ls 3 214 162. Uzņēmums atbilstoši NACE (2.red.) klasifikācijai nodarbojas ar
„Graudaugu, pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšanu”.
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1.4 Iedzīvotāju dzīves vide
1.4.1 Izglītības iespējas un izglītības iestāžu pieejamība
Bauskas novada pašvaldības kompetenci izglītības jomā īsteno „Bauskas novada Izglītības
pārvalde” (turpmāk tekstā – Izglītības pārvalde), kas ir Bauskas novada pašvaldības iestāde.
Izglītības pārvalde nodrošina Bauskas novada izglītības nozares politikas un stratēģijas veidošanu,
pārraudzību, koordināciju, metodisko vadību un analizē izglītības procesus visās izglītības
pakāpēs, sniedz metodisku palīdzību, veido un aktualizē informācijas bāzi novadā, apstiprina
pedagoģisko darbinieku tarifikācijas un mācību plānus, veic obligātā izglītības vecuma sasniegušo
bērnu uzskaiti, uztur informācijas apmaiņu ar Izglītības un zinātnes ministriju, koordinē un
organizē izglītības iestāžu vadītāju un pedagogu kvalifikācijas celšanu, koordinē un organizē
izglītības iestāžu nodrošināšanu ar mācību un metodisko literatūru un mācību līdzekļiem, kā arī
veic citus Izglītības pārvaldes nolikumā paredzētos uzdevumus.
Būtiskākās pārmaiņas izglītības jomā tika veiktas 2009.gada augustā, kad tika pieņemti Bauskas
novada domes lēmumi par Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādes „Codes sākumskola”
likvidēšanu, pašvaldības izglītības iestādes „Bērzu pamatskola” „Mežotnes pamatskola” un
„Jaunsaules pamatskola” un Bauskas vakarskolas reorganizāciju, lai optimizētu Bauskas novada
izglītības iestāžu tīklu, līdz ar to samazinot izdevumus izglītības iestāžu uzturēšanai, kā arī
pedagogu darba samaksai.
Reorganizācija notika arī 2011.gadā, kad tika likvidēta Bauskas kristīgā pamatskola, izveidota
Bauskas Valsts ģimnāzija un Bauskas sākumskola.
2011.gadā Izglītības pārvalde sadarbībā ar Bauskas novada pagasta pārvalžu un izglītības iestāžu
pārstāvjiem ir izstrādājusi „Bauskas novada izglītības iestāžu tīkla attīstības un optimizācijas
plānu 2011.–2013.gadam” (turpmāk tekstā – Izglītības attīstības plāns). Šis dokuments satur gan
detalizētu statistisku informāciju par skolēnu skaita dinamiku un prognozēm, gan mācību procesa
kvalitatīvo raksturojumu un analīzi, kā arī veiktos un nepieciešamos uzdevumus skolu
infrastruktūras uzlabošanai, izglītības iestāžu optimizācijai un attīstībai.

1.4.1.1 Pirmsskolas izglītība
Saskaņā ar Izglītības pārvaldes informāciju Bauskas novadā darbojas 11 izglītības iestādes, kuras
īsteno pirmsskolas izglītības programmas – 4 PII (2 Bauskā, 1 Gailīšu pagastā un 1 Īslīces
pagastā) un 7 pirmsskolas izglītības grupas pie skolām (pa 1 Ceraukstes, Codes, Īslīces, Brunavas
un Mežotnes pagastos un 2 Vecsaules pagastā):
 PII „Pasaulīte”, Bauskā, Saules ielā 8;
 PII „Zīlīte”, Bauskā, Plūdoņa ielā 60;
 PII „Lācītis”, Gailīšu pagasta Uzvarā;
 Pirmsskolas grupa pie Ceraukstes pagasta Griķu pamatskolas;
 Pirmsskolas grupa pie Codes pagasta Codes pamatskolas;
 Pirmsskolas grupa pie Īslīces pagasta Īslīces vidusskolas;
 Pirmsskolas grupa pie Brunavas pagasta Mežgaļu pamatskolas;
 Pirmsskolas grupa pie Mežotnes pagasta Mežotnes pamatskolas;
 Pirmsskolas grupa pie Vecsaules pagasta Ozolaines pamatskolas;
 Pirmsskolas grupa pie Vecsaules pagasta Vecsaules pamatskolas.
No šīm izglītības iestādēm 5 izglītības iestādes – PII „Pasaulīte”, Griķu un Mežotnes pamatskolas
un Īslīces vidusskola un Pamūšas speciālā internātpamatskola, 2010./2011.mācību gadā realizē
speciālās pirmsskolas izglītības programmas.
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Tabula 1.33. Izglītojamo skaits Bauskas novada PII 2010./2011.–2012./2013. mācību gadā
Pirmsskolas
izglītības iestāde
Bauskas pilsētas
PII „Pasaulīte” un
„Zīlīte”

PII „Lācītis”

Mācību gads

2–gadīgie

3–gadīgie

4–gadīgie

5–
gadīgie

6–
gadīgie

Kopā

2010./2011.

49
(rindā 104)

131
(rindā 42)

91
(rindā 19)

126

140

266

2011./2012.

64
(rindā 46)

153

173

110

126

562

2012./2013.

70

110

153

173

110

616

2010./2011.

16

17

12

28

23

96

2011./2012.

16

16

17

21

28

98

2012./2013.

14

16

16

31

21

98

Avots: Bauskas novada Izglītības pārvalde

Kā redzams tabulā 1.33, rinda uz vietām PII 2010./2011. mācību gadā ir tikai Bauskas pilsētas PII
(kopā 165 bērni vecumā līdz 4 gadiem), tomēr jau nākošajā mācību gadā rinda vairs ir paredzama
tikai 2–gadīgajiem bērniem (46 bērni), bet sākot ar 2012./2013. mācību gadā tiek prognozēts, ka
rindas uz vietām Bauskas PII vairs nebūs.

1.4.1.2 Pamatizglītība un vidējā izglītība
Bauskas novadā 2010./2011. mācību gadā darbojās 14 vispārizglītojošās skolas – 8 pamatskolas
(1.–9. klase), 4 vidusskolas (1.–12. klase), 1 speciālā internātpamatskola un 1 internātvidusskola,
kurās kopā mācās 3157 izglītojamie.
2011.gadā darbu uzsāka Bauskas valsts ģimnāzija un Bauskas sākumskola.
Bauskas novadā, tāpat kā visā Latvijā kopumā, ir vērojamas negatīvas iezīmes demogrāfiskajā
situācijā – samazinās iedzīvotāju skaits, relatīvi mazs ir bērnu un pusaudžu (līdz darbaspējas
vecumam) īpatsvars un tas turpina samazināties. Kopējā tendence samazināties izglītojamo
skaitam ir vērojama valstī un novadā jau pēdējos desmit gadus. 2010./2011. mācību gadā Bauskas
novadā mācības uzsāka 2975 izglītojamie (neskaitot internātskolu un pirmsskolas posma
audzēkņus), kas ir par 42 % mazāk nekā 2000./2001. mācību gadā (skat. attēlu 1.59). Saskaņā ar
Izglītības attīstības plānu vidējā termiņā (5 gadi) ir paredzams kopējā skolēnu skaita
samazinājums līdz pat 2881 skolēniem 2014./2015. mācību gadā, it īpaši būtisks samazinājums ir
gaidāms vidusskolas klasēs.
Attēls 1.59. Bauskas novada izglītības iestāžu izglītojamo skaita 1.–12.klasēs dinamika,
2000./2001.m.g–2010./2011.m.g.

Avots: Bauskas novada Izglītības pārvalde
Sagatavoja SIA „Baltkonsults”, SIA „Konsorts”, SIA „Konsultanti” sadarbībā ar Bauskas novada Domi

114

Bauskas novada attīstības programma 2012.–2018. gadam. Gala redakcija.

Bauskas novada 8 pamatskolās (skat. tabulu 1.34) 2010./2011. mācību gadā mācības uzsāka 1114
skolnieki. Lielākā skolēnu skaita ziņā ir Bauskas pilsētas pamatskola, kurā 2010./2011. mācību
gadā mācījās 291 skolēns, bet mazākā Jaunsaules pamatskola (Vecsaules pamatskolas
struktūrvienība) – 49 skolēni. Bauskas novada pamatskolu kopējā maksimālā ietilpība 2010./2011.
mācību gadā 1976 skolēni, līdz ar to jāatzīst, ka esošais skolēnu skaits nodrošina telpu
piepildījumu tikai par 56 % un kopumā ir vērtējams kā zems (vairāk par 50 % bet zemāks nekā 75
%). Novērtējot katras skolas piepildījumu, jāatzīst, ka 2 no tām – Griķu pamatskolas (47 %) un
Jaunsaules pamatskolas (28 %) tas ir nepietiekams (mazāks par 50 %), bet pārējās – zems.
Nevienas skolas piepildījums nepārsniedz 75 %. Novada pamatskolu kopējā zemā piepildītība un
„Bauskas novada izglītības iestāžu tīkla attīstības un optimizācijas plānā 2011.–2013.gadam”
izdarītās prognozes par skolēnu skaita turpmāku samazināšanos bija arī daži no iemesliem
lēmuma pieņemšanai par pamatskolu optimizēšanu (Bauskas pilsētas Kristīgās pamatskola tika
likvidēta 01.09.2011).
Tabula 1.34. Bauskas novada pamatskolas
Nr.
p.k.

Skolēnu
skaits
2010./2011.
m.g.

Maksimālā
skolēnu
ietilpība

Telpu
piepildī–
jums %

Rīgas iela 32, Bauska

291

500

58%

Codes pagasts

158

242

65%

Nosaukums

Adrese

2.

Bauskas pilsētas
pamatskola
Codes pamatskola

3.

Griķu pamatskola

Ceraukstes pagasts

76

162

47%

4.

Mežgaļu pamatskola

Brunavas pagasts

96

180

53%

5.

Mežotnes pamatskola

Mežotnes pagasts

110

220

50%

6.

Ozolaines pamatskola

P/n Zīles, Vecsaules pagasts

108

176

61%

7.

Vecsaules pamatskola
Jaunsaules pamatskola
(Vecsaules pamatskolas
struktūrvienība)
Bauskas pilsētas Kristīgā
pamatskola

Vecsaules pagasts

122

176

69%

p/n Jaunsaule, Vecsaules
pagasts

49

176

28%

Rīgas iela 8, Bauska

104

144

72%

1.

8.

Avots: Bauskas novada Izglītības pārvalde

Bauskas novada 4 vidusskolās (skat. tabulu 1.35) 2010./2011. mācību gadā mācības uzsāka 1985
skolnieki. Lielākais skaits skolēnu vidusskolas klasēs 2010./2011. mācību gadā ir Bauskas Valsts
ģimnāzijā – 801, bet mazākais Uzvaras vidusskolā – 214 skolēnu. Bauskas novada vidusskolu
kopējā maksimālā ietilpība ir 3425 skolēni, līdz ar to jāatzīst, ka esošais skolēnu skaits nodrošina
telpu piepildījumu tikai par 58 % un kopumā ir vērtējams kā zems (vairāk par 50 %, bet zemāks
nekā 75 %). Novērtējot katras skolas piepildījumu, Uzvaras vidusskolā (36 %) tas ir vērtējams kā
nepietiekams (mazāks par 50 %), bet pārējās – zems. Nevienas skolas piepildījums nepārsniedz 75
% (visaugstākais tas ir Bauskas 2. vidusskolā (65 %)).
Tabula 1.35. Bauskas novada vidusskolas
Nr.
p.k.

Nosaukums

Adrese

Skolēnu
skaits
2010./2011.
m.g.

Maksimālā
skolēnu
ietilpība

Telpu
piepildījums
%

1.

Bauskas 1.vidusskola

Uzvaras iela 10, Bauska

801

1260

64%

2.

Bauskas 2.vidusskola

Dārza iela 9, Bauska

672

1040

65%

3.

Īslīces vidusskola

Īslīces pagasts

298

525

57%
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Nr.
p.k.
4.

Nosaukums

Adrese

Skolēnu
skaits
2010./2011.
m.g.

Maksimālā
skolēnu
ietilpība

Telpu
piepildījums
%

214

600

36%

Gailīšu pagasts

Uzvaras vidusskola

Avots: Bauskas novada Izglītības pārvalde

2010./2011.mācību gadā atsevišķu Bauskas novada skolu klasēs ir vērojams nepietiekams skolēnu
skaits (Uzvaras vidusskolas 10. klase, Ozolaines pamatskolas 7. klase, Mežotnes pamatskolas 9.
klase, Griķu pamatskolas 2. un 6.klase, kā arī Vecsaules pamatskolas struktūrvienības Jaunsaules
pamatskolas 3., 5. un 7.–9. klasēs), kas attiecīgi palielina uzturēšanas izmaksas un valsts dotācijas
izlietojumu uz vienu izglītojamo. Saskaņā ar Izglītības attīstības plānu vismazākās izmaksas uz 1
izglītojamo 2010.gadā ir bijušas Bauskas pilsētas lielākajās izglītības iestādēs un Īslīces
vidusskolā. Uzturēšanas izmaksas šajās iestādēs svārstījās no Ls 20 līdz 30 uz vienu izglītojamo
mēnesī. Savukārt valsts mērķdotācijas apjoms pedagogu algām bija no Ls 50 līdz 60 uz 1
izglītojamo mēnesī. „Visdārgākās” novada izglītības iestādes uzturēšanas ziņā ir Mežotnes
pamatskola, Griķu pamatskola un Codes pamatskola (Ls 60–70 uz vienu izglītojamo), kas saistīts
gan ar pirmsskolas izglītības programmu īstenošanu, gan jaunuzcelto sporta zāļu uzturēšanu.
Valsts mērķdotācijas vislielākais izlietojums vērojams Mežotnes pamatskolā, Vecsaules
pamatskolā, Ozolaines pamatskolā un Mežgaļu pamatskolā (Ls 70–80 uz vienu izglītojamo). To
nosaka problemātiskais klašu piepildījums, pedagoģiskās korekcijas programmu un speciālo
izglītības programmu īstenošana, kas prasa lielākus finanšu līdzekļus.
Saskaņā ar Izglītības attīstības plānu 2014./2015. mācību gadā nepietiekams skolnieku skaits ir
sagaidāms Īslīces vidusskolas 10.–12. klasēs, Uzvaras vidusskolas 12.klasēGriķu pamatskolas 7.
klasē, Mežgaļu pamatskolas pirmskolas izglītības grupās un Vecsaules pamatskolas gandrīz visās
klašu grupās, izņemot 5., 6. un 8. klasi.
Attēls 1.60. Bauskas novada vispārējo izglītības iestāžu izglītojamo skaits sadalījumā pa klasēm
2010./2011. mācību gadā
140
120

100
80
60

40
20
0

1.klase

2.klase

3.klase

4.klase

5.klase

6.klase

7.klase

8.klase

9.klase

Bauskas 1.vidusskola

62

51

58

67

57

45

58

49

63

82

109

100

Bauskas 2.vidusskola

35

44

30

44

37

24

48

44

56

90

102

117

24

28

19

25

32

27

20

21

45

15

18

21

Uzvaras vidusskola

14

24

22

17

18

24

31

20

12

0

15

17

Bauskas pamatskola

31

31

32

28

34

30

26

37

32

Īslīces vidusskola

5-gad.

19

6-gad.

23

Bauskas Kristīgā pamatskola

8

9

8

8

12

16

14

13

16

Codes pamatskola

22

16

18

9

12

9

13

15

14

16

17

Griķu pamatskola

20

27

10

11

5

10

11

1

10

11

8

Mežgaļu pamatskola

15

9

16

12

11

10

8

8

8

9

13

Mežotnes pamatskola

15

9

15

13

13

9

9

10

9

9

0

Ozolaines pamatskola

15

13

11

9

11

8

9

9

7

8

8

Vecsaules pamatskola

9

15

18

20

13

16

13

20

16

9

22

10.klase 11.klase 12.klase

Avots: Bauskas novada Izglītības pārvalde

Lai nodrošinātu otro iespēju izglītības turpināšanai, plānots ar 2011./2012. mācību gadu uzsākt
neklātienes programmas realizāciju 7.–9. klasēs Bauskas 2. vidusskolā.
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Bauskas novadā esošā Pamūšas speciālā internātpamatskola ir speciālā izglītības iestāde
skolēniem ar vieglu un smagu garīgās atpalicības pakāpi, kas pilda reģionālas nozīmes funkcijas,
tiek finansēta un uzturēta no valsts budžeta līdzekļiem. 2010./2011. mācību gadā mācības šajā
skolā uzsāka 91 skolēns, nodrošinot 67 % skolas piepildījumu (maksimālā ietilpība – 135
skolēni).
Mežotnes internātvidusskolā 2010./2011.mācību gadā mācības uzsāka 91 skolēns, nodrošinot 23
% skolas piepildījumu (maksimālā ietilpība – 392 skolēni).
1321 skolēniem pašvaldībā ir nepieciešams izmantot transportu nokļūšanai uz skolu un atpakaļ.
Skolēnu pārvadājumu organizēšanai Bauskas novada Izglītības pārvalde ir izsludinājusi atklātu
konkursu, lai izvēlētos pārvadātājus skolēnu transportam 2011./2012. mācību gadam šādos
maršrutos:
1. Bauskas 2.vidusskola–Griķu pamatskola –Bauska;
2. Grenctāles centrs– Mežgaļu skola;
3. Gaujas – Mežgaļu skola;
4. Bauska – Bērzkalni – Rītausmas – Īslīces vidusskola;
5. Bauska – Pamūša– Uzvaras vidusskola;
6. Pāce – Uzvaras vidusskola;
7. Bauska – Mežotnes internātvidusskola;
8. Bauska – Pamūšas speciālā internātpamatskola.

1.4.1.3 Profesionālās ievirzes un interešu izglītība
Bauskā darbojas trīs profesionālās ievirzes izglītības iestādes – Bauskas Mākslas skola, Bauskas
Mūzikas skola un Bauskas Bērnu un jaunatnes sporta skola. Tā kā valsts finansējums šīm
izglītības iestādēm pēdējā gada laikā ir būtiski samazināts, ir apgrūtināta iestāžu darbības
attīstības prognozēšana. Līdzšinējā profesionālās ievirzes izglītības iestāžu darbība ir apliecinājusi
nepieciešamību tās saglabāt esošajā novada izglītības iestāžu tīklā.

1.4.1.3.1 Bauskas novada bērnu un jaunatnes sporta skola (BJSS)
Bauskas novada BJSS ir LR IZM akreditēta 2002. gada 4. jūlijā. Tā piedāvā apgūt šādas
licencētas sporta veidu programmas:
 Basketbols;
 Brīvā cīņa;
 Dambrete;
 Florbols;
 Futbols;
 Galda teniss;
 Vieglatlētika;
 Volejbols.
Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas sporta programmas 2010./2011. mācību gadā
apguva 621 audzēknis, bet 2011./2012. mācību gadā 610 audzēkņi. Var teikt, ka sporta skolas
piepildījums ir 100% un sākot ar 2014.gadu tiek prognozēts audzēkņu pieaugums sakarā ar
peldēšanas nodaļas atvēršanu.

1.4.1.3.2 Bauskas Mākslas skola
Bauskas Mākslas skolas dibinātājs ir Bauskas novada dome, tā darbojas kopš 1989. gada. Skola ir
akreditēta LR IZM 2006. gada 17.martā. Bauskas Mākslas skolā tiek īstenota profesionālās
ievirzes izglītības programma „Vizuāli plastiskā māksla”, kods 20V21160 (6 mācību gadi). Skolas
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audzēkņi apgūst prasmes un zināšanas zīmēšanā, gleznošanā, kompozīcijā, veidošanā, mākslas
valodas pamatos, darbs materiālā – māls, audums, koks, tekstils un datorgrafikā.
Bauskas Mākslas skolas programmas 2011./2012. mācību gadā apgūst 104 audzēkņi
(salīdzinājumam 2010./2011. mācību gadā programmas apguva 106 audzēkņi, 2009./2010.
mācību gadā – 108, 2008./2009. mācību gadā – 117, 2007./2008. mācību gadā – 116). Šie dati
liecina par augstu izglītības iestādes programmu pieprasījumu (2011./2012. mācību gadā
piepildītība ir 89%), jo maksimāli iespējamas izglītojamo skaits Bauskas Mākslas skolā ir 117.

1.4.1.3.3 Bauskas Mūzikas skola
Bauskas Mūzikas skolas dibinātājs ir Bauskas novada dome, tā darbojas kopš 1957. gada. Skola ir
akreditēta LR IZM 2008.gada 19.decembrī. 2010./2011.mācību gadā Bauskas mūzikas skolā ir
šādas licencētās programmas:















Kora klase;
Akordeona spēle;
Čella spēle;
Flautas spēle;
Klarnetes spēle;
Klavierspēle;
Mežraga spēle;
Saksofona spēle;
Trombona spēle;
Trompetes spēle;
Tūbas spēle;
Vijoļspēle;
Eifonija spēle;
Čella spēle.

Bauskas Mūzikas skolas maksimālā ietilpība ir 180 audzēkņi. 2011./2012. mācību gadā Mūzikas
skolas piepildījums bija 87% un programmas apguva 157 audzēkņi. Lai gan šis audzēkņu skaits ir
mazāks nekā iepriekšējā mācību gadā (salīdzinājumam 2010./2011. mācību gadā programmas
apguva 161 audzēknis, 2009./2010. mācību gadā – 154, 2008./2009. mācību gadā – 162,
2007./2008. mācību gadā – 169), tomēr tiek prognozēts, ka turpmāk pieprasījums pēc Mūzikas
skolas programmām nesamazināsies un saglabāsies stabils.

1.4.1.3.4 Bauskas Bērnu un jauniešu centrs
Bērnu un jauniešu interešu izglītību Bauskas novadā īsteno pašvaldības dibinātais Bauskas Bērnu
un jauniešu centrs, kā arī vispārizglītojošās izglītības iestādes. Novada izglītības iestādēs bērniem
un jauniešiem ir iespēja darboties gan kultūrizglītības un vides programmās, gan sportā un
karjeras izglītībā. Patlaban Bauskas novadā, efektīvi izmantojot valsts mērķdotāciju, ir izdevies
sakārtot optimālu interešu izglītības programmu pārklājumu.
Bērnu un jauniešu centrs piedāvā darboties:








Keramikas darbnīcā (1.–12. klasei);
Porcelāna apgleznošanas darbnīcā (1.–12. klasei);
Stikla apgleznošanas pseido vitrāžas darbnīcā (1.– 9. klasei);
Papīra un ādas plastikas darbnīcā (1.–4. klasei);
Ādas plastikas darbnīcā (5.–12. klasei);
Šūšanas darbnīcā (5.– 12. klasei);
Rotaļlietu darbnīcā (1.–4. klasei);
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Amatnieku darbnīcā (3.–9. klasei);
Rokdarbu studijā „Kamolītis”(1.–12. klasei);
Vokālajā studijā „Miljons” (1. – 12.klasei);
Deju kopā „Mēmelīte” (no 3 līdz 25 gadiem).

Bauskas bērnu un jauniešu centra kultūrizglītības programmās katru gadu darbojas 300–400
dalībnieku, bet no 2010./2011.mācību gada uzsāktas arī jaunatnes darba programmas, kurās
piedalījušies 113 dalībnieki (skatīt attēlu 1.61).
Attēls 1.61.
2011.g.

Audzēkņu skaits Bauskas bērnu un jauniešu centra izglītības programmās 2006.–
250
200
150
100
50
0

2006./2007. 2007./2008. 2008./2009. 2009./2010. 2010./2011.
m.g.
m.g.
m.g.
m.g.
m.g.

tautas dejas

92

97

117

106

vokālie ansambļi

33

37

40

49

49

204

207

180

156

212

vizuālā un lietišķā māksla
Jaunatnes darba programmas

107

113

Avots: Bauskas Bērnu un jauniešu centrs

Līdz ar audzēkņu skaita pieaugumu, tendence pieaugt ir arī pedagogu skaitam (skatīt attēlu 1.62).
Attēls 1.62.
2011.g.

Pedagogu skaits Bauskas bērnu un jauniešu centra izglītības programmās 2006.–
16

15

14
12
12

11

11
10

10
8
6

4
2

0
2006./2007.
m.g.

2007./2008.
m.g.

2008./2009.
m.g.

2009./2010.
m.g.

2010./2011.
m.g.

Avots: Bauskas Bērnu un jauniešu centrs

1.4.1.4 Augstākā izglītība
Bauskas novadā tiek nodrošināta iespēja apgūt augstāko izglītību, ko sniedz Rīgas Pedagoģijas un
izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) Bauskas filiāle. Skatīt tabulu 1.36.
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Tabula 1.36. RPIVA Bauskas filiāles piedāvātās studiju programmas 2011.g. rudens semestrī
Studiju programma
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības studiju programma „Cilvēkresursu/
Biroja administrēšana” ar specializācijas
virzienu „Biroja administrators”
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības studiju programma „Cilvēkresursu/
Biroja administrēšana” ar specializācijas
virzienu „Personāla speciālists”
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības studiju programma
„Komercdarbības organizācija” ar
specializācijas virzienu „Uzņēmējdarbības
(komercdarbības) speciālists”
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības studiju programma „Sabiedriskās
attiecības”
Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
bakalaura studiju programma
„Komercdarbība un uzņēmuma vadība”
Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
bakalaura studiju programma „Skolotājs” –
apakšprogramma „Pirmsskolas un
sākumskolas skolotājs”

Studiju
forma
nepilna
laika
klātiene

Akreditācijas
dati
Akreditēta līdz
31.12.2016. (Nr.
083–1821)

Apjoms
(kredītpunkti)
80

Studiju
ilgums
2 gadi un
3 mēneši

nepilna
laika
klātiene

Akreditēta līdz
31.12.2016. (Nr.
083–1821)

80

2 gadi un
3 mēneši

nepilna
laika
klātiene

Akreditēta līdz
31.12.2015. (Nr.
083–1793)

84

2 gadi un
5 mēneši

nepilna
laika
klātiene
nepilna
laika
klātiene
nepilna
laika
klātiene

Akreditēta līdz
31.12.2016. (Nr.
083–1822)
Akreditēta līdz
31.12.2011. (Nr.
031–1799)
Akreditēta līdz
31.12.2013. (Nr.
083–1789)

80

2 gadi un
3 mēneši

160

4 gadi un
3 mēneši

160

4 gadi un
3 mēneši

Avots: RPIVA (www.rpiva.lv)

Laikā no 2007. līdz2011. gada augustam RPIVA Bauskas filiālē augstāko izglītību ieguvuši 190
studenti. Absolventu sadalījumu pa mācību programmām skatīt tabulā 1.37.
Tabula 1.37.

RPIVA Bauskas filiāles studentu skaits mācību programmās no 2007. –2011.gada augustam.
Programmas nosaukums

Studentu skaits

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma
„Skolotājs” – apakšprogramma „Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs”
Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma
„Sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā”
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma
„Komercdarbības organizācija” ar specializācijas virzienu „Uzņēmējdarbības
(komercdarbības) speciālists”, „Mārketinga un tirdzniecības speciālists”
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma
„Cilvēkresursu/Biroja administrēšana” ar specializācijas virzienu „Biroja
administrators”
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma
„Sabiedriskās attiecības”
Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma
„Komercdarbība un uzņēmuma vadība”

88
8

50

14

15
15

Avots: RPIVA (www.rpiva.lv)

Bauskas novadā nav nevienas profesionālās izglītības iestādes.
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1.4.1.5 Tālākizglītība un mūžizglītība
Tālākizglītību Bauskas novada iedzīvotājiem un uzņēmumiem piedāvā vairāki mācību centri, kas
izveidojuši filiāles Bauskā. No tiem plašāko apmācības programmu klāstu piedāvā Mācību centrs
„Buts”, SIA mācību centrs „Austrumvidzeme” un SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centrs”.
Mācību centrs „Buts” savu darbību Bauskā uzsāka 2009.gada jūlijā un divu gadu laikā tā rīkotajos
kursos un semināros mācījušies 1012 dalībnieki.
Tabula 1.38. Mācību centra „Buts” Bauskas filiāles rīkotā apmācība 2009.–2011.g.
Nr.
p.k.
1
2

Programma
Būvdarbi
Citi pakalpojumi

3

Darba aizsardzība un drošība

4

Darbs augstumā

5

Datorzinības, datoru lietošana

6

Floristikas pakalpojumi

7

Grāmatvedība, komerczinības

8
9

15

Mājturība
Mežizstrāde
Minimālās higiēnas prasības
pārtikas uzņēmumā
Modulārā apmācība
Pašgājēju mašīnu vadīšana
Paškontroles sistēmas
(HACCP) izveides
pamatprincipi pārtikas aprites
uzņēmumos.
Personu un īpašuma
aizsardzība
Sekretariāta un biroja darbs

16

Seminārs

17

Seminārs

18
19
20
21

Seminārs
Seminārs
Seminārs
Seminārs
Siltuma, gāzes un ūdens
tehnoloģija
Sociālā aprūpe
Valodas
Kopā

10
11
12
13

14

22
23
24

Grupas nosaukums
Namdaris
Fotografēšanas pamati
Pamatlīmeņa zināšanu programma darba aizsardzībā
– darba aizsardzības speciālistu un uzticības personu
sagatavošanai
Darbs augstumā
Informācijas ievadīšanas operators, datorzinības (bez
priekšzināšanām), datorapmācība (ar
priekšzināšanām)
Floristikas darba pamati
Grāmatvedis, grāmatvedība mikrouzņēmumiem,
projektu vadība (bez priekšzināšanām)
Auklis
Krūmgrieža, motorzāģa operators

Dalībnieku
skaits
1
5
43
3
90
4
24
10
226

Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā

205

Adobe Photoshop
Autokrāvēja vadītājs, elektrokrāvēja operators

31
41

Paškontroles sistēmas (HACCP) izveides
pamatprincipi pārtikas aprites uzņēmumos.
Profesionālā higiēna.

19

Apsardzes darbs (160 stundas)

70

Lietvedība un arhīva kārtošana
Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu
praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos
Motivēšanas psiholoģiskie aspekti un pedagoģiskās
saskarsmes modeļi pieaugušo izglītošanā
Viesmīlība un galda klāšana
Ēdienu noformēšana
Lietvedības pamati
Lietišķā etiķete
Zemspiediena katlu operators, katlu iekārtu
operators, siltumiekārtu apkalpošana
Aprūpētājs
Latviešu, angļu, vācu, franču valodas

2
22
2
4
4
1
1
31
12
161
1012

Avots: Mācību centrs „Buts”, 17.08.2011
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Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Bauskas nodaļā 2010.–2011.gadā organizējusi
apmācības lauku saimniecībās strādājošajiem pavisam 104 stundu garumā, kurās piedalījušies 127
dalībnieki.
Tabula 1.39. LLKC Bauskas nodaļas rīkotā apmācība 2010.–2011.g.
Nr.
p.k.

Nosaukums

Dalībnieku
skaits

Stundu
skaits

Cilvēk–
stundas

1

Datortehnikas izmantošana lauku saimniecību
modernizēšanā un dokumentu sagatavošanā

17

24

408

2

Lauksaimniecības produkciju ražojošo saimniecību
konkurētspējas palielināšana, t.sk., ES finansējuma
apgūšana augļkopībā

25

16

400

3

Biškopība

34

32

1088

4

Lauku ainavas veidošana un aizsardzība, sētu
labiekārtošana

22

16

352

5

Bioloģiskā saimniekošana, bioloģiskās lauksaimniecības
produkcijas pievienotās vērtības palielināšana un
realizācijas iespējas

29

16

464

Kopā

127

104

2712

Avots: LLKC Bauskas nodaļa, 29.08.2011

Nodarbinātības valsts aģentūras Bauskas filiāle sadarbībā ar izglītības iestādēm organizē
bezdarbnieku tālākizglītību un pārkvalifikāciju un citus pasākumus bezdarbnieku un darba
meklētāju konkurētspējas paaugstināšanai.

1.4.1.6 Jaunatnes politika (nodarbinātība, izglītība, brīvā laika pavadīšanas iespējas)
No 2011. gada 1. aprīļa Bauskas Bērnu un jauniešu centrā strādā jaunatnes lietu speciālists, kurš
veic darbu ar jaunatni, sadarbojoties ar jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītajām personām,
izstrādā priekšlikumus jaunatnes politikas pilnveidei, īsteno un koordinē informatīvus un
izglītojošus pasākumus, projektus un programmas jaunatnes politikas jomā, sekmē jauniešu
pilsonisko audzināšanu, veicina jauniešu brīvprātīgo darbu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un
sabiedriskajā dzīvē, konsultē jauniešus jaunatnes politikas jomā, t.sk. par pasākumu, projektu un
programmu izstrādi un īstenošanu, kā arī veicina vispusīgu jauniešu personības attīstību.
2011.gada 11.jūlijā tika izveidota Bauskas novada jauniešu apvienība „Jums”, ar mērķi apvienot
novada jauniešus, iesaistītu dažāda veida aktivitātēs un veicinātu jaunatnes lietu speciālista darba
efektivitāti. 2011. gada 1. septembrī apvienībā „Jums” ir pārstāvēti jaunieši no Bauskas pilsētas,
Vecsaules, Codes, Ceraukstes un Īslīces pagastiem. Notiek darbs pie Mežotnes, Dāviņu un
Brunavas pagastu jauniešu piesaistīšanas.
2011.gada 26.augustā norisinājās pirmā Bauskas novada jauniešu diena „Mēs...2011” , kuru
organizēja apvienība „Jums” kopā ar jaunatnes lietu speciālisti. Jauniešu dienu apmeklēja
aptuveni 300 jauniešu. Visas pasākuma „Mēs...2011” aktivitātes tika organizētas ievērojot
neformālās izglītības principu – mācies darot. Jauniešu diena tiek plānota kā ikgadēja tradīcija,
katru gadu apvienojot arvien lielāku mērķauditorijas daļu.
Ar jauniešu apvienības „Jums” palīdzību tiks izstrādāta un īstenota jaunatnes lietu politika
Bauskas novadā.
Darbs pie jaunatnes politikas stratēģijas izstrādes tiks sākts 2011.gada nogalē, sekojot „Latvijas
jaunatnes politikas forumā” izstrādātajam „10 soļu modelim darba ar jaunatni stratēģijas izstrādei
pašvaldībā”, to paredzēts pabeigt 2012.gadā.
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Jaunatnes lietu speciāliste veido sadarbību ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru
(JSPA), lai Bauskas novadā popularizētu ES programmas „Jaunatne darbībā” iespējas.
2011.gada 16.septembrī Bauskas novadā pirmo reizi notika JSPA informatīvais seminārs jauniešu
mērķauditorijai.
Bauskas novada jauniešu apvienība „Jums” plāno iesaistīties dažādu projektu pieteikumu
iesniegšanā un realizācijā, lai piesaistītu finansējumu jaunatnes lietu attīstībai Bauskas novadā.

1.4.2 Veselības aprūpe
Bauskas novadā ir pieejama gan primārā, gan sekundārā veselības aprūpe. Saskaņā ar VEC datiem
2010.gadā novada teritorijā darbojas 34 ambulatorās iestādes, 1 stacionārā iestāde, 12
zobārstniecības iestādes, 41 ārsts (neieskaitot zobārstus) un 15 ģimenes ārstu prakses. Kā tas
redzams attēlā 1.63, pēdējo 5 gadu laikā par 7 ir palielinājies ambulatoro iestāžu skaits, par 8 ir
samazinājies ārstu skaits (neskaitot zobārstus) un par 1 ir samazinājies ģimenes ārstu prakšu
skaits.
Attēls 1.63.

Bauskas novada veselības aprūpes raksturojošo rādītāju dinamika, 2006.–2010.g.
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Saskaņā ar Veselības inspekcijas Ārstniecības iestāžu reģistra datiem uz 01.07.2011 novada
teritorijā darbojas 16 ģimenes ārstu prakses, no tām 6 strādā tikai Bauskā, vēl 3 strādā Bauskā un
Brunavas pagastā (2), Ceraukstes pagastā (1), Codes pagastā ir 1 ĢĀP, kas apkalpo arī Bauskas
iedzīvotājus, Gailīšu pagastā ir 2 ĢĀP, kas arī apkalpo Bauskas iedzīvotājus, Īslīces pagastā ir 2
ĢĀP, no kurām viena apkalpo arī Bauskas iedzīvotājus, Mežotnes un Vecsaules pagastos ir pa 1
ĢĀP. Ārstniecības iestāžu reģistrā nav iekļauta neviena ģimenes ārsta prakses vieta Dāviņu
pagastā, tur nav pieejami arī nekādi citi veselības aprūpes pakalpojumi.
Zobārstniecības pakalpojumus Bauskas novadā nodrošina 9 ārsta prakses zobārstniecībā, no tām 5
atrodas Bauskā, 1 – Bauskā un Īslīces pagastā, 1 – Codes pagastā, 1 – Gailīšu pagastā un 1 –
Mežotnes pagastā, kā arī 2 iestādes – Zemgales mutes veselības centrs un SIA „Bauskas
zobārstniecība”, kuras atrodas Bauskā. Zobārstniecības pakalpojumi nav pieejami Brunavas,
Ceraukstes, Vecsaules un Dāviņu pagastos.
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Bauskā ir pieejamas 9 ārstu prakses, kas darbojas šādās ārstniecības jomās – dermatoloģijā,
ginekoloģijā, neiroloģijā, otolaringoloģijā, pediatrijā, psihiatrijā, rehabilitoloģijā, traumatoloģijā
un fizioterapijā.
Novadā darbojas arī 4 skolu veselības kabineti – 2 Bauskā, 1 – Ceraukstes pagastā un 1 Gailīšu
pagastā, kā arī strādā 4 masiera prakses – 3 Bauskā un 1 Īslīces pagastā. Bauskā un Īslīces pagastā
darbojas arī fitnesa centri, kuros pieejama ārstnieciskā vingrošana, u.c. fitnesa pakalpojumi.
Ārstniecisko vingrošanu piedāvā arī SIA „Bauskas slimnīca” ambulatorā nodaļa.
Bauskas novada veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas vietas redzamas attēlā 1.64. Detalizēta
informācija par Bauskas novadā reģistrētajām ārstniecības iestādēm un prakses vietām
5.pielikumā.
Attēls 1.64.

Bauskas novada veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas vietas
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Avots: LR VM Veselības inspekcijas Ārstniecības iestāžu reģistrs, 12.06.2011

Bauskas novada ambulatoro iestāžu apmeklējumu skaits pēdējos gados ir pieaudzis par 27,4 %,
savukārt stacionārā ārstēto pacientu skaits samazinājies par 72,8 %, kas galvenokārt saistīts ar
reformām medicīnas nozarē un Bauskas slimnīcas pārprofilēšanu par aprūpes slimnīcu. Zobārstu
apmeklētāju skaits bērniem līdz 17 gadu vecumam ir nedaudz samazinājies un visticamāk tas
saistīts ar kopējo bērnu un jauniešu skaita samazinājumu novadā (skatīt attēlu 1.65).
Attēls 1.65. Bauskas novada ambulatoro apmeklējumu, stacionāra pacientu un zobārsta
apmeklējumu bērniem (0–18 gadi) skaita dinamika, 2006.–2010.g.
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Viens no galvenajiem veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem Bauskas novada iedzīvotājiem
ir SIA „Bauskas slimnīca”, kas atrodas Dārza ielā 7/1, Bauskā. Šī iestāde Bauskas novadā ir
vienīgā stacionārā ārstniecības iestāde.
Sakarā ar reformām medicīnas nozarē SIA „Bauskas slimnīca” ir pārprofilēta par aprūpes
slimnīcu un šādā statusā strādā kopš 2010.gada 1.septembra. Tas nozīmē, ka tiek nodrošināta
ārstēšanās hroniski slimiem pacientiem un tādiem, kuriem nepieciešams pavadīt dziednīcā ilgāku
laiku, t.i. līdz pat 20 dienām. Slimnīcā vairs neveic neatliekamas ķirurģiskas operācijas un ir
slēgta dzemdību nodaļa. Slimnīcā darbojas 3 nodaļas – traumpunkts, dienas stacionārs un aprūpes
nodaļa.
Traumpunkts atrodas bijušās uzņemšanas nodaļas telpās, pacienti var saņemt medicīnisko
palīdzību akūtos (neatliekamos) gadījumos 24 stundas diennaktī. Šeit strādā ārsts ķirurgs vai ārsts
traumatologs un vienlaikus arī ārsts reanimatologs – anesteziologs. Traumpunktā ārsts izvērtē
pacienta veselību un izlemj par turpmāko ārstēšanos: pārvedot uz kādu no Rīgas slimnīcām vai
Jelgavas slimnīcu; nosūta ārstēties dienas stacionārā; nosūta ārstēties aprūpes nodaļā; vai arī
pacients pēc medicīniskās palīdzības saņemšanas var doties mājās.
Dienas stacionārs atrodas bijušās uzņemšanas nodaļas telpās. Dienas stacionārā ārstēšanās ilgst
līdz 10 dienām. Nodrošinātas 30 gultas vietas. Medicīnisko palīdzību var saņemt ķirurģiskajās,
ginekoloģiskajās, neiroloģiskajās, terapeitiskajās un bērnu slimībās. Dienas stacionārā veic
ķirurģiskās un ginekoloģiskās operācijas (arī ar laparaskopu).
Par operācijām, kuras apmaksā valsts, pacients maksā Ls 3 un pacientu iemaksu par dienas
stacionāru Ls 5 par katru dienu. Papildus jāmaksā par operācijā izlietotiem vienreizējiem
medicīnas materiāliem, tie ir halāti, diegi, skavas, u.c. Operācijas, kuras neapmaksā valsts,
pacientiem tiek piedāvātas par maksu. Cenas var uzzināt pie speciālistiem un traumpunktā.
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Lai varētu ārstēties dienas stacionārā, pacientam ir jābūt nosūtījumam no ģimenes ārsta vai ārsta
speciālista (ginekologa, ķirurga, u.c.). Ja pacients akūtā gadījumā vēršas pēc palīdzības
traumpunktā, tad uz šo pakalpojumu nosūta dežurējošais ārsts ķirurgs vai reanimatologs. Samaksa
par dienas stacionāru ir Ls 5 par katru dienu. Papildus jāpiemaksā par operāciju Ls 3 un, ja
nepieciešami papildu izmeklējumi, tad jāsedz arī to izmaksas. Pacientiem ir jābūt līdzi saviem
medikamentiem, ko izrakstījis ģimenes ārsts, vai cits ārsts speciālists. Personām, kuras nevar vai
nevēlas pēc pakalpojuma saņemšanas doties mājās, tiek piedāvāta naktsmītne par Ls 2 un
trīsreizēja ēdināšana par Ls 2.
Aprūpes nodaļā ārstēšanās ilgums ir līdz 20 dienām un tā atrodas bijušajās ķirurģijas nodaļas
telpās. Šeit vienlaikus ir vieta 25 pacientiem. Palīdzība tiek sniegta hronisku saslimšanu
gadījumos (pēc paasinājumu novēršanas), onkoloģiskajiem pacientiem, pēc operācijām –
atveseļošanās periodā, pacientiem ar dažādām saslimšanām (pēc paasinājuma novēršanas). Nodaļā
var ārstēties gan pieaugušie, gan bērni.
Attēlā 1.66 ir redzamas Bauskas slimnīcā ārstēto pacientu skaita izmaņas pēdējo 5 gadu laikā, kas
saistītas ar slimnīcas pārprofilēšanos. Dati parāda, ka no iepriekš esošajām 2 skaita ziņā
lielākajām pacientu grupām – 18 līdz 44 gadi (2008.gadā 32,9 %) un 60 un vecāki (2008.gadā 31
%) 2010.gadā izteikti vislielākā ir saglabājusies grupa vecumā 60 un vecāki – 53,7 %.
Attēls 1.66. Bauskas novada stacionārā ārstēto pacientu skaita dinamika sadalījumā pa vecuma grupām,
2006.–2010.g.
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Analizējot Bauskas slimnīcā ārstētos pieaugušos (18 gadi un vecāki) pacientus pēc dzimuma ir
jāsecina, ka proporcija ir saglabājusies gandrīz nemainīga – vidēji 66 % sievietes un 44 % vīrieši
(skatīt attēlu 1.67).
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Attēls 1.67. Bauskas novada stacionārā ārstēto pacientu skaita dinamika sadalījumā pa vecuma
grupām, 2006.–2010.g.
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Lai varētu ārstēties aprūpes nodaļā, pacientam ir jābūt nosūtījumam uz aprūpes nodaļu un uz
ambulatorajiem izmeklējumiem (laboratorija, rentgens un citi izmeklējumi, kas saistīti ar
saslimšanu) no ģimenes ārsta, ārsta speciālista vai traumpunktā dežurējošā ārsta.
Aprūpes nodaļā maksa par vienu gultas dienu ir Ls 5. Stājoties nodaļā ir jāsamaksā par 5 dienām,
tas ir Ls 25. Valsts nodaļas pacientiem ir noteikusi ierobežotu izmeklējumu skaitu un
medikamentiem izlietojamo summu, tāpēc nepieciešamības gadījumā pacientam var tik piedāvāts
veikt izmeklējumus par maksu un iegādāties nepieciešamos medikamentus. Medikamenti, kas tiek
lietoti ilgstoši mājās, pacientiem jāņem līdzi uz nodaļu.
No 2009. gada 1. oktobra no pacienta iemaksas atbrīvotajām iedzīvotāju kategorijām ir nākusi klāt
iedzīvotāju kategorija – trūcīgās personas, kas par tādām atzītas saskaņā ar normatīvajiem aktiem
„Par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu”. Šai iedzīvotāju
kategorijai dienas stacionārā nav jāmaksā pacientu iemaksa, nav jāmaksā arī par naktsmītni, par
ēdināšanu un daļēji tiek segti medikamenti.
Analizējot VEC datus par atsevišķām Bauskas novada iedzīvotāju saslimstībām, kuru skaita
dinamika pēdējos 6 gados ir redzama attēlā 1.68, var secināt, ka pēdējos 3 gados ir ievērojami
palielinājusies saslimstība ar cukura diabētu (2007.gadā bija 46 saslimšanas, bet 2010.gadā –
146), arī onkoloģisko saslimšanu skaits 2010.gadā ir atkal sasniedzis 2006.gada līmeni (121
saslimstība), psihisko un uzvedības traucējumu saslimšanu skaits ir bijis mazāks 2009.gadā, bet
2010.gadā atkal ir sasniedzis 2007.gada līmeni, savukārt narkoloģisko saslimšanu skaits 2010.
gadā ir ievērojami samazinājies (salīdzinājumā ar 2007.gadu par 57 %).
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Attēls 1.68.

Saslimstību ar noteiktām slimībām skaita dinamika, 2006.–2010.g.
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Kopumā Bauskas novada veselības aprūpe ir vērtējama kā apmierinoša, tomēr būtiska problēma ir
nepietiekamās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība novada iedzīvotājiem. Darba grupas
SVID seminārā tika uzsvērts, ka līdz ar Bauskas slimnīcas pārprofilēšanu par aprūpes slimnīcu,
daudzi pakalpojumi Bauskā nav pieejami un, lai tos saņemtu, iedzīvotājiem jābrauc uz Rīgu vai
Jelgavu. Līdz ar to pagarinās veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas laiks un pieejamo
kvalificēto speciālistu resursi netiek pilnībā izmantoti, jo nav valsts finansējuma esošajai
slimnīcas infrastruktūrai un iespējamo speciālistu pakalpojumu sniegšanai.

1.4.3 Sociālā drošība
1.4.3.1 Iedzīvotāju ienākumi un valsts sociālie pabalsti
Būtisks iedzīvotāju sociālo drošību raksturojošs faktors ir iedzīvotāju iespēja nopelnīt vai saņemt
tiem pienākošos ienākumus.
Saskaņā ar VSAA datiem Bauskas novada kopējais sociāli apdrošināto personu (gan tādas
personas, kuras gūst ienākumus no algota darba vai ir pašnodarbinātas, gan tādas, kas saņem
bērna kopšanas pabalstus, paternitātes pabalstus, u.c. saskaņā ar likumā „Par sociālo
apdrošināšanu” noteikto) skaits 2010.gadā ir 12470 personas (44,9 % no visiem novada
iedzīvotājiem jeb 66,35 % no visiem darbaspējas vecuma iedzīvotājiem uz 01.01.2011), kuru
vidējās apdrošināšanas iemaksu apjoms ir Ls 320,52.
No visām sociāli apdrošinātajām personām 2010.gadā 87% jeb 10799 personas (38, 8% no visiem
Bauskas novada iedzīvotājiem jeb 57,5%12 no visiem darba spējas vecuma iedzīvotājiem uz
01.01.2011) gūst ienākumus no algota darba, respektīvi, ir darba ņēmēji vai pašnodarbinātās
personas, kuru vidējā apdrošināšanas iemaksu alga jeb bruto alga 2010.gadā bija Ls 344,86. Kā
tas redzams 1.69.attēlā, darba ņēmēju un pašnodarbināto personu skaits vismazākais pēdējo 4
šis procents visticamāk ir nedaudz mazāks, ņemot vērā, ka sociāli apdrošinātas personas ir arī tie darba ņēmēji
un pašnodarbinātās personas, kas ir virs darba spējas vecuma, bet turpina strādāt.
12
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gadu laikā bija 2010.gadā – par 26,7% mazāks nekā 2008.gadā, tomēr kā pozitīvs fakts ir minams
neliels darba ņēmēju un pašnodarbināto personu skaita pieaugums 2011.gadā (dati par 10
mēnešiem). Līdzīgas tendences ir vērojamas arī attiecībā uz vidējo apdrošināšanas iemaksu algu,
kas viszemākā bija 2010.gadā – Ls 344,86, bet 2011.gada 10 mēnešos tā jau ir nedaudz lielāka, t.i.
Ls 349,62.
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Attēls 1.69. Bauskas novada darba ņēmēju un pašnodarbināto personu skaita un vidējās
apdrošināšanas iemaksu algas dinamika, 2008.–2011.g.
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Sadalījumā pēc dzimuma Bauskas novadā darba ņēmēju un pašnodarbināto personu vidējā
apdrošināšanas iemaksu alga lielāka ir vīriešiem – pirmskrīzes periodā (2008.gadā) starpība
pārsniedza 10 % robežu, bet pēdējos trīs gados tā ir ievērojami samazinājusies 2011.gadā
sasniedzot vairs tikai 1,6 % starpību (skatīt attēlu 1.70).
Attēls 1.70. Bauskas novada darba ņēmēju un pašnodarbināto personu vidējās apdrošināšanas
iemaksu algas dinamika sadalījumā pēc dzimuma,2008.–2011.g.
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* 2011.gadā dati par10 mēnešiem
Avots: VSAA
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Analizējot darba ņēmēju un pašnodarbināto personu vidējā skaita dinamiku teritoriālā griezumā
pēdējo 4 gadu laikā, var secināt, ka vislielākais darba ņēmēju un pašnodarbināto personu skaita
samazinājums ir Dāviņu pagastā (-23%), bet vismazākais Codes pagastā (-16%). Savukārt vidējās
apdrošināšanas iemaksu algas dinamikas dati liecina, ka vislielākais samazinājums ir Brunavas,
Codes un Dāviņu pagastos (-18%), bet vismazākais Gailīšu un Vecsaules pagastos (-12%). Kā
pozitīvs fakts ir minama 2011.gada 10 mēnešos vērojamā tendence, kas liecina gan par nelielu
darba ņēmēju un pašnodarbināto personu skaita gan vidējās algas apjoma pieaugumu
(salīdzinājumā ar 2010.gadu) gandrīz visās administratīvi teritoriālajās vienībās(skatīt attēlu 1.71).

2011*

Attēls 1.71. Bauskas novada darba ņēmēju un pašnodarbināto personu skaita un vidējās
apdrošināšanas iemaksu algas dinamika sadalījumā pa administratīvi teritoriālajām vienībām,
2008.–2011.g.

Vidējā apdrošināšanas iemaksu alga, Ls
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Darba ņēmēju un pašnodarbināto skaits

271
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Vidējā apdrošināšanas iemaksu alga, Ls
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2010

292,32
365,21

Darba ņēmēju un pašnodarbināto skaits
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Vidējā apdrošināšanas iemaksu alga, Ls
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289
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* 2011.gadā dati par10 mēnešiem
Avots: VSAA

2010.gadā 6456 jeb 23,2 % no visiem Bauskas novada iedzīvotājiem (uz 01.01.2011) saņēma
pensiju, kuras vidējais apmērs ir robežās no Ls 142,52 (Dāviņu pagastā) līdz Ls 175,04 (Bauskā).
Kopējais pensiju saņēmēju skaits 2010.gadā salīdzinājumā ar 2008.gadu ir pieaudzis par 71
personu (skatīt attēlu 1.72).
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Attēls 1.72. Bauskas novada pensiju saņēmēju skaita un vidējā piešķirtā apmēra dinamika sadalījumā
pa administratīvi teritoriālajām vienībām, 2008.–2010.g.
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saņēmēju
skaits

2 495
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Ceraukstes pagasts

152,49
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125,85
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442
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Avots: VSAA

Sadalījumā pa pansiju veidiem vislielākais ir vecuma pensiju saņēmēju skaits – 5255 jeb 81,4 %
(2010.gadā) no visiem pensiju saņēmējiem ar vidējo pensijas apmēru Ls 174,29, otra lielākā grupa
ir invaliditātes pensiju saņēmēji – 927 jeb 14,4 % (2010.gadā) ar vidējo pensijas apmēru Ls
122,00, pēc kam seko apgādnieka zaudējuma pensijas saņēmēji – 269 jeb 4,6 % (2010.gadā) ar
vidējo pensijas apmēru Ls 93,75 un izdienas pensijas saņēmēji – 2 (2010.gadā) vidējo pensijas
apmēru Ls 284,53 (skat. attēlu 1.73).
Attēls 1.73. Bauskas novada pensiju saņēmēju skaita un vidējā piešķirtā apmēra dinamika
sadalījumā pa pensiju veidiem, 2008.–2010.g.
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2010.gadā 4956 (17,8 % no visiem novada iedzīvotājiem uz 01.01.2011) Bauskas novada
iedzīvotāji saņēma kādu no attēlā 1.74 redzamajiem valsts sociālajiem pabalstiem. Šo pabalstu
saņēmēju skaits pēdējos 3 gados ir samazinājies – 2008.gadā pabalstu saņēmēju skaits bija 5094,
galvenokārt samazinājies ir ģimenes valsts pabalsta saņēmēju skaits, kas saistīts ar kopējā bērnu
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skaita samazināšanos novadā. Ievērojami palielinājies valsts sociālā pabalsta transporta izdevumu
kompensēšanai invalīdiem saņēmēju skaits un pabalsta invalīdam, kuram ir nepieciešama
kopšana, saņēmēju skaits.
Attēls 1.74. Bauskas novada valsts sociālo pabalstu saņēmēju skaita dinamika sadalījumā pa
pabalstu veidiem, 2008.–2010.g.
Bērna piedzimšanas pabalsts

280

Bērna kopšanas pabalsts par bērnu 1 - 2 g.vec. un piemaksa par dvīņiem/ trīņiem

338

Bērna kopšanas pabalsts par bērnu līdz 1 g. vec. un piemaksa par dvīņiem/ trīņiem

97

Vecāku pabalsts

176

2010

Pabalsts invalīdam, kuram ir nepieciešama kopšana

134

Bērna invalīda kopšanas pabalsts

21

Atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu

67

Valsts sociālais pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu

56

Valsts atbalsts ar celiakiju slimiem bērniem

12

Piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu

94
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11

Piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu

100

Ģimenes valsts pabalsts

3532

Bērna piedzimšanas pabalsts

335
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84
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Valsts sociālais pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu
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Tādi Bauskas novada iedzīvotāji, kuri ir saņēmuši pabalstus, kuri ir atkarīgi no vidējās
apdrošināšanas iemaksu algas, 2010.gadā bija 219, kas ir par 49 mazāk nekā 2008.gadā, un
kopumā sastāda tikai 0,8 % no visiem Bauskas novada iedzīvotājiem. Galvenā šo pabalstu
saņēmēju grupa (2010.gadā 80,3 %) ir tie Bauskas novada iedzīvotāji, kuri saņem vecāku pabalstu
(skatīt attēlu 1.75).
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Vecāku pabalsts
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zaudējuma gadījumā
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Kaitējuma atlīdzība
atlīdzība darbspēju darbspēju zaudējuma
zaudējuma gadījumā, gadījumā, ja kaitējums
ja kaitējums nodarīts
darbā nodarīts līdz
pēc 01.01.1997.
01.01.1997.

Attēls 1.75. Bauskas novada pabalstu, kuri ir atkarīgi no personas apdrošināšanas iemaksu algas,
saņēmēju skaita un apjoma dinamika sadalījumā pa pabalstu veidiem, 2008.–2010.g.
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1.4.3.2 Pašvaldības sociālie pakalpojumi un palīdzība
Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus sociālajā un veselības aprūpes
jomā, dome no pašvaldības deputātiem ir ievēlējusi sociālo un veselības lietu komiteju 7 locekļu
sastāvā.
Novada dome savas kompetences ietvaros, pildot attiecīgos likumus un Ministru kabineta
noteikumus piedalās valdības politikas realizācijā sociālajā un veselības aprūpes jomā, kā arī
izstrādā un realizē savu politiku šajās jomās. Novada dome savu autonomo funkciju realizēšanai
sociālajā un veselības aprūpes jomā ir pieņēmusi sekojošus saistošos noteikumus:


Saistošie noteikumi Nr.17 „Par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības
pabalstiem” 2010.gada 22.jūlijā;



Saistošie noteikumi Nr.3 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama
par maznodrošinātu” 2011.gada 24. februārī;



Saistošie noteikumi Nr.10 „Par līdzdarbības pienākumu veidiem, saņemot sociālo
palīdzību Bauskas novadā 2010.gada 29.aprīlī”;



Saistošie noteikumi Nr.13 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (precizēti
22.07.2010. (prot.Nr.10, 14.§)) 2010.gada 27.maijā;
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Saistošie noteikumi Nr.6 „Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldībā uzņem rindā
pieaugušās personas sociālās aprūpes institūcijā par Bauskas novada pašvaldības
finansējumu” 2010.gada 25.februārī;



Saistošie noteikumi Nr.17 „Par svētku pabalstiem Bauskas novadā” 2011.gada 25.augustā.

Pašvaldības politikas veidošanai sociālajā jomā un praktiskā darba veikšanai, atbilstoši Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma prasībām, Bauskas novada dome 2010.gada 22.jūnijā
pieņēma lēmumu par Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Sociālais dienests”
izveidošanu, kas uzsāka darbību ar 2010.gada 1.septembri. Bauskas novada pašvaldības iestāde
„Bauskas novada Sociālais dienests” ir Bauskas novada pašvaldības institūcija, kas sniedz sociālo
palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus Bauskas novada administratīvās teritorijas
iedzīvotājiem. Bauskas novada Sociālais dienests 11.01.2011 ir reģistrēts sociālo pakalpojumu
sniedzēju reģistrā.

1.4.3.2.1 Sociālie pakalpojumi
Bauskas novada sociālo pakalpojumu sniegšanas vietas skatīt attēlā 1.76.
Attēls 1.76.

Sociālo pakalpojumu sniegšanas vietas Bauskas novadā

Avots: Bauskas novada Sociālais dienests
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Saskaņā ar Bauskas novada Sociālā dienesta nolikumu Bauskas novada Sociālajam dienestam ir
noteikti šādi galvenie uzdevumi:













izstrādāt saistošos noteikumus kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
sniegšanai Bauskas novada administratīvās teritorijas iedzīvotājiem;
veikt sociālo darbu un sniegt sociālos pakalpojumus vai organizēt to sniegšanu ģimenēm
ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, audžuģimenēm, aizbildņiem,
personām, kuras aprūpē kādu no ģimenes locekļiem, invalīdiem, pensijas vecuma
personām, personām ar garīga rakstura traucējumiem, personām ar atkarību no alkohola,
narkotiskām, psihotropām vielām un cita veida atkarībām un citām personu grupām,
kurām tas nepieciešams;
sniegt sociālo palīdzību – naudas vai mantisku atbalstu, kuras piešķiršana balstās uz
materiālo resursu novērtēšanu klientiem, kuriem trūkst līdzekļu pamatvajadzību
nodrošināšanai;
noteikt klientu līdzdarbības pienākumus un veicināt klientu līdzdarbību savas situācijas
uzlabošanā;
administrēt Bauskas novada pašvaldības budžeta līdzekļus, kas paredzēti sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai;
izveidot informatīvo datu bāzi par sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu
pieprasītājiem un saņēmējiem, sniegto pakalpojumu veidiem;
novērtēt Dienesta administrēto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitāti;
izstrādāt Bauskas novada pašvaldības sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijas,
mērķprogrammas un priekšlikumus jaunu pakalpojumu ieviešanai;
informēt iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību, to saņemšanas
kārtību, par iedzīvotāju tiesībām un līdzdalības pasākumiem sociālās palīdzības
saņemšanā, par Dienesta darba organizāciju;
līdzdarboties Eiropas Savienības finansēto un citu projektu realizācijā;
veikt sadarbību starp valsts un pašvaldības iestādēm, sabiedriskām (nevalstiskām)
organizācijām, fiziskām un juridiskām personām, lai savlaicīgi sniegtu sociālo palīdzību
un sociālos pakalpojumus iedzīvotājiem, kuriem tie nepieciešami.

Bauskas novada Sociālā dienesta struktūru (skatīt attēlu 1.77) veido četri sociālā darba virzieni,
kas sagrupēti pēc sociālo pakalpojumu veidiem:





sociālā palīdzība;
sociālie pakalpojumi ģimenēm ar bērniem, sociālie pakalpojumi bērniem;
sociālie pakalpojumi personām ar atkarību problēmām;
sociālā aprūpe un rehabilitācija.

Nākotnē ir plānots vēl viens sociālo pakalpojumu veids – aprūpe mājās (Bauskas novada Sociālais
dienests 17.06.2011 šo pakalpojumu ir reģistrējis sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā).
Sākot ar 2012.gadu ir plānots uzsākt jaunu kvalitatīvu, alternatīvu aprūpei institūcijās sociālo
pakalpojumu kompleksu Bauskas novadā - projektu - aprūpi mājās, izveidot mobilās aprūpes
vienības pakalpojumu un citus atbalsta pasākumus, nodrošinot sociālos pakalpojumus 155 mērķa
grupas personām, tādejādi mazinot to sociālo izolāciju un uzlabojot dzīves kvalitāti. Plānots
izveidot sadarbības modeli ar ārstu praksēm, „Aprūpe mājās” pakalpojuma ieviešana, programmas
izstrāde un īstenošana, mobilās aprūpes vienības izveide un pakalpojuma īstenošana, atbalsta
grupu izveide, garīgās aprūpes pasākumi, apmācības un supervīzijas aprūpētājiem. Projekts tiek
finansēts no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem.
Bauskas novada Sociālajā dienestā paredzēti 33 darbinieki, no kuriem pašreiz strādā 27. 23 ir tieši
saistīti ar sociālo pakalpojumu un palīdzības sniegšanu un organizēšanu – 16 sociālie darbinieki ar
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2.līmeņa augstāko izglītību sociālajā darbā, 2 psihologi ar maģistra grādu savā profesijā, 2
sociālās palīdzības organizatori ar atbilstošu 1.līmeņa augstāko izglītību, ergoterapeits ar attiecīgu
2.līmeņa augstāko izglītību, 2 aprūpētāji, bet 4 ir tehniskie darbinieki – lietvedis, ēkas dežurants,
apkopējs un sētnieks. Darbinieki regulāri paaugstina savu kvalifikāciju kursos un apmācībās –
vidēji 24 stundas gadā, kā arī saņem supervīziju.
Bauskas novada Sociālā dienesta vadītājs atbild par Sociālā dienesta darbību kopumā, vadītāja
vietnieks pārrauga sociālās palīdzības piešķiršanu iedzīvotājiem.
Sociālo pakalpojumu pieejamību koordinē Bauskas novada Sociālā dienesta vadītāja vietnieks un
trīs sociālā darba speciālisti. Sociālie darbinieki pārvaldēs un Sociālā dienesta speciālisti realizē
sociālo pakalpojumu nodrošināšanu iedzīvotājiem iespējami tuvāk viņu dzīvesvietām. Katrā
pagastā pārvaldē strādā 1 sociālais darbinieks, izņemot Īslīces pagasta pārvaldi, kur strādā 2
sociālie darbinieki, un Dāviņu un Vecsaules pagastu pārvaldes, kurās ir 1 darbinieks, kas apkalpo
abu teritoriju iedzīvotājus. Bauskas pilsētas pārvaldē strādā 3 sociālie darbinieki. Sociālie
darbinieki pārvaldēs realizē visu četru sociālo pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem Bauskas
novada Sociālā dienesta speciālistu vadībā.
Attēls 1.77.

Bauskas novada Sociālā dienesta struktūrshēma

Avots: Bauskas novada Sociālais dienests

Sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes organizāciju (t.sk. plānoto aprūpi mājās) koordinē
sociālais darbinieks darbam ar personām ar funkcionālajiem traucējumiem, kura pārraudzībā
atrodas 1 ergoterapeits, 1 aprūpētājs (plānoti 8 aprūpes mājās speciālisti - sociālie aprūpētāji) un 2
aprūpētāji.
Darbu ar personām ar atkarību problēmām veic 1 sociālais darbinieks darbam ar personām ar
atkarību problēmām.
Sociālā dienesta ietvaros atsevišķi ir nodrošināts 1 sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un
bērniem. Šī darbinieka pārraudzībā atrodas 1 psihologs un 1 sociālais pedagogs.
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Sekmīgāka un kvalitatīvāka darba norisei Bauskas novada Sociālajā dienestā paredzēts strādāt 6
sociālā darba organizatoriem.
Reizi nedēļā visi pilsētas un pagastu sociālie darbinieki tiekas Sociālā dienesta sēdē, lai risinātu
aktuālākos jautājumus, pārrunātu problēmas un meklētu kopīgus risinājumus. Speciālisti tiek
informēti un konsultēti par jaunākajām izmaiņām normatīvajos dokumentos. Vienā sēdē tiek
izskatīti apmēram 60 klientu iesniegumi, kuri tiek pārbaudīti atbilstoši MK noteikumiem un
Bauskas novada saistošajiem noteikumiem. 2009.gadā pēc reģionālās reformas 476 ģimenēm tika
izsniegtas izziņas par atbilstību trūcīgas personas statusam, 2010.gadā - 2357 ģimenes tika atzītas
par trūcīgām. Katru mēnesi tiek sagatavotas un iesniegtas ikmēneša atskaites Labklājības
ministrijai. 2010.gadā tika uzsākts darbs pie sociālās palīdzības administrēšanas informatīvās
sistēmas SOPA. Sagatavoti nepieciešamie līgumi ar datu bāzēm, izstrādāti darbības noteikumi ar
datu bāzēm saistītajiem darbiniekiem.
Sociālā dienesta speciālisti aktīvi strādā pie iedzīvotāju informēšanas, katra grūtībās nonākušā
iesaistīšanas savu problēmu risināšanā, līdzdarbības pienākumu noteikšanas. Lai paplašinātu
iespējas iedzīvotājiem saņemt nepieciešamo palīdzību, izveidota sadarbība ar dažādām
sabiedriskajām organizācijām – Caritas fondu, A.Eglīša fondu, kurš apmaksā brīvpusdienas
Mežotnes pamatskolā, sniedz materiālu atbalstu vairākām ģimenēm Ceraukstes pagastā. Ļoti laba
sadarbība izveidojusies ar Hedemoras pašvaldību Zviedrijā, kuras savāktie ziedojumi bija lielisks
atbalsts Bauskas novada ģimenēm Ziemassvētkos. Sociālais dienests aktīvi sadarbojas ar novada
Pensionāru padomi, Sarkanā Krusta Bauskas nodaļu.
Turpmāk Bauskas novada domei, būtu nepieciešams nodrošināt šādas Sociālā dienesta darbinieku
kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas:






Turpināt katram sociālajam darbiniekam kvalifikāciju paaugstināt vismaz 24 stundas
gadā;
Katram sociālās palīdzības organizatoram kvalifikāciju paaugstināt vismaz 16 stundas
gadā;
Katram sociālajam aprūpētājam kvalifikāciju paaugstināt vismaz 16 stundas gadā;
Katram aprūpētājam kvalifikāciju paaugstināt vismaz 8 stundas gadā;
Katram sociālajam darbiniekam konsultatīvo atbalstu (supervīziju) saņemt vismaz 28
stundas gadā.

Šie izglītojošie un darba iemaņas uzlabojošie pasākumi darītu efektīvāku un kvalitatīvāku dienesta
darbu iedzīvotāju apkalpošanā.
Šiem pasākumiem plānots finansējums Sociālā dienesta budžetā.
Bauskas iedzīvotāji novadā var saņemt ne tikai sociālā darba pakalpojumus, bet arī psihologa
konsultācijas un atbalstu, ergoterapeita konsultācijas un nodarbības. Cilvēkiem ar invaliditāti
notiek atbalsta grupas, bērniem ar invaliditāti – iknedēļas nodarbības sociālo iemaņu attīstīšanai.
Lai nodrošinātu plašāku pakalpojumu klāstu, Bauskas novada Sociālajā dienestā tiek realizēts
Sabiedrības integrācijas fonda finansētais un Latvijas Bērnu ciematu asociācijas realizētais
projekts Bauskas novadā „Iekļaujoša ģimene, bērnudārzs, skola un sabiedrība”. Šī projekta
ietvaros notiek izglītojošas un attīstošas nodarbības sākumskolas bērniem un pusaudžiem, bērni ar
mācīšanās grūtībām var saņemt ārpusskolas nodarbības pie pensionētiem pedagogiem. Vecākiem
pieejamas apmācības bērnu emocionālajā audzināšanā, jurista konsultācijas. Reizi nedēļā notiek
atbalsta grupas vecvecākiem, kuri audzina mazbērnus, kamēr vecāki pelna naudu ārvalstīs.

1.4.3.2.2 Sociālā palīdzība
Sociālās palīdzības sniegšanu Bauskas novadā nosaka Bauskas novada Domes 2010.gada
22.jūnija saistošie noteikumi Nr.17 „Par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības
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pabalstiem”. Šie noteikumi garantē, ka ikviens novada iedzīvotājs vajadzības gadījumā saņem
nepieciešamo palīdzību pēc vienotiem principiem. Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem Nr.17
Bauskas novada pašvaldībā ir noteikti šādi pabalstu veidi:










pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (MK noteiktajā apmērā);
dzīvokļa pabalsts (Ls 15 - 25 vai 40 % no minimālās darba algas mēnesī);
vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā (līdz Ls 250);
pabalsti sociāli mazaizsargātām ģimenēm (personām):
pabalsts daļēju medicīnisko izdevumu segšanai (optisko briļļu lēcu iegādei trūcīgām
personām);
brīvpusdienas izglītības iestādēs un Bauskas novada pirmsskolas izglītības iestādēs;
pabalsts mācību gada uzsākšanai (15 % no minimālās darba algas);
pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem (MK noteiktajā apmērā);
pabalsts audžuģimenēm (75 % no minimālās darba algas).

Saskaņā ar Bauskas novada pašvaldības sniegto informāciju 2010.gadā no Bauskas novada
pašvaldības budžeta ir sniegti sociālie pabalsti Bauskas novada iedzīvotājiem Ls 461 106 apmērā,
Pabalstus saņēmušas 1957 ģimenes (šajās ģimenēs kopā ir 5775 personas) (skatīt attēlu 1.78).
Attēls 1.78.

Bauskas novada budžetā ietverto sociālo pabalstu apjomu dinamika, 2008.–2010.g.
900 000
800 000
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000

200 000
100 000
0

2008

2009

2010

Sociālie pabalsti kopā

239 854

277 800

811 746

t.sk. pensijas un sociālie pabalsti
naudā

230 666

247 652

725 528

t.sk. sociālie pabalsti natūrā

2 800

25 743

56 223

t.sk. pārējie klasifikācijā neminētie
maksājumi iedzīvotājiem natūrā
un kompensācijas

6 388

4 405

29 995

Avots: Bauskas novada pašvaldība

Lielā mērā sociālo pabalstu straujo palielinājumu pašvaldības budžetā ir izraisījusi bezdarbnieka
stipendija jeb tā sauktā „Simtlatnieku programma”, kura 2010.gadā pašvaldības budžeta sociālo
pabalstu apjomā sastādīja Ls 214 490 jeb 26,4 %, tomēr palielinājušies ir arī tādu pašvaldības
pabalstu apjomi kā GMI naudā, kas 2010.gadā bija Ls 301 324 un salīdzinājumā ar 2009.gadu ir
palielinājies 7,4 reizes, dzīvokļa pabalsti naudā, ka 2010.gadā bija Ls 12 145 un salīdzinājumā ar
2009.gadu ir pieaudzis 5 reizes, kā arī pieaudzis pabalstu apjoms natūrā no Ls 25 743 2009.gadā
līdz Ls 56 223 2010.gadā. (skat. attēlu 1.79).
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Attēls 1.79. Bauskas novada budžetā ietverto sociālo pabalstu apjomu dinamika sadalījumā pa
pabalstu veidiem, 2008.–2010.g.
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Avots: Bauskas novada pašvaldība

1.4.3.2.3 Ilgstošā sociālā aprūpe
Bauskas novada teritorijā darbojas vispārējā tipa pansionāts „Derpele” (31.01.2006 reģistrēts,
08.02.2011 pārreģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā), kas ir Bauskas novada
pašvaldības ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija, kas atrodas Bauskas
novada pašvaldības padotībā. Uz 01.08.2011 pansionātā dzīvo 74 iedzīvotāji un pastāvīgi strādā
39 darbinieki. Pansionāts sniedz sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus trīs
struktūrvienībās:


Vispārēja tipa pansionāts „Derpele”, juridiskā adrese: „Derpele”, Codes pagasts, Bauskas
novads, LV-3901; (iedzīvotāju skaits - 45, apkalpojošā personāla skaits - 25);



Īslīces veco ļaužu sociālās aprūpes centrs, juridiskā adrese: „Pansionāts”, Īslīces pagasts,
Bauskas novads, LV-3914,(iedzīvotāju skaits - 20, apkalpojošā personāla skaits -10)



Brunavas sociāli sabiedriskais centrs „Ērgļi”, juridiskā adrese: „Ērgļi”, Brunavas pagasts,
Bauskas novads, LV-3907 (iedzīvotāju skaits - 9, apkalpojošā personāla skaits - 4).

Pansionāts apkalpo gan Bauskas novada iedzīvotājus, gan arī citu pašvaldību iedzīvotājus. Uz
01.08.2011 pansionātā dzīvo 4 iedzīvotāji ir no Iecavas novada, 3 iedzīvotāji ir no Vecumnieku
novada un 7 iedzīvotāji ir no Rundāles novada.
Pēdējos gados pansionāta struktūrvienībās ir veikti šādi uzlabojumi:


Pansionātā „Derpele” ir veikts istabiņu remonts (pēdējais 5. istabiņā), nopirkts elektrības
ģenerators; labiekārtota teritorija; atjaunota dušas telpa 3. stāvā, izremontēts mazais
koridors 3. stāvā;



Īslīces SAC ir uzcelta piebūve 2 stāvi pie ēkas, izbūvēts stāvlaukums mašīnām; papildināti
iekārtota teritorija.
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Tuvākajā nākotnē vēl būtu nepieciešami šādi uzlabojumi:


Pansionātā „Derpele” ir nepieciešams pārtikas noliktavai sienas remonts, grīdas remonts
un jaunu plauktu izbūve pagrabā, izbūvēt margas trepēm sienas pusē, izbūvēt liftu (lai
atvieglotu darba apstākļus aprūpētājiem), ierīkot centrālo apkuri visai ēkai, nomainīt
avārijas stāvoklī esošos logus un durvis atbilstoši uzņēmuma komisijas sastādītājam
aktam, virtuves remonts, zāles (2. stāvs) remonts, veikt rekonstrukciju 1. stāva dušas telpā,
veikt remontu katlu mājā, izbūvēt uzbrauktuves (1. stāva dušas telpas, iedzīvotāju
istabiņas);



Īslīces SAC ir nepieciešams veikt kosmētisko remontu istabās (veikts pirms 5 gadiem),
veikt ēdamzāles, virtuves, dušas telpas kosmētisko remontu, veikt kosmētisko remontu
dušas telpām 2. stāvā, noasfaltēt ceļu gar pansionāta ēku, kā arī veikt pārējo celiņu
asfaltēšanu.

1.4.3.3 Bauskas novada bāriņtiesa
Bauskas novada bāriņtiesa ir Bauskas novada pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības
iestāde, kas Bauskas novada administratīvajā teritorijā veic Latvijas Republikas Civillikuma,
Bāriņtiesu likuma, citos normatīvajos aktos un Bauskas novada bāriņtiesas nolikumā paredzētas
funkcijas. Bāriņtiesa ir tieši pakļauta Bauskas novada Domei. Bāriņtiesas darbības mērķis ir
nodrošināt bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību.
Bauskas novada bāriņtiesas sastāvā ir bāriņtiesas priekšsēdētājs un 7 bāriņtiesas locekļi, kas
ievēlēti uz 5 gadiem ar Bauskas novada domes lēmumu. Bāriņtiesā strādā viena darbiniece uz
pilnu slodzi- bāriņtiesas sekretāre.
Katrā Bauskas novada pagastā strādā viens bāriņtiesas loceklis, kurš noteiktās dienās pieņem
iedzīvotāju iesniegumus, strādā ar pagastā dzīvojošām riska ģimenēm, veic notariālās darbības
pagasta iedzīvotājiem. Katram bāriņtiesas loceklim, kurš strādā pagastā, ir noteikta 40 stundu
darba slodze mēnesī, bet bāriņtiesas loceklim Bauskas pilsētā - 80 stundas mēnesī.
2011.gadā bāriņtiesā pieņemti 212 lēmumi. Uz 01.01.2012. Bauskas novada bāriņtiesas lietvedībā
atrodas sekojošas darbojošās lietas:


Aizbildnības lietas - 88 ar ievietotiem 112 bērniem (tai skaitā aizbildņi, kuri dzīvo citu
novadu teritorijās un pie kuriem Bauskas novada bāriņtiesa ievietojusi bērnus);



Audžuģimeņu lietas - 11, ievietoti kopā 26 bērni (tai skaitā audžuģimenes citos novados,
kurās ievietoti bērni ar Bauskas novada bāriņtiesas lēmumiem);



Aprūpes tiesību atņemšanas un atjaunošanas lietas – 68;



Lietas par bērna mantas pārvaldību - 118;



Lietas par sociālo valsts pabalstu izmaksas pārtraukšanu un izmaksāšanu citai personai 33;



Aizgādnības lietas: personai - 38; mantai – 5;



Bērna nodošana citas personas aprūpē – 33;



Adopcijas lietas – 4.

Uz 01.01.2012 Bauskas novadā ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits ir 128, no tiem:
audžuģimenē ievietoti - 6; aizbildnībā esoši - 76; un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūcijās ievietoti - 46.
Bauskas novadā uz 01.01.2012 dzīvo 8 audžuģimenes, kurās ievietoti 22 bērni (tai skaitā arī no
citām pašvaldībām) un 76 aizbildņi, kuru aizbildnībā ir 2 bērni.
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2012.gadā uzsākusi darbību Bauskas novada audžuģimeņu pašpalīdzības grupa. Darbību atsākusi
arī aizbildņu biedrība „Kulainītis”.
Nākotnē būtu nepieciešams lielāks pašvaldības finansiāls atbalsts audžuģimenēm (jāpalielina
ikmēneša maksājumu par audžuģimenes pienākumu veikšanu), lai motivētu jaunu audžuģimeņu
veidošanos novadā un lai audžuģimenes uzņemtu vairāk bērnu.

1.4.4 Kultūrvide, kultūras iestāžu un pasākumu pieejamība
1.4.4.1 Kultūrvēsturiskais mantojums
Bauskas novadā ir bagātīgs kultūrvēsturiskais mantojums. Bauskas novadā atrodas 57 valsts
nozīmes kultūras pieminekļi, t.sk. 21 arheoloģijas, 21 mākslas, 13 arhitektūras, 1
pilsētbūvniecības un 1 vēstures piemineklis (skatīt attēlu 1.80).
Attēls 1.80.

Bauskas novada valsts nozīmes kultūras pieminekļi, 2011.g.
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Avots: Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (www.mantojums.lv)

Katrā Bauskas novada administratīvajā teritorijā ir vismaz viens valsts nozīmes arheoloģijas
piemineklis, kas pamatā ir senkapi (12 no 21), apmetnes (5 no 21), kā arī 2 kapsētas, 1 akmens un
1 pils (Bauskas viduslaiku pils). Bauskā, Codes un Mežotnes pagastos atrodas 13 arhitektūras
pieminekļi, no tiem Bauskā atrodas Bauskas pilsdrupas ar parku, Svētā Gara luterāņu baznīca ar
kapliču un žogu, 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. Kā
nozīmīgākie mākslas kultūras pieminekļi, kas kopumā novadā ir 21, ir minami Svētā Gara
luterāņu baznīcā Bauskā esošie mākslas priekšmeti, altāris Brunavas un Dāviņu pagastā un Codes
luterāņu baznīcas priekšmeti Codes pagastā. Bauskā vēl ir arī pilsētbūvniecības valsts nozīmes
piemineklis, t.i. Bauskas pilsētas vēsturiskais centrs un Ceraukstes pagastā atrodas dzejnieka
V.Plūdoņa dzimtās mājas, kas ir valsts nozīmes vēstures piemineklis.
Bauskas novadā ir 33 vietējās nozīmes kultūras pieminekļu, t.sk. 17 arheoloģijas, 9 arhitektūras
un 7 mākslas pieminekļi (skatīt attēlu 1.81). Visos pagastos atrodas vismaz 1 arheoloģijas vietējās
nozīmes piemineklis, kas pamatā ir apmetnes (6 no 17) un viduslaiku kapsētas (5 no 17), kā arī 2
pilskalni, 2 senkapi, 1 kalns un 1 viduslaiku nocietinājums. No 9 vietējās nozīmes arhitektūras
pieminekļiem 3 atrodas Bauskā – kinoteātris, Zirgu pasts un dzīvojamā un veikalu ēka, 3 Dāviņu
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pagastā – Bruknas muižas apbūve, kungu māja un muižas klētis, 2 Mežotnes pagasta
Jumpravmuižā – parka paviljons un kapela, un 1 Vecsaules pagastā – Jaunsaules luterāņu baznīca.
Savukārt Bauskas novada 7 vietējās nozīmes mākslas pieminekļi atrodas 4 Bauskā – 2 durvju
komplekti, 1 portāls un kapu plāksne, un 3 Codes pagastā – sienu gleznojumi, ērģeles un torņa
smailes noslēgums Codes luterāņu baznīcai.
Attēls 1.81.

Bauskas novada vietējās nozīmes kultūras pieminekļi, 2011.g.

6
5

4
3
2
1
0

Bauska
Arheoloģija

Brunavas Ceraukstes
pagasts
pagasts
2

Arhitektūra

3

Māksla

4

2

Codes
pagasts

Dāviņu
pagasts

Gailīšu
pagasts

2

2

1

3

Mežotnes Vecsaules
pagasts
pagasts
5

3

2

1

3

Avots: Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (www.mantojums.lv)

Detalizēta informācija par Bauskas novada valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļiem ir
dota 6.pielikumā.

1.4.4.2 Muzeji
Bauskas novadā darbojas 5 muzeji – Bauskas pils muzejs (Bauska), Bauskas Novadpētniecības un
mākslas muzejs (Bauska), Rīgas Motormuzeja Bauskas filiāle, V.Plūdoņa memoriālais muzejs
(Ceraukstes pagasts), kurš no 2011.gada 1.aprīļa ir Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzeja
filiāle un lauksaimniecības mašīnu muzejs „Miķelis” (Gailīšu pagasts). Skatīt tabulu 1.40 un attēlu
1.82.
Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzejs darbojas no 1947.gada. Muzeja krājumu veido
vairāk par 56 tūkstošiem vienību: senlietas, fotogrāfijas, dokumenti, grāmatas, mēbeles, darba
rīki, sadzīves priekšmeti un citas vēstures liecības.
Izstāžu zālēs regulāri apskatāmas vēsturiskās, mākslas, un citas izstādes. Muzeja speciālisti veic
zinātniski pētniecisko darbu, veido izstādes, sniedz konsultācijas par Bauskas novada vēsturi, kā
arī vada ekskursijas muzejā un pilsētā.
Pie muzeja darbojas Tautas lietišķās mākslas studijas „Bauska” audējas, kuras arī sniedz
konsultācijas par Zemgales novada tautas tērpa komplektēšanu un izgatavošanu.
Muzejā skatāmas ekspozīcijas „Bauska laikā un cilvēki Bauskā 20.gadsimtā” „Zemnieku istabas
mēbeles un sadzīves priekšmeti 19.gs.”, 19.gs. beigu–21.gs. sākuma leļļu un rotaļlietu ekspozīcija
„Laiks spēlēties”.
Bauskas novada pašvaldības īpašumā esošo arhitektūras pieminekli Bauskas pils apsaimnieko
Bauskas pils muzejs. Tas organizē vēsturiskās celtnes izpēti, saglabāšanu un atjaunošanu, rūpējas
par pils tēla veidošanu un tūristu uzņemšanu. Bauskas pils muzejs tiek rekonstruēts ar Eiropas
reģionālā fonda atbalstu un pēc projekta realizēšanas 2013.gadā, Bauskas pils būs atdzimusi savā
vēsturiskajā izskatā.
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Interesenti var aplūkot ordeņa pils drupas, uzkāpt centrālajā tornī, vērot Bauskas panorāmu,
ieraudzīt, kā pils teritorijā iezīmējas kādreizējo nocietinājumu – bastionu un vaļņu – sistēma.
Hercogu rezidences daļā atrodas muzeja pastāvīgā ekspozīcija un tematiskās izstādes.
Pēc pils apskates pa speciāli ierīkotu gājēju taku cauri pilskalna parkam, pāri pļavai un kanāla
tiltiņam tūristi var nokļūt Ķirbaksalā un ieraudzīt vietu, kur sākas Lielupe.
Viļa Plūdoņa memoriālā māja muzejs „Lejenieki” ir Ceraukstes pagasta pārvaldes
struktūrvienība, kas vāc, saglabā, pēta un popularizē garīgās un materiālās kultūras vērtības par
dzejnieku Vili Plūdoni. Viļa Plūdoņa memoriālā muzeja „Lejenieki” misija ir saglabāt dzejnieka
Viļa Plūdoņa piemiņu viņa dzimtajās mājās, iepazīstināt sabiedrību ar V.Plūdoņa devumu latviešu
literatūrā, viņa dzimtas likteņiem Latvijā, trimdā. Rosināt sabiedrības, īpaši skolu jaunatnes
interesi par V.Plūdoņa dzīves gaitām. Tas atrodas gleznainā Mēmeles upes krastā. Apmeklētāji,
kas ierodas muzejā, var apskatīt 8 ekspozīcijas telpas un iepazīties ar stāstījumu par dzejnieka
dzīves gaitām, iepazīt viņa sarakstītos darbus, aplūkot Zemgales sētai raksturīgo izkārtojumu, iziet
pa gleznaino dzejnieka taku pa Mēmeles upes krastu līdz dzejnieka iemīļotajai darba vietai pie
jautrā strauta, paviesoties „Zaķīšu pirtiņā” un apmeklēt dzejnieka pēdējo atdusas vietu.
Tabula 1.40.

Muzeji Bauskas novadā

Nosaukums

Objekta veids/apakšveids

Vieta

Bauskas novadpētniecības un mākslas muzejs

Mākslas , vēstures un arheoloģijas,
Kalna iela 6, Bauska
reģionālais muzejs

Bauskas pils muzejs

Vēstures un arheoloģijas muzejs

Pilskalns, Bauska

Viļa Plūdoņa memoriālais muzejs
„Lejenieki”

Specializētais muzejs

Lejenieki, Ceraukstes pag.,

Motormuzejs (Rīgas Motormuzeja Bauskas
filiāle)

Seno spēkratu muzejs

Codes pagasts

Miķelis

20.gs.lauksaimniecības mašīnu
kolekcija un 19.gs. zemnieku sēta

Gailīšu pagasts

Avots: LR Kultūras ministrijas valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas” (http://www.kulturaskarte.lv)

Sagatavoja SIA „Baltkonsults”, SIA „Konsorts”, SIA „Konsultanti” sadarbībā ar Bauskas novada Domi

143

Bauskas novada attīstības programma 2012.–2018. gadam. Gala redakcija.

Attēls 1.82. Apmeklētāju skaita dinamika Bauskas novada muzejos un tūrisma objektos 2008.–2010.g.
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Avots: Bauskas TIC

1.4.4.3 Bibliotēkas
Bauskas novadā darbojas 19 bibliotēkas – Bauskas Centrālā bibliotēka un tās 18 struktūrvienības
– 1 Bauskā (bērnu bibliotēka), 1 Dāviņu pagastā, Brunavas, Ceraukstes, Codes, Gailīšu un Īslīces
pagastos katrā pa 2 un Mežotnes un Vecsaules pagastos katrā pa 3 (skatīt attēlu 1.83).
Attēls 1.83. Bauskas novada bibliotēku skaits sadalījumā pa administratīvi teritoriālajām
vienībām, 2011.g.
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Bauska
Total

2

Brunavas Ceraukstes
pagasts
pagasts
2

2

Codes
pagasts

Dāviņu
pagasts

Gailīšu
pagasts

Īslīces
pagasts

2

1

2

2

Mežotnes Vecsaules
pagasts
pagasts
3

3

Avots: Bauskas Centrālā bibliotēka

2010.gadā kopējais Bauskas novada bibliotēku pakalpojumu lietotāju skaits bija 8414 (30,3 % no
visiem Bauskas novada iedzīvotājiem), bet apmeklējumu skaits bija 240 779, savukārt izsniegumu
skaits bija 289 708. Citiem vārdiem var teikt, ka vidēji katrs bibliotēkas pakalpojumu lietotājs
2010.gadā bibliotēku apmeklēja 28 reizes un vidēji gadā vienam bibliotēkas pakalpojumu
lietotājam tika izsniegtas 34 grāmatas vai preses izdevumi.
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Attēls 1.84.

Bauskas novada bibliotēku darbību raksturojošie rādītāji, 2010.g.
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0

Krājuma
lielums

Preses
izdevumi

Izsniegums

Lietotāju
skaits

Apmeklējumu
skaits

Bauskas Centrālā b-ka

39 824

72

116 640

2 803

135 926

Bauskas Bērnu b-ka

13 678

25

44 544

1 012

22 117

Brunavas pagasta 1.b-ka

5 562

8

6 921

182

4 831

Brunavas pagasta 2.b-ka

7 482

16

12 737

217

4 375

Ceraukstes pagasta 1.b-ka

7 788

11

8 059

255

5 221

Ceraukstes pagasta 2.b-ka

8 065

10

12 789

250

4 480

Codes b-ka

8 337

26

8 346

351

6 817

Codes pagasta Jauncodes b-ka

7 681

24

13 355

430

11 360

Dāviņu pagasta b-ka

7 171

17

6 564

303

4 611

Gailīšu pagasta 1.b-ka

11 307

22

11 693

351

4 049

Gailīšu pagasta 2.b-ka

7 057

18

5 645

165

2 550

Īslīces pagasta 1.b-ka

8 277

20

6 596

622

6 593

Īslīces pagasta 2.b-ka

7 089

12

3 975

233

2 637

Mežotnes pagasta Strēlnieku b-ka

7 980

9

4 522

216

4 072

Mežotnes pagasta Jumpravas b-ka

3 406

7

4 956

141

2 753

Mežotnes pagasta Mežotnes b-ka

2 370

8

7 511

219

4 615

Vecsaules pagasta b-ka

6 547

12

6 523

297

6 140

Vecsaules pagasta Jaunsaules b-ka

4 782

8

4 113

183

2 677

Vecsaules pagasta Ozolaines b-ka

6 006

8

4 219

184

4 955

Avots: Bauskas Centrālā bibliotēka (http://www.bauskasbiblioteka.lv )

Vislielākā un nozīmīgākā Bauskas novada bibliotēka gan krājumu (39 824 jeb 23,4 % no visiem
2010.), gan lietotāju (2803 jeb 33,3 % no visiem 2010.gadā), gan izsniegumu (116640 jeb 40,3 %
no visiem 2010.gadā), gan apmeklējumu (135 926 jeb 56,5 % no visiem 2010.gadā) ziņā ir
Bauskas Centrālā bibliotēka, kas ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas patstāvīga
iestāde (akreditēta 2007.gada 21.janvārī), kura veic iedzīvotāju bibliotekāro, bibliogrāfisko un
informacionālo apkalpošanu. Bibliotēka ir arī VVBIS reģionālais administrators, reģionālā
kopkataloga un reģionālo datubāzu centrs. Vienlaicīgi Bauskas Centrālā bibliotēka ir arī reģiona
galvenā bibliotēka (šajā gadījumā ar reģionu tiek saprasts bijušais Bauskas rajons – Bauskas
novads, Iecavas novads, Vecumnieku novads un Rundāles novads) un veic metodiski konsultatīvo
darbu saskaņā ar LR likuma „Bibliotēku likums” 12.pantu Iecavas novadā (6 bibliotēkas),
Rundāles novadā (5 bibliotēkas) un Vecumnieku novadā (10 bibliotēkas).
Bauskas pilsētas bibliotēka dibināta 1922.gadā. Bibliotēka atradās Pils (tagadējā Plūdoņa) ielā 19,
pilsētas domes ēkā. Kopš 1946.gada Bauskas Centrālā bibliotēka atrodas Bauskas Tautas namā,
Kalna ielā 18.
Bauskas Centrālās bibliotēkas misija ir sekmēt sabiedrības intelektuālo un ekonomisko attīstību,
nodrošinot pieeju informācijai un būt par informācijas brokeri un padomdevēju klientiem. Tās
loma ir būt par vietējās sabiedrības galveno informācijas centru visiem iedzīvotājiem, neatkarīgi
no vecuma, tautības, reliģijas, dzimuma, rases, valodas vai sociālā stāvokļa.
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Bauskas Centrālās bibliotēkas mērķis ir sniegt ikvienam bibliotēkas lietotājam kvalitatīvus
bibliotekāros un informacionālos pakalpojumus, veicinot to izglītības iespējas, konkurētspēju
darba tirgū, saturīgu brīvā laika izmantošanu.
Atbilstoši savai misijai, lomai un mērķiem Bauskas Centrālā bibliotēka sniedz pakalpojumus, kuri
iedalāmi 4 šādās grupās:


Abonements, kura ietvaros lasītājiem tiek piedāvāts: plašs latviešu oriģinālliteratūras,
t.sk. trimdā izdoto autoru krājums; cittautu daiļliteratūra latviešu, krievu, angļu, vācu un
lietuviešu valodā; nozaru literatūra; Anšlava Eglīša un Veronikas Janelsiņas personīgā
bibliotēka (glabāšanā nodevis V.Janelsiņas testamenta izpildītājs Gvido Augusts
(Kalifornija, ASV)); rakstnieka Nikolaja Kalniņa kolekcija no 2005. gada aprīļa – sūtītājs
Mirdza Kalniņa (ASV); elektroniskais kopkatalogs (dati no 1998. gada). Šī pakalpojuma
nodrošināšanai bibliotēkas personāls strādā sekojošos darbības virzienos: elektroniski
reģistrē un apkalpo lasītājus, izsniedz grāmatas uz mājām, pagarina lietošanas termiņu;
konsultē lasītājus grāmatu izvēles procesā, strādā ar parādniekiem; veic lasītāju
pieprasījumu izpēti, nodrošina pieprasītāko grāmatu saņemšanu; nodrošina lietotājiem
pieejamību elektroniskajam kopkatalogam; nodrošina starpbibliotēku abonementa (SBA)
pakalpojumus; organizē tematiskos pasākumus, informatīvās stundas, jauno grāmatu
dienas, veido jaunieguvumu sarakstus un apskatus; regulāri strādā ar krājumu:
piekomplektē un attīra to no nolietotās, novecojušās un dubletu literatūras; veido un
izvieto grāmatu tematiskās izstādes;



Specializētā lasītava, kuras informācijas resursi ir pieejami ikvienam lasītājam, piedāvā:
uzziņu literatūru – vārdnīcas, ceļvežus, enciklopēdijas u.c.; nozaru literatūru; tematiskas
novadpētniecības materiālu mapes par Bausku; periodisko izdevumu analītiskos aprakstus
elektroniskā formā; novadpētniecības elektronisko datu bāzi; kopēšanu. Lai nodrošinātu
kvalitatīvu šīs pakalpojuma sniegšanu, regulāri tiek papildināta novadpētniecības datu
bāze, atkarībā no pieprasījuma sniegtas dažādas uzziņas, kā arī praktiska palīdzība
lasītavas lietotājiem darbam ar elektroniskajām datu bāzēm. Tāpat pieprasītākās nozares
papildina ar jaunāko literatūru, bet katra mēneša otrajā sestdienā organizē jauno grāmatu
dienu;



Interneta un periodikas lasītava, kura piedāvā: iespēju strādāt ar datorprogrammām
„Internet Explorer”, „MS Word”, „MS Excel” un „MS PowerPoint”; saglabāt sameklēto
informāciju, ierakstot to informācijas nesējos vai veicot lāzera izdruku no datora;
datorliteratūru, lai labāk orientētos daudzveidīgajā jauno tehnoloģiju pasaulē; neskaidrību
gadījumā tiek sniegta palīdzība konsultāciju veidā; periodiskos materiālus latviešu valodā
un svešvalodās;



Informācijas resursu attīstības nodaļa, kura nodrošina: bibliotēkas krājumu
komplektēšanu un apstrādi sadarbībā ar izdevniecībām un grāmatu bāzēm; novadu
bibliotēku depozitārija uzturēšanu; dokumentu individuālo un summāro uzskaiti; novadu
bibliotēku kopkataloga organizāciju; metodisku un konsultatīvu palīdzību pagastu
bibliotēkām krājumu komplektēšanā; integrētās informācijas sistēmas ALISE
nodrošinājumu Bauskas Centrālajā bibliotēkā, Bauskas bērnu bibliotēkā, Iecavas bērnu
bibliotēkās, Codes, Jauncodes, Dāviņu, Īslīces 1., Gailīšu 1., Pilsrundāles, Stelpes,
Vecumnieku, Vecsaules, Misas, Edvarta Virzas Iecavas bibliotēkās; konsultatīvu
palīdzību pagastu bibliotēkām darbā ar sistēmu Alise–i; IIS ALISE sistēmas
administratora funkciju veikšanu (datu imports un eksports); IIS ALISE datubāzu
(elektroniskais kopkatalogs, novadpētniecība) darbības koordinācija un pieejamības
nodrošināšana internetā (WEB PAC).

No pārējām Bauskas novada bibliotēkām vislielākās krājuma ziņā ir Bauskas Bērnu bibliotēka
(13 678) un Gailīšu pagasta 1.bibliotēkā (11 307), bet lietotāju ziņā Bauskas Bērnu bibliotēka
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(1012) un Īslīces pagasta 1.bibliotēka (622). Arī izsniegumu ziņā otrajā vietā ir Bauskas Bērnu
bibliotēka (44 544), bet trešajā – Codes pagasta Jauncodes bibliotēka (13 355). Apmeklējumu ziņā
arī Bauskas Bērnu bibliotēka ir otrā lielākā (22 117), kurai pārliecinoši seko Codes pagasta
Jauncodes bibliotēka ar 11360 apmeklējumiem 2010.gadā (skatīt attēlu 1.84).
Galvenie pasākumi Bauskas novada bibliotēkās:
 Grāmatu svētki
 Bibliotēku nedēļa
 Bērnu žūrija
 Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa
 Tikšanās ar rakstniekiem, dzejniekiem, interesantām personībām u.c.
Pēdējos gados veikti šādi uzlabojumi bibliotēku infrastruktūrā: uzlabota pieejamība (ieklāts bruģis
un izbūvēta ieeja) Vecsaules pagasta bibliotēkā, uz jaunām telpām pārvākušās Brunavas 1.
bibliotēka, Brunavas 2. bibliotēka, Codes bibliotēka, Jauncodes bibliotēka, Dāviņu bibliotēka,
Gailīšu 1. bibliotēka un Gailīšu 2. bibliotēka.
Turpmākajos gados nepieciešamie infrastruktūras uzlabojumi: Bauskas Centrālās bibliotēkas telpu
renovēšana un pielāgošana ēkas Kalna ielā 16 1. un 2. stāvā vai jaunas ēkas būvniecība
nepabeigtās mūzikas skolas jaunbūves vietā Baznīcas ielā 17, Īslīces 1.bibliotēkas kapitālais
remonts, Ceraukstes 2. bibliotēkas ēkas pārveide par daudzfunkcionālu centru ar bibliotēku un
doktorātu 1. stāvā, Strēlnieku bibliotēkas un Ozolaines bibliotēkas telpu paplašināšana un
remonts, Ceraukstes 1. bibliotēkas un Jaunsaules bibliotēkas telpu remonts, Mežotnes bibliotēkas
telpu paplašināšana.

1.4.4.4 Kultūras/ tautas nami un estrādes
Kopš 2011.gada maija par Bauskas novada kultūras darba organizēšanu un visām kultūras
norisēm ir atbildīgs Bauskas Kultūras centrs, kas ir Bauskas novada pašvaldības iestāde, kuras
ietvaros darbojas Bauskas Kultūras centrs (Bauska), Īslīces Kultūras nams (Īslīces pagasts),
Daudzfunkcionālais centrs „Strēlnieki” (Mežotnes pagasts), Kultūras centrs „Kamarde” (Gailīšu
pagasts), Ceraukstes tautas nams (Ceraukstes pagasts), Grenctāles kultūras nams (Brunavas
pagasts), Kultūras centrs „Dāvis” (Dāviņu pagasts), Vecsaules kultūras darba organizators
(Vecsaules pagasts) un Codes kultūras darba organizators (Codes pagasts).
Kopumā Bauskas novadā darbojas vairāk nekā 50 dažādu veidu amatierkolektīvi, kuros piedalās
aptuveni 1150 dalībnieki, un katrā novada teritorijā ir kā minimums vismaz iespēja dejot vai
dziedāt (skat. tabulu 1.41). Visplašākās iespējas izvēlēties amatiermākslas jomu ir Bauskas
pilsētā, kur Bauskas Kultūras centra ietvaros darbojas gan moderno, gan tautas deju kolektīvi,
pūtēju orķestris, jauktais un senioru koris, jauniešu un tautas teātris, kā arī fotostudija, u.c. lielāki
vai mazāki kolektīvi. Pagastos visaktīvākā amatiermākslas dzīve noris Codes, Īslīces un Mežotnes
pagastos, kur ir iespējas izpausties gan dejas, gan dziesmas, gan teātra mākslā.
Kopā Bauskas novadā 2011.gadā darbojas 57 amatiermākslas kolektīvi, kas ir par 24 % vairāk
nekā 2008.gadā. Kopējais visu kolektīvu dalībnieku skaits 2010.gadā bija 1153, kas ir par 16 %
vairāk nekā 2008.gadā. Amatiermākslas kolektīvu skaita un to dalībnieku skaita dinamiku
sadalījumā pa novada teritoriālajām vienībām skatīt attēlos 1.85 un 1.86.
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Attēls 1.85.

Bauskas novada amatiermākslas kolektīvu skaita dinamika 2008.–2011.g.
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Attēls 1.86.

Bauskas novada amatiermākslas kolektīvu dalībnieku skaita dinamika 2008.–2010.g.
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Tabula 1.41. Bauskas novada amatiermākslas kolektīvi sadalījumā pa administratīvi teritoriālajām
vienībām, 2011.g.
Kultūras iestāde/
kultūras darba
organizators

Administratīvi
teritoriālā
vienība

Bauskas Kultūras
centrs

Bauska

Grenctāles kultūras
nams
Ceraukstes tautas
nams

Brunavas
pagasts
Ceraukstes
pagasts

Amatierkolektīvi
Deju grupa „Lēra”, folkloras kopa „Trejupe”, jauktais koris
„Dzīle”, līnijdeju kolektīvs „Hot boots”, neatkarīgais jauniešu
teātris „Smieties drīkst raudāt”, pūtēju orķestris „Bauska”, senioru
koris „Sarma”, Tautas deju ansamblis „Jandāls”, Tautas fotostudija
„Bauska”, Tautas teātris, vēderdeju kolektīvs „Jasmīna”, vidējās
paaudzes deju kolektīvs „Biguļi”, vidējās paaudzes deju kolektīvs
„Mēmele”, senioru deju kopa „Vēlreiz”, eksotisko vēderdeju grupa
„Zarra”
Jauktais koris
Folkloras kopa „Laukam pāri”, senioru ansamblis „Sendienas”,
vīru vokālais ansamblis „Vecie zēni”, sieviešu klubiņš „Mikslis”,
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Kultūras iestāde/
kultūras darba
organizators

Administratīvi
teritoriālā
vienība

Amatierkolektīvi
vokālais kvartets „Vēsma”, bērnu interešu pulciņš

Codes kultūras darba
organizators
Dāviņu kultūras
centrs
Kultūras centrs
„Kamarde”

Codes pagasts

Codes sieviešu vokālais ansamblis „Mežrozītes”, jauktais koris
„Mēmele”, folkloras kopa „Dreņģeri”, jauniešu deju kolektīvs
„Code”, amatierteātris „Spēlētprieks”, rokdarbu studija

Dāviņu pagasts

Bērnu dramatiskais pulciņš

Gailīšu pagasts

Īslīces Kultūras nams

Īslīces pagasts

Daudzfunkcionālais
centrs „Strēlnieki”

Mežotnes
pagasts

Vecsaules kultūras
darba organizators

Vecsaules
pagasts

Koris „Kamarde”, līnijdeju grupa „Dream Dance”, eksotisko
vēderdeju grupa „Zarra”
Amatierteātris „Dadži”, jauktais koris „Četri vēji”, bērnu
darbmācības pulciņš, bērnu (3–6 gadi) deju kolektīvs „Līdumiņš”,
bērnu keramikas pulciņš, bērnu sarīkojumu deju pulciņš, jauniešu
un pieaugušo floristikas pulciņš, vizuālās mākslas studija „Ķēpa”,
vidējās paaudzes deju kopa „Līdums”, vokālā studija „Aprīļa
pilieni”, ģitāras spēles grupa „Ģitāru pavēlnieki”, aerobika
jauniešiem un pieaugušajiem, jogas nodarbības
Mežotnes jauktais koris, amatierteātris „Ciema fifas un...”,
vokālais ansamblis „Mēs”, vidējās paaudzes deju kolektīvs,
vēderdejas, līnijdejas
Vecsaules amatierteātris, Jaunsaules amatierteātris, folkloras kopa
„Vecsaule”, sieviešu koris „Skalve”, vokālais ansamblis
„Uguntiņas”, līnijdeju grupa

Avots: Bauskas Kultūras centrs

Bauskas novadā atrodas 3 brīvdabas estrādes – Bauskas Pilskalna parka estrāde (Bauska),
Budbergas parka estrāde (Brunavas pagasts) un Gailīšu pagasta Pīrāgu estrāde (Gailīšu pagasts).
Saskaņā ar Bauskas Kultūras centra apkopoto informāciju 2010.gadā Bauskas novadā notikuši
588 kultūras pasākumi (2009.gadā 559), kurus apmeklējuši 88 311 apmeklētāji (2009.gadā
66 734). Visvairāk pasākumu (271) un apmeklētāju (65 959) bijis Bauskas pilsētā, bet vismazāk
Codes pagastā (20 pasākumi un 202 apmeklētāji). Pasākumu un apmeklētāju skaita dinamiku
sadalījumā pa administratīvajām vienībām skatīt attēlos 1.87 un 1.88.
Attēls 1.87.

Kultūras pasākumu skaita dinamika Bauskas novadā 2009.–2010.g.
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Attēls 1.88.

Kultūras pasākumu apmeklētāju skaita dinamika Bauskas novadā 2009.–2010.g.
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Avots: Bauskas Kultūras centrs

2008.–2011.gadā veikti šādi uzlabojumi novada kultūras infrastruktūrā:














2009.gadā veikta Bauskas Tautas nama renovācija
2011.gadā ieklāts akmens bruģa segums Bauskas Kultūras centra pagalmā – Kalna ielā 18
un Kalna ielā 16
Ar pašvaldības līdzfinansējumu un ES finansējumu veikts bibliotēkas remonts Grenctāles
kultūras nama telpās un divu aktiertelpu renovācija
2008.gadā Ceraukstes tautas namā notika zāles un skatuves grīdas renovācija, zāles griestu
un apgaismojuma renovācija, sienu kosmētiskais remonts. Skatuvei nomainīts jauns
priekškars, iegādāti 3 stacionārie skatuves prožektori.
2010.gadā Codes kultūras darba organizators iegādājās pasākumu apskaņošanas aparatūru
2009.gadā veikts Dāviņu kultūras centra fasādes remonts, jumta maiņa, ierīkota jauna
apkures sistēma, izremontētas iekštelpas, telpas bibliotēkai, ierīkota trenažieru zāle,
pārbūvēta lielā zāle.
2008.gadā veikts Īslīces Kultūras nama 1.un 2. stāva telpu kapitālais remonts,
2009.gadā veikta Īslīces Kultūras nama gazifikācija, apkures sistēmas nomaiņa,
2010.gadā veikta Īslīces Kultūras nama fasādes siltināšana, krāsošana, bruģa ieklāšana, 3.
stāva telpu remonts un elektrosistēmas nomaiņa
2011.gadā veikts Īslīces Kultūras nama 2. stāva noliktavu telpu un kabinetu remonts,
2011.gadā ES projekta ietvaros Mežotnes pagasta kultūras, sporta un sociālo pakalpojumu
iestādei „Daudzfunkcionālais centrs „Strēlnieki”„ iegādāts sporta inventārs, aprīkota
trenažieru zāle un iegādāta pasākumu apskaņošanas tehnika.
2009.gadā Ozolaines tautas namā (Ozolaines pamatskolas telpās) tika pabeigta
rekonstrukcija – jumta maiņa, pilnīga apkures sistēmas maiņa, iekštelpu remonts
2011.gadā Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta „RADBAU”
ietvaros notiek Vecsaules saieta nama rekonstrukcija, lai izveidotu pirmo lietuviešu
kultūras centru Latvijā.

Turpmākajos gados nepieciešams veikt tālākus uzlabojumus novada kultūras infrastruktūrā.
Detalizētu nepieciešamo uzlabojumu un ieguldījumu sarakstu skatīt 14.pielikumā.
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1.4.4.5 Tradīciju pasākumi
Vairāki Bauskas novadā rīkotie pasākumi jau kļuvuši par tradīciju, t.sk. vairāki starptautiski pasākumi,
kuru norisi apmeklē ne vien cilvēki no Latvijas, bet viesi no ārvalstīm. Nozīmīgākie tradīciju
pasākumi:
 Bauskas novada svētki (9 dienu garumā);
 Starptautiskais kantri mūzikas festivāls;
 Latvijas Tautas deju ansambļu koncerts;
 Vokālistu konkurss „Bauskas balsis”;
 Mātes dienai veltīts pateicības koncerts novada ģimenēm;
 Greznākās egles iedegšana Rātslaukumā;
 Sarīkojumu deju konkurss bērniem un jauniešiem Īslīcē;
 Latvijas tautas deju kolektīvu konkurss –koncerts „Ziemassvētku kauss” Īslīcē;
 Starptautiskais populārās mūzikas konkurss „Aprīļa pilieni” Īslīcē;
 Miķeļdienu sarīkojums Codē;
 Tūrisma sezonas atklāšanas svētki;
 Starptautiskais motociklistu saiets;
 Senās mūzikas festivāls.

Saskaņā ar Bauskas Kultūras centra apkopoto informāciju no 2006.gada līdz 2011.gada
septembrim Bauskas novadā pavisam notikuši 397 tradīciju pasākumi, kurus apmeklējuši 140 465
apmeklētāji. Visvairāk tradīciju pasākumu (89) un apmeklētāju (80 725) bijis Bauskas pilsētā.
Tradīciju pasākumu un to apmeklētāju skaita dinamiku sadalījumā pa administratīvajām vienībām
skatīt attēlos 1.89 un 1.90.
Attēls 1.89.

Tradīciju pasākumu skaita dinamika Bauskas novadā 2006.–2011.g.
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Attēls 1.90.

Tradīciju pasākumu apmeklētāju skaita dinamika Bauskas novadā 2006.–2011.g.
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Avots: Bauskas Kultūras centrs

1.4.5

Sporta un aktīvās atpūtas iespējas

Bauskas novada pašvaldība jau vairākus gadu desmitus ir viena no vadošajām valstī sporta jomā.
Plānota un stabila novada sacensību sistēma, sistemātisks jaunatnes sporta darbs, talantīgu
audzēkņu atlase un novirzīšana uz valsts specializētajām mācību iestādēm, sabiedrisko sporta
organizāciju atbalstīšana un nepārtraukta novada pašvaldību sporta bāzu uzturēšana un
pilnveidošana ir drošs garants arī tālākai sporta attīstības perspektīvai.
Sporta un aktīvās atpūtas iespējas Bauskas novadā ir salīdzinoši plašas gan esošās infrastruktūras,
gan organizēto pasākumu ziņā.
Sporta Komplekss „Mūsa” 2008.gada maijā ieguva Nacionālās sporta bāzes statusu, savukārt
starptautiskās autosporta federācijas (FIA) komisija atzina „Mūsa” trasē organizēto posmu par
vislabāk organizēto Eiropas čempionāta posmu autokrosā 2008.gada sezonā. Komplekss sastāv no
trasēm, ēkām, tribīnēm, parka, asfaltētiem un neasfaltētiem laukumiem. Kopējā zemes gabala
platība 34 ha. Mūsas trasei, vienīgajai Baltijā, 2008.gadā ir izdota jauna Starptautiskās automobiļu
federācijas (FIA) licence starptautisko sacensību rīkošanai. Ietilpība kopā ar tribīnēm ir 20 000
skatītāju. Kompleksā ir izveidotas autokrosa trase, rallijkrosa trase, treka trase, hipodroma trase,
rallija supersprinta trase un apvidus rallija trase.
Autokrosa sacensības Mūsas trasē ik gadus pulcē lielu skaitu apmeklētāju, 2008.gadā Eiropas
čempionātu vēroja 8600 apmeklētāju, 2009.gadā Eiropas čempionātu – ap 8000 apmeklētāju,
2010.gada maijā Eiropas čempionātu – ap 8000 apmeklētāju, bet 2010.gada septembrī Baltijas
čempionātu – ap 4000 apmeklētāju.
Sporta centrs „Mēmele” ir Bauskas novada pašvaldības iestāde, kuras pārziņā ir sporta nams
Bauskā, Uzvaras ielā 10A un sporta bāze Bauskā, Pilskalna ielā 26.
Sporta nama infrastruktūra ietver:



Skatītāju tribīnes 860 vietām,
Futbola laukums,
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6 atklātie sporta laukumi, t.sk. 1 tenisa korts, 2 basketbola, 2 volejbola, 1 handbola
laukums,
Vieglatlētikas stadions,
Sporta nams (rekonstrukcijas projekts jāīsteno līdz 2015. gadam):
o sporta spēļu zāle,
o smagatlētikas zāle,
o vieglatlētikas ziemas nodarbībām pielāgota zāle.

Ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātņu ministrijas Sporta pārvaldes piešķirto finansējumu
2003. gada nogalē pilnībā tika pabeigta sporta manēžas palīgtelpu izbūve un tagad tā ir vienīgā
būve vieglatlētu mācību un treniņu procesa nodrošināšanai ziemas periodā, kā arī laba bāze
kvalitatīvu novusa un šautriņu sacensību organizēšanai. Pēdējos gados pilnībā ir atjaunots sporta
bāzes inventārs. Vairākas lielo tribīņu telpas pielāgotas naktsmītņu vajadzībām, tajās tika veikts
remonts, pārbūvētas sanitārās telpas. Turpmāki uzlabojumi ir nepieciešami volejbola, basketbola,
rokas bumbas laukumiem, kuros jaunieši nodarbojas visvairāk.
2010.gadā sporta bāzē notika novada un valsts mēroga kompleksās sacensības, nodrošinātas
nodarbības novada un valsts sporta veidu izlašu jaunajai maiņai.
Sporta pasākumu organizēšanai paredzētie līdzekļi nodrošina novada pašvaldību iedzīvotāju
bezmaksas dalību novada organizētajās sacensībās. 2010.gadā novada pieaugušo un veterānu
sporta veicināšanai, novada izlašu dalībai valsts mēroga sacensībās, novada sportistu startiem
starptautiskās sacensībās un sabiedrisko sporta organizāciju atbalstam tiek piešķirti pašvaldības
līdzekļi.
Īslīces pagastā darbojas šaušanas sporta klubs „Bauskas Zemgaļi”. Klubs nodrošina Latvijas
šaušanas sporta komandu un pārstāvju apmācību un piedalīšanos dažāda mēroga sacensībās t.sk.
starptautiskajās sacensībās. Dažādām sporta aktivitātēm pagastā ir iekārtoti sporta laukumi pie
vidusskolas, pagasta pārvaldes un daudzdzīvokļu mājām Rītausmās, kā arī trenažieru zāle
Rītausmās un Bērzkalnos.
Novadā darbojas šādas sporta zāles, kas piemērotas vismaz 3 sporta spēļu veidu sacensību
sarīkošanai:






Īslīces vidusskolā,
Bauskas 2.vidusskolā,
Codes pamatskolā,
Gailīšu pagasta pašvaldībā,
Griķu pamatskolā.

Ir sporta zāles, kuras vairāk piemērotas vispārējās fiziskās sagatavotības nodarbībām – Mežotnē,
Bauskas pamatskolā, Mežotnes internātskolā. Praktiski pie katras pašvaldības izglītības iestādes ir
izveidoti un iespēju robežās uzturēti neliela izmēra sporta laukumi, dažviet aprīkoti ar
novecojušām, pat nedrošām nestandarta ierīcēm.
Ierīkoti šādi labiekārtoti sporta laukumi:






pie Bauskas valsts ģimnāzijas – vieglatlētikas celiņi un futbola laukums (30mx60m) ar
mākslīgo segumu.
pie Codes pamatskolas izbūvēti atklātie sporta spēļu laukumi un vieglatlētikas celiņš ar
mākslīgo segumu.
Mežotnes pagastā izbūvēti 2 pludmales volejbola laukumi
Vecsaules pagastā izbūvēti 2 pludmales volejbola laukumi
Īslīces pagastā iedzīvotājiem pieejami 4 atklātie sporta spēļu laukumi.

Darbojas šādas trenažieru zāles:


Codes pagastā,
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 2 Īslīces pagastā,
 Mežotnes pagastā,
 Brunavas pagastā–
 Bauskā – nav informācijas par privātām vai dažādu iestāžu izveidotām trenažieru zālēm –
MVC, BB saloniņā, 2. vidusskolā u.c.
Novadā reģistrētie sporta klubi:











Invalīdu sporta un rehabilitācijas klubs „Bauska”,
Florbola klubs „Bauska”,
Sporta klubs „Bauskas Zelta Lauvas”,
Bauskas boksa klubs,
Šautriņu mešanas klubs „Bauskas Darts”,
Ūdens moto sporta klubs ”Mēmeles sports,”
Šaušanas sporta veidu sporta klubs „Bauskas Zemgaļi”,
Cīņas sporta veidu klubs „Samkan–Tkd”.
Sporta klubs „Bucefals”
Moto sporta klubs „Mūsa”

Kopš 2010.gada 1.marta novadā darbojas Bauskas novada pašvaldības Sporta lietu sabiedriskā
padome (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 lietu Sabiedriskās padomes uzdevumos ietilpst:


apkopot Bauskas novada sporta veidu izlašu atbildīgo treneru iesniegumus, sagatavot un
iesniegt priekšlikumus Bauskas novada domei sporta centra ,,Mēmele” uzturēšanas un
pasākumu izmaksu pamatbudžeta tāmes izstrādei finanšu gadam;



piedalīties sporta centra ,,Mēmele” ikgadējā kalendārā un pasākumu plāna izstrādē,
veicinot novada sporta pasākumu daudzveidību un kvalitatīvu norisi;



izskatīt Bauskas novada sportistu, treneru, sporta organizatoru u.c. iesniegumus un sniegt
priekšlikumus sporta centram ,,Mēmele” par sportistu, treneru un sporta komandu
finansiālu atbalstu apstiprinātā budžeta ietvaros.



pamatojoties uz Bauskas novada pašvaldības nolikumu par sportistu, treneru un sporta
komandu apbalvošanu un apkopojot sporta veidu atbildīgo treneru pieteikumus, iesacīt
Bauskas novada domei apbalvošanai sportistus, trenerus un sporta komandas.

Galvenie organizētie sporta pasākumi Bauskas novadā ir Bauskas novada atklātie čempionāti
florbolā, volejbolā, novusā, minifutbolā, telpu futbolā, atklātās slēpošanas krosa sacensības, kā arī
ikgadējie Bauskas novada ziemas/pavasara un vasaras sporta svētki. Bauskas novadā tiek rīkoti arī
sporta svētki cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Pašvaldības teritorijā nav ierīkotas publiskās peldvietas, bet ir izveidotas aktīvās atpūtas zonas pie
upēm, izbūvēti veloceliņi 4,8 km garumā.
Informāciju par sporta un aktīvās atpūtas pasākumu un dalībnieku skaitu skatīt tabulā 1.42.
Tabula 1.42. Bauskas novada sporta un aktīvās atpūtas pasākumu un dalībnieku skaits 2010.gadā
Sporta veidi/ pasākumi

Pasākumu skaits

Dalībnieku skaits

Futbols (telpu, minifutbols)

3

80

Basketbols

2

100

Florbols

1

70

Volejbols

5

150
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Sporta veidi/ pasākumi

Pasākumu skaits

Dalībnieku skaits

Pašvaldību Pavasara/ Ziemas sporta spēles

1

260

Pašvaldību Vasaras sporta spēles

1

430

Ģimeņu sporta svētki

1

70

Pludmales volejbols

2

30

Galda teniss (3 pavasara un 3 rudens posmi)

6

60

Novuss (jaunieši, veterāni, dubultspēles)

6

50

Sporta svētki cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

2

100

Hokejs

1

60

Teikvando

1

115

Brīvā cīņa

1

40

Šautriņas

1

50

Dambrete

1

25

Šahs

1

20

Slēpošana

2

30

Kopā

38

1740

Avots: Bauskas novada pašvaldība

1.4.6 Sabiedriskā drošība un kārtība
Bauskas novada pašvaldībā ir izveidota un darbojas Bauskas novada Sabiedriskās kārtības nodaļa.
Nodaļa sastāv no vadītāja un četriem sabiedriskās kārtības sargiem, kuri izpilda pašvaldībai
noteikto funkciju – piedalās sabiedriskās kārtības nodrošināšanā Bauskas novada administratīvajā
teritorijā. Lai nodrošinātu šo funkciju izpildi, sabiedriskās kārtības nodaļas uzdevums ir kontrolēt,
kā tiek ievēroti Bauskas novada domes saistošie noteikumi, nodrošināt sabiedrisko kārtību
pašvaldību rīkotajos pasākumos, veikt preventīvos pasākumus likumpārkāpumu novēršanai.
Turklāt sabiedriskās kārtības nodaļas uzdevums ir kontrolēt transportlīdzekļu apstāšanās un
stāvēšanas noteikumu ievērošanu Bauskas novadā.
Sabiedriskās kārtības nodaļa sadarbojas ar Valsts policiju, Bauskas novada izglītības iestādēm,
bāriņtiesu, sociālo dienestu.
Lai nodrošinātu Bauskas novada administratīvajā teritorijā sabiedrisko kārtību un uzturēt sanitāro
tīrību, veidotu civilizētu kultūrvidi, nodrošinātu iedzīvotājiem veselīgu dzīves vidi un aizsargātu
dabu, ēkas, inventāru, ir izdoti Bauskas novada domes saistošie noteikumi Nr.11 (no 30.06.2011.)
„Par sabiedrisko kārtību Bauskas novada administratīvajā teritorijā”, kas nosaka kārtību, kāda
jāievēro Bauskas novadā un atbildību par tās neievērošanu.
Minēto noteikumu uzdevums ir nodrošināt Bauskas novadā sabiedrisko kārtību, uzturēt sanitāro
tīrību, aizsargāt personu tiesības un likumīgās intereses, ierobežot alkoholisko un citu apreibinošo
vielu lietošanu, veicināt iedzīvotāju (īpaši nepilngadīgo personu) veselīgu dzīvesveidu, kā arī
nodrošināt pašvaldības saistošo noteikumu ievērošanu un pašvaldības autonomo funkciju un
brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, veidot civilizētu kultūrvidi, nodrošināt iedzīvotājiem veselīgu dzīves
vidi, aizsargāt dabu, kultūras un vēstures pieminekļus.
Par saistošo noteikumu neievērošanu fiziskās un juridiskās personas ir saucamas pie šajos
Noteikumos paredzētās administratīvās atbildības, ja par šādu pārkāpumu neiestājas
kriminālatbildība vai administratīvā atbildība, kas paredzēta Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksā.
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2011.gadā nodaļas darbinieki 1060 gadījumos izbraukuši un novērsuši dažādus pārkāpumus:
o

veikts preventīvais darbs ar personām alkoholisko dzērienu ietekmē;

o

izķerti klejojoši mājdzīvnieki, kopā ar dzīvnieku patversmes „Mežavairogi”
darbiniekiem

o

sabiedriskā kārtība nodrošināta 56 pašvaldības rīkotajos un citos masu pasākumos;

o

aizrādīts dzīvnieku īpašniekiem par MK noteikumu ievērošanu13

o

izbraukts uz izsaukumiem sakarā ar naktsmiera traucēšanu;

o

novērsta ugunskuru kurināšana tam neparedzētajās vietās;

o

veikti 98 izbraukumi kopā ar sociālā dienesta, bāriņtiesas, atkarības centra, Valsts
policijas un VUGD darbiniekiem;

o

atbilstoši saistošo noteikumu prasībām, vērība tika piegriezta dzīvžogu un zālāju
uzturēšanai Bauskas novada iedzīvotāju īpašumos, 106 gadījumos brīdināti zemes
īpašnieki;

o

veikts preventīvais darbs ar jauniešiem- 180 jauniešiem (skolniekiem) aizrādīts par
smēķēšanu, par braucamās daļas šķērsošanu neatļautā vietā, par vizināšanos ar
skrituļslidām pa apdzīvotu centru ielām;

Sadarbībā ar Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Patruļdienesta rotas darbiniekiem
veikti reidi Bauskas novadā. Saskaņā ar LR Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2010.gadā
Bauskas novadā tika reģistrēti 827 noziedzīgi nodarījumi, kas sastāda 296 noziedzīgus
nodarījumus uz 10 000 iedzīvotājiem. Šis rādītājs pārsniedz Latvijas vidējo par 30 % un Zemgales
reģiona vidējo par 26 % (skatīt attēlu 1.91).
Attēls 1.91. Noziedzīgo nodarījumu skaits uz 10 000 iedzīvotājiem 2010.gadā Latvijā, Zemgales
reģionā un Bauskas novadā
350
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Avots: LR Centrālā statistikas pārvalde

Pēc Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Bauskas iecirkņa sniegtās informācijas,
2011.gadā, salīdzinājumā ar 2010.gadu, noziedzīgu nodarījumu skaits Bauskas pilsētā
samazinājies par 22%. Var uzskatīt, ka minētie rezultāti sasniegti arī pateicoties Sabiedriskās
kārtības nodaļas darbam.

MK noteikumi Nr.266 „Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai,
tirdzniecībai, pārvadāšanai un demonstrēšanai publiskās iestādēs, kā arī suņu apmācībai”;
13
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Saskaņā ar CSDD datiem ceļu satiksmes negadījumu skaits Bauskas novadā pēdējo sešu gadu
laikā samazinājies par 47 %, taču bojā gājušo un cietušo skaits saglabājies bez būtiskām izmaiņām
(skatīt attēlu 1.92).
Attēls 1.92.

Ceļu satiksmes negadījumu un cietušo skaita dinamika Bauskas novadā 2005.–2011.g.
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Avots: Ceļu satiksmes drošības direkcija

1.4.7 Vides kvalitāte
Bauskas novada vides kvalitāti raksturo gaisa kvalitāte, dzeramā un virszemes ūdens kvalitāte,
piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas novadā, troksnis un vides riski.

1.4.7.1 Vides riski (rūpnieciskie riski, uguns)
Bauskas novadā būtiskākos vides riskus veido transporta kustība, ražošanas uzņēmumu darbība,
dabisko un tehnogēno plūdu draudi, ģeoloģiskā un uguns riska draudi.
2009.gadā ir izstrādāts un 2011.gadā precizēts Bauskas novada civilās aizsardzības plāns.

Paaugstinātas bīstamības objekti un teritorijas
Bauskas novadu šķērso starptautiskā automaģistrāle A7, pa kuru tiek pārvadātas dažādas vielas,
t.sk. arī bīstamas, kā arī maģistrālie naftas un gāzes vadi. Naftas un naftas produktu vads Polocka
– Ventspils šķērso Codes, Ceraukstes, Brunavas, Gailīšu, un Īslīces pagastus. Naftas vads Polocka
– Mažeiķi – šķērso Brunavas, Gailīšu un Īslīces pagastus. Augsta spiediena gāzes vads Rīga–Viļņa
Dn 500mm un Rīga – Paņeveža Dn 700mm šķērso Gailīšu, Ceraukstes un Codes pagasta teritoriju.
Maģistrālajos naftas vados darba spiediens var sasniegt 64 bar. Maksimālais darba spiediens gāzes
vados var sasniegt līdz 55 bar. Avārijas gadījumos, noplūstot lielam daudzumam naftas vai naftas
produktu no maģistrālajiem naftas vadiem, tā var nokļūt pa novadgrāvjiem un upītēm Mūsas upē.
Aizdegoties naftas produktiem var izveidoties lielā platībā degoša ūdens virsma ar sarežģītu
likvidācijas risinājumu. Zemnieku saimniecībā „Krišjāņi” plānots uzsākt biodīzeļdegvielas
ražošanu, kurā paredzēts uzkrāt degvielu piecās cisternās ar 25m3 tilpumu. Novadā ir izbūvētas
sašķidrinātās gāzes cisternas pie SIA „Ceraukstīte” graudu kaltes Ceraukstes pagastā 2 gab. x 6,4
m3. Ogļskābes tvertnes SIA „Bauskas alus” . SIA „AGA” gāzu tirdzniecības vieta Mēmeles iela
4A, Bauskā. SIA „Bauskas siltums” augsta spiediena apkures katli. Novadā atrodas 8 degvielas
uzpildes stacijas un 3 sašķidrinātās gāzes uzpildes stacijas.
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Gailīšu pagastā atrodas SIA „Agro Kamarde” piederošās amonjaka noliktavas agroķīmijas centrā.
Tajā ietilpst četras cisternas, kuras tilpums ir 400 m3 katram šķidro minerālmēslu glabāšanai un
piecas cisternas gatavās produkcijas glabāšanai ar ietilpību 60 m3 un 30 m3 amonjaka cisterna.
Visas cisternas atrodas uz betona pamatnēm, teritoriju ar pretinfiltrācijas segumu. Agroķīmijas
centra teritorijā vēl atrodas sauso minerālmēslu un tehnikas glabāšanai, minerālmēslu glabāšanai
izmanto trīs no tām. Ražošanas jauda 1000 t šķidrā minerālmēslojuma (ŠKM). ŠKM tiek saražots
izmantojot 500 t beramo karbamīda minerālmēslu gadā. Plānotais amonjaka noliktavas
apgrozījums 30 t. Ņemot vērā, ka karbamīds un tā šķidrums nav ugunsnedrošs un
sprādzienbīstams, kā arī amonjaka lielākais kvalificējošais daudzums nepārsniedz 30 t, tad
2005.gada 19.jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr. 532 „Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska
novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem” uzņēmumam nav saistoši. Agroķīmijas
centrā atrodas ugunsdzēsībai paredzētais dīķis. Tā tilpums ir 200 m 3. Auto pildīšanas vietā
izveidots savākšanas laukums iespējamās šķidro minerālmēslu ŠKM noplūdes gadījumā.

Plūdu riska teritorijas
Bauskas novadā plūdi var skart teritorijas Mežotnes un Dāviņu pagastā, kā arī Bauskas pilsētas
teritoriju. Var applūst teritorija Mežotnes pagastā 3 km2 platībā, Dāviņu pagastā var applūst
lauksaimniecībā izmantojamās platības un mežs – kopumā 75 ha. Plūdu iespēja pastāv arī Bauskas
pilsētā, applūstot ielām gar Mēmeles upes krastu zemākajās vietās un teritorijā pie Ķirbaksalas.

Ģeoloģiskā riska teritorijas
Noslīdeņu un nogruvumu teritorija Bauskas novadā ir Mēmeles krasta posms pie Bauskas
pilskalna ziemeļu nogāzes.

Ugunsgrēka riska teritorijas
Bauskas novada teritorijā ugunsgrēki galvenokārt var skart mežus un purvus, kā arī Bauskas
vecpilsētas vēsturiskā apbūves teritoriju – šeit atrodas koka dzīvojamās mājas un malkas šķūnīši.
Galvenās mežu un purvu platības atrodas Dāviņu un Vecsaules pagastos.

1.4.7.2 Gaisa kvalitāte
Saskaņā ar LVĢMC datiem, kopējais izmešu daudzums gaisā 2010.gadā Bauskas novadā bija
24 253 tonnas, kas salīdzinājumā ar 2006.gadu ir samazinājies par 12 %, bet salīdzinājumā ar
2009. gadu, kad izmešu daudzums bija vismazākais – 16424 tonnas, pēdējo 5 gadu laikā, ir
pieaudzis par 47,7 % (skatīt attēlu 1.93). Detalizēta informācija par reģistrētajiem izmešiem gaisā
ir dota 7.pielikumā, kurā redzams, ka lielāko daļu, t.i. 16932,81 tonnas jeb 97,4 % no visiem
izmešiem gaisā Bauskas novada teritorijā veido oglekļa dioksīds.
Attēls 1.93.

Kopējā izmešu daudzuma dinamika gaisā Bauskas novada teritorijā (tonnās)
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Avots: Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

Bauskas pilsētā 2010.gadā kopējais izmešu daudzums gaisā bija 16 964 tonnas, kas salīdzinājumā
ar 2006.gadu ir pieaudzis par 13 % (skatīt attēlu 1.94). Arī Bauskas pilsētā lielāko daļu izmešu, t.i.
16932,81 jeb 99,8 % no visiem izmešiem gaisā sastādīja oglekļa dioksīds.
Attēls 1.94.

Kopējā izmešu daudzuma dinamika gaisā Bauskas pilsētas teritorijā (tonnās)

Avots: Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

Gaisa kvalitāti Bauskas novadā ietekmē gan stacionārie, gan mobilie avoti. Stacionāro avotu
izmešus gaisā galvenokārt rada rūpnieciskie uzņēmumi, kas izvietoti Bauskā un Ceraukstes,
Codes, Gailīšu un Īslīces pagastos, no kuriem lielākie ir doti tabulā 1.43.
Tabula 1.43. Bauskas novada stacionāro gaisa piesārņotāju raksturojums, 2010.g.
Nosaukums
Klippan–Saule Latvijas–
Zviedrijas kopuzņēmums,
SIA, Bauskas iecirknis
Bauskas Siltums SIA
Latvijas Gāze AS, ETD
Bauskas iecirknis

Adrese

Nozare

Kurināmais

Rīgas iela 77, Bauska

Gatavo tekstilizstrādājumu
ražošana, izņemot apģērbu

Dabas gāze

Dārza iela 8/1, Bauska

Tvaika un karstā ūdens piegāde
Gāzveida kurināmā sadale pa
cauruļvadiem
Maizes ražošana; svaigi ceptu
mīklas izstrādājumu un kūku
ražošana
Tekstilizstrādājumu un kažokādu
mazgāšana un (ķīmiskā) tīrīšana

Dabas gāze

Upmalas iela 6, Bauska

Bauskas Klēts SIA14

Īslīces iela 9, Bauska

Bauskas pakalpojumi SIA,
kokapstrādes cehs
Lielzeltiņi Latvijas–
Izraēlas kopuzņēmums,
SIA

Rīgas iela 5, Bauska

Dabas gāze
Dabas gāze
Dabas gāze

Janeikas, Ceraukstes
pagasts

Putnu, trušu u.tml. dzīvnieku gaļas
ražošana

Dabas gāze

Cerova SIA

Mazzeltiņi–2, Ceraukstes
pagasts

Mājputnu audzēšana

Dabas gāze

Lielzeltiņi SIA,
kombinētās lopbarības
rūpnīca

Jāņuzāles, Ceraukstes
pagasts

Mājputnu gaļas pārstrāde un
konservēšana

Dabas gāze

ESA SIA

Konservu cehs, Codes
pagasts

Sadales tīkls AS,
„Spriegumi”

Spriegumi, Codes pagasts

Kronis SIA

Ozoli, Codes pagasts

Citur neklasificēta augļu un
dārzeņu pārstrāde un konservēšana
Elektroenerģijas sadale un
realizācija
Citur neklasificēta augļu un
dārzeņu pārstrāde un konservēšana

14

Dabas gāze
Dabas gāze
Dabas gāze

Uz 2012.gada sākumu SIA „Bauskas klēts” maizes ceptuve ir slēgta.
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Nosaukums
Saimnieks–V LPKS, kalte

Ciņi, Codes pagasts

Ints & Co SIA

Dārzniecība, Gailīšu
pagasts

Nozare
Graudu, sēklu un lopbarības
vairumtirdzniecība
Dārzeņu, dekoratīvo kultūru un
stādu audzēšana

Mūsa, lopbarības ražošanas
SIA

Čikstes, Gailīšu pagasts

Gatavās lopbarības ražošana

Uzvara–Lauks SIA, graudu
kalte „Šmuļi”

Dvari, Gailīšu pagasts

Bauskas alus SIA

Imantas, Īslīces pagasts

SIA „PS Līdums” graudu
kalte

Jaunkalves, Bērzi, Īslīces
pagasts

Īslīces ūdens SIA,
Bērzkalnu ciemats
(bijušais „Bērzkalnu
siltums”)
Īslīces ūdens SIA,
Rītausmas
Gaižēni SIA, ferma

Adrese

Kurināmais

Dabas gāze

Dabas gāze
Dabas gāze

Graudaugu un citur neklasificētu
lauksaimniecības kultūru
audzēšana
Alus ražošana
Graudaugu un citur neklasificētu
lauksaimniecības kultūru
audzēšana

Dabas gāze
Dabas gāze
Dabas gāze

Bērzkalni, Īslīces pagasts

Notekūdeņu savākšana un apstrāde

Dabas gāze

Rītausmas, Īslīces pagasts

Notekūdeņu savākšana un apstrāde

Dabas gāze

Skalderi, Īslīces pagasts

Cūkkopība

Dabas gāze

Avots: Valsts statistikas pārskats „Nr.2–GAISS” (2002.–2010.gads)

Mobilo avotu izmeši Bauskas novadā ir autopārvadājumi. Bauskas novadu (Codes, Īslīces,
Ceraukstes un Brunavas pagastus un Bauskas pilsētu) šķērso valsts nozīmes autoceļš A–7 (Rīga –
Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle)), kas vienlaicīgi ir arī starptautiskās automaģistrāles E 67
(Helsinki – Tallina – Rīga – Paņeveža – Kauņa – Varšava – Pjotrkuva – Tribunaļska – Vroclava –
Klodzko – Belovesa – Nāhoda – Hradeckrālove – Prāga) posms, kā arī reģiona nozīmes ceļi P–
103 (Bauska–Dobele) un P87 (Bauska–Aizkraukle), līdz ar to intensitāte šajā posmā ir ļoti augsta
un vides piesārņojuma risks augsts.

1.4.7.3 Pazemes ūdeņu kvalitāte
Bauskas novada teritorijā esošie pazemes ūdeņi ietilpst Baltijas artēziskā baseina centrālajā daļā,
kuram izšķir divas galvenās daļas – kristālisko pamatklintāju un nogulumiežu segu. Nogulumiežu
segas biezums 1000–1300 m, sastāv no vairākiem artēzisko ūdeni nesošiem horizontiem.
Saldūdens parasti sastopams līdz 200–300 metru dziļumam. Dzeramo ūdeni pārsvarā iegūst no
Daugavas–Pļaviņu un Arukilas–Amatas ūdens horizontu kompleksa.

1.4.7.4 Dzeramā ūdens kvalitāte
2010.gadā kopā Bauskas novadā no dabīgajiem ūdens avotiem tika ņemts 1600,62 tūkstoši m 3
ūdens 55 ūdens ņemšanas vietās. Visā novada teritorijā tiek izmantots pazemes ūdens, izņemot
Īslīces pagastu, kur 2010.gadā tika izmantots 0,5 tūkstoši m3 virszemes ūdens.
Tabula 1.44. Bauskas novada ūdens ņemšanas raksturojums, 2010.g., tūkst. m3

Teritorija

Brunavas pagasts
Ceraukstes pagasts
Codes pagasts

Kopā
ņemtais no
dabīgajiem
ūdens
avotiem
14,276

tai skaitā
ņemts svaigais ūdens
Kopā

Vietu
skaits

t.sk.
izmērīts

Lietus Karjeru
Citi
Virsūdeņi
Pazemes ūdeņi
zemes

14,276

2

8,94

0

14,276

0

0

0

311,013 311,013

7

311,013

0

311,013

0

0

0

14

759,09

0

759,09

0

0

0

759,09

759,09
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Teritorija

Kopā
ņemtais no
dabīgajiem
ūdens
avotiem

tai skaitā
ņemts svaigais ūdens
Kopā

Vietu
skaits

Lietus Karjeru
Citi
Virsūdeņi
Pazemes ūdeņi
zemes

t.sk.
izmērīts

Dāviņu pagasts

36,13

36,13

2

0

0

36,13

0

0

0

Gailīšu pagasts

180,49

180,49

10

180,49

0

180,49

0

0

0

213,979 213,979

11

209,229

0,5

213,479

0

0

0

Īslīces pagasts
Mežotnes pagasts

53,359

53,359

5

53,359

0

53,359

0

0

0

Vecsaules pagasts

32,283

32,283

4

14,845

0

32,283

0

0

0

1600,62 1600,62

55

1536,966

0,5

1600,12

0

0

0

Bauskas novads

Avots: Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

Saskaņā ar LVĢMC informāciju Bauskas novadā ūdens galvenokārt tiek izmantots komunālajām
un sadzīves vajadzībām un ražošanas vajadzībām (skat. tabulu 1.45).
Tabula 1.45. Bauskas novada ūdens izmantošanas raksturojums, 2010.g., tūkst. m3

Teritorija
Brunavas pagasts
Ceraukstes pagasts

Kopā

Ražošanas
vajadzībām

14,276

t.sk.
Komunālajām,
Atgriezeniskās
sadzīves
sistēmas
vajadzībām
14,276

279,479

279,479

Codes pagasts

759,09

2,773

Dāviņu pagasts

32,75

Gailīšu pagasts

180,615

32,365

148,25

Īslīces pagasts

211,079

79,379

131,7

Mežotnes pagasts

53,355

9,954

43,401

Vecsaules pagasts

29,883

0,6

29,283

1560,527

404,55

1155,977

Bauskas novads

46,708

Ūdeņu zudumi

31,837

756,317
32,75

3,38
2,9
9,954
2,4
56,662

40,517

Avots: Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

1.4.7.5 Virszemes ūdeņu kvalitāte
Bauskas novads atrodas Lielupes sateces baseinā ar samērā blīvu upju tīklu. Kā lielākās upes
novadā minamas Lielupe, Mūsa, Mēmele, Iecava, Īslīce un Ceraukste. Virszemes ūdeņi pārsvarā
tiek izmantoti komunālajai saimniecībai, rūpniecībai un tūrismam. Pie lielākajām upēm j ir
izvietojušies lielākie pārtikas produktu ražošanas uzņēmumi, piemērām, augļu un dārzeņu
pārstrādes uzņēmums SIA „Kronis”, putnu fabrika „Lielzeltiņi”, alus darītava SIA „Bauskas
alus”, u.c.
Bauskas novada notekūdeņu kopējais apjoms 1366,15 tūkstoši m3 tiek (2010.gadā) tiek attīrīts ar
4 mehānisko un 18 bioloģisko attīrīšanas iekārtu palīdzību (skat. tabulu 1.46) un kopumā ir
normatīviem atbilstoši (skat. tabulu 1.47).
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Tabula 1.46. Ūdens novadīšanas raksturojums 2010.gadā, tūkst. m3

Nosaukums

t.sk.
Novadīšanas
Kopā
Ar
Ar
Bez
vietu skaits
novadītie attīrīšanu attīrīšanu attīrīšanas
(izplūdes)
notekūdeņi normatīvi normatīvi normatīvi
tīri
netīri
tīri

Brunavas pagasts
2
14,276
14,276
Ceraukstes pagasts
4
207,213
44,907
Codes pagasts
3
951,186
933,62
Dāviņu pagasts
1
23,38
Gailīšu pagasts
2
102,645
90,155
Īslīces pagasts
3
23,06
Mežotnes pagasts
4
27,319
27,319
Vecsaules pagasts
3
17,071
14,078
Bauskas novads
22
1366,15 1124,355
Avots: Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

Bez
attīrīšanas
normatīvi
netīri

Citi

162,306
17,566
23,38
12,49
23,06
2,993
61,923

162,306

17,57

Tabula 1.47. Ūdens attīrīšanas iekārtu raksturojums 2010.gadā, tūkst. m3
Attīrīšanas iekārtu
veids
Mehāniskās attīrīšanas
iekārtas
Bioloģiskās attīrīšanas
iekārtas

Attīrīšanas pakāpe

Skaits

Jauda
(tūkst.m3/dnn)

Notekūdeņu
daudzums

4

0,033

18,359

2,876

18

8,695

1347,608

29,252

Pirmējā
attīrīšana

Otrējā
attīrīšana

149,338

Biogēnā
redukcija

1155,12

Avots: Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

Kopējais ar notekūdeņiem vidē novadītais paliekošais piesārņojums Bauskas novadā ir 119,05629
tonnas gadā (2010.gadā), kas salīdzinājumā ar 2009.gadu, kad tas bija 139,8885 tonnas gadā, ir
samazinājies līdz ar bioķīmisko un ķīmisko vielu daudzuma samazinājumu, bet suspendēto vielu
daudzums ir palielinājies – 2009.gadā tas bija 19,99994 tonnas gadā. Vislielākais kopējais
piesārņojums Bauskas novada pagastos ir Codes, Gailīšu un Ceraukstes pagastos, kas kopumā ir
saistīts gan ar relatīvi lielo iedzīvotāju skaitu, gan aktīvo ražojošu uzņēmumu skaitu.
Tabula 1.48. Paliekošā piesārņojuma raksturojums, 2010.gads, t/gadā

Teritorija

Suspendētās
vielas

Bioķīmiskais
skābekļa
patēriņš
0,945
0,69196
4,9605

Vielu daudzumi t/gadā
Ķīmiskais
Kopējais
skābekļa
fosfors
patēriņš
2,513
0,06405
4,59858
0,14401
15,8958
1,1096

Brunavas pagasts
0,419
Ceraukstes pagasts
1,32005
Codes pagasts
18,4582
Dāviņu pagasts
Gailīšu pagasts
3,88
0
Īslīces pagasts
1,213
1,838
Mežotnes pagasts
0,466
0,547
Vecsaules pagasts
0,6569
0,3291
26,41315
9,31156
Bauskas novads
Avots: Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

8,6411
4,554
2,08
2,249
40,53148

0,158
0,137
0,154
0,079
1,84566

Fosfātu
fosfors

Kopējais
slāpeklis

0,028
0,02117
0,4873

0,2312
5,94818
10,0864

0,08
0,061
0,0453
0,72277

1,881
1,063
0,598
0,4713
20,27908
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Bauskas novadā nav ziņu par publisko peldvietu ūdens kvalitāti, jo saskaņā ar Veselības
inspekcijas datiem, Bauskas novadā nav nevienas peldūdeņu paraugu ņemšanas vietas. Visvairāk
izmantotā publiskā peldvieta Bauskā ir Mūsas upē, kurā arī nenotiek ūdens kvalitātes monitorings.

1.4.7.6 Piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas
Saskaņā ar Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra informāciju patlaban Bauskas
novadā piesārņotas vietas nav reģistrētas. Reģistrētās potenciāli piesārņotās vietas Bauskas
novadā ir 55 (2011.gadā) un galvenokārt tās ir vietas, kur notiek ražošana, lauksaimnieciskā
darbība vai atrodas DUS vai atkritumu apsaimniekošanas teritorijas (t.sk. rekultivētās atkritumu
izgāztuves). Detalizēta informāciju par Bauskas novada potenciāli piesārņotajām vietām ir dota
8.pielikumā.

1.4.7.7 Troksnis
Bauskas novadā paaugstināts trokšņa līmenis ir saistībā ar autotransporta pārvadājumiem pa valsts
nozīmes autoceļu A–7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) un attiecināms uz tiešā tā
tuvumā esošām teritorijām.
Bauskas pilsētas dome 2005.gadā veica trokšņa līmeņa mērījumus dzīvojamajās mājās Bauskā,
Dārza ielā 1, Dārza ielā 4 un Kalna ielā 29 laikā no plkst. 22.00–2.00. Tika konstatēts, ka trokšņa
līmenis atbilst pieļaujamajai normai.
Šobrīd transporta intensitāte ir pieaugusi, tādēļ atsevišķās vietās un laika periodos trokšņa līmenis
varētu pārsniegt pieļaujamo normu, īpaši Zaļajā ielā, kur bojāta ielas seguma virsma un iegrimušie
kanalizācijas aku vāki pastiprināti rada vibrāciju un troksni diennakti pārvietojoties smagajam
transportam. Trokšņu mērījumi nav veikti.

1.4.8 Iedzīvotāju dzīves vides novērtējums
Kopumā iedzīvotāju dzīves vide Bauskas novadā ir vērtējama kā laba – novada teritorijā ir
pieejami kvalitatīvi izglītības, kultūras, sociālie un veselības pakalpojumi, ir nodrošinātas sporta
un veselīga dzīves veida iespējas, kas ļauj Bauskas novada iedzīvotājiem pilnvērtīgi attīstīties,
strādāt un atpūsties.
Izglītības jomā būtiski ir atzīmēt, ka 2011.gadā Bauskas novada Izglītības pārvalde sadarbībā ar
Bauskas novada pagasta pārvalžu un izglītības iestāžu pārstāvjiem ir izstrādājusi „Bauskas novada
izglītības iestāžu tīkla attīstības un optimizācijas plānu 2011.–2013.gadam”, kurš ir gan labs
informācijas avots par izglītības pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, gan satur pamatotu analīzi
par nepieciešamajiem uzdevumiem skolu infrastruktūras uzlabošanai, izglītības iestāžu
optimizācijai un attīstībai. Uz 2011.gadu izglītības iespējas Bauskas novadā tiek nodrošinātas gan
pirmsskolas, gan pamatizglītības un vispārējās izglītības līmenī, kā arī profesionālās ievirzes un
interešu izglītības jomās. Novada teritorijā ir arī iespējas iegūt augstāko izglītību un turpināt
mūžizglītības mācības. Novadā darbojas arī Pamūšas speciālā internātpamatskola, kas ir speciālā
izglītības iestāde skolēniem ar vieglu un smagu garīgās atpalicības pakāpi, kas pilda reģionālas
nozīmes funkcijas, tiek finansēta un uzturēta no valsts budžeta līdzekļiem, un Mežotnes
internātvidusskola.
Pieprasījums pēc pirmskolas izglītības Bauskas novadā kopumā tiek nodrošināts un rindas uz
vietām PII 2010./2011.mācību gadā ir tikai Bauskas pilsētas PII, kas nākošajā mācību gadā
ievērojami saruks un ir paredzams, ka vietas PII trūkst vairs tikai 2–gadīgajiem bērniem, bet sākot
ar 2012./2013. mācību gadā tiek prognozēts, ka rindas uz vietām Bauskas PII un līdz ar to novadā
kopumā vairs nebūs.
Bauskas novada vispārizglītojošās skolās tāpat kā valstī kopumā arī ir novērojams skolnieku
skaita samazinājums un attiecīgi izglītības iestāžu telpu piepildījums ir vērtējams kā zems –
pamatskolās 56 %, vidusskolās 58 %. Jau 2010./2011.mācību gadā atsevišķu Bauskas novada
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skolu klasēs ir vērojams nepietiekams skolēnu skaits, kas attiecīgi palielina uzturēšanas izmaksas
un valsts dotācijas izlietojumu uz vienu izglītojamo. Saskaņā ar Izglītības attīstības plānu
2014./2015 mācību gadā nepietiekams skolnieku skaits ir sagaidāms Īslīces vidusskolas 10.–
12.klasēs, Uzvaras vidusskolas 12.klasē, Griķu pamatskolas 7.klasē, Mežgaļu pamatskolas
pirmskolas izglītības grupās un Vecsaules pamatskolas gandrīz visās klašu grupās, izņemot 5.,6.
un 8.klasi.
Profesionālās ievirzes izglītību ir iespējams iegūt tikai Bauskā – Bauskas Mākslas skolā, Bauskas
Mūzikas skolā un Bauskas Bērnu un jaunatnes sporta skolā, bet interešu izglītības programmas
tiek īstenotas visās vispārējās izglītības iestādēs un Bauskas Bērnu un jauniešu centrā.
Iespēja iegūt augstāko izglītību Bauskas novadā sniedz Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības
akadēmijas (RPIVA) Bauskas filiāle.
Bauskas novadā ir pieejama gan primārā, gan sekundārā veselības aprūpe. Saskaņā ar VEC datiem
2010.gadā novada teritorijā darbojas 34 ambulatorās iestādes, 1 stacionārā iestāde, 12
zobārstniecības iestādes, 41 ārsts (neieskaitot zobārstus) un 15 ģimenes ārstu prakses. Katrā
Bauskas novada administratīvi teritoriālajā vienībā ir pieejama vismaz viena ģimenes ārsta prakse,
izņemot Dāviņu pagastu, kurā (saskaņā ar Veselības inspekcijas datiem) nav neviena ģimenes
ārsta prakses vieta un nav pieejami arī nekādi citi veselības aprūpes pakalpojumi.
Līdzīgi kā Latvijā kopumā arī Bauskas novadā ir ievērojama sociālā spriedze, par ko liecina šādi
sociālo drošību raksturojoši rādītāji un tendences: iedzīvotāju skaits, kuri gūst ienākumus no
algota darba 2010.gadā salīdzinājumā ar 2008.gadu ir samazinājies par 15,8 % un kopumā tie ir
44,9 % no visiem novada iedzīvotājiem jeb 66,35 % no visiem Bauskas novada darbaspējas
vecuma iedzīvotājiem, kuru vidējā bruto alga ir robežās no Ls 267,26 līdz 341,01 (2010.gadā);
23,2 % no visiem Bauskas novada iedzīvotājiem 2010.gadā saņēma kādu no valsts pensijām
(salīdzinājumā ar 2008. gadu pensiju saņēmēju skaits ir pieaudzis par 71 personu), kuras vidējais
apmērās svārstījās robežās no Ls 142,52 līdz 175,04; 17,8 % (2010.gadā vidēji mēnesī) no visiem
novada iedzīvotājiem saņēma kādu no valsts sociālajiem pabalstiem, kuri nav atkarīgi no vidējām
apdrošināšanas iemaksu algām, bet 0,8 % saņēma kādu no valsts sociālajiem pabalstiem, kuri ir
atkarīgi no vidējām apdrošināšanas iemaksu algām; savukārt 2010.gadā no Bauskas novada
pašvaldības budžeta ir sniegti sociālie pabalsti Bauskas novada iedzīvotājiem Ls 811 746 apmērā
(ieskaitot gan valsts, gan pašvaldības pabalstus), kas ir par 192,2 % vairāk nekā 2009.gadā,
lielākoties šis palielinājums ir sakarā ar bezdarbnieka stipendiju jeb tā saukto „Simtlatnieku
programmu”, kura 2010.gadā pašvaldības budžeta sociālo pabalstu apjomā sastādīja 26,4 %,
tomēr palielinājušies ir arī tādu pašvaldības pabalstu apjomi kā GMI naudā, dzīvokļa pabalsti
naudā, un pabalstu apjoms natūrā.
Sociālo spriedzi palīdz mazināt Bauskas novada pašvaldības Sociālais dienests, kurš ar 20
darbinieku kolektīvu savu iespēju robežās nodrošina novadā nepieciešamos sociālos
pakalpojumus. Sociālā dienesta speciālisti aktīvi strādā pie iedzīvotāju informēšanas, katra
grūtībās nonākušā iesaistīšanas savu problēmu risināšanā, līdzdarbības pienākumu noteikšanas.
Lai paplašinātu iespējas iedzīvotājiem saņemt nepieciešamo palīdzību, izveidota sadarbība ar
dažādām sabiedriskajām organizācijām – Caritas fondu, kurš palīdz maksāt par brīvpusdienām
Bauskas skolās un Codes pamatskolā, A.Eglīša fonds, kurš apmaksā brīvpusdienas Mežotnes
pamatskolā, sniedz materiālu atbalstu vairākām ģimenēm Ceraukstes pagastā. ļoti laba sadarbība
izveidojusies ar Hedemoras pašvaldību Zviedrijā, kuras savāktie ziedojumi bija lielisks atbalsts
Bauskas novada ģimenēm Ziemassvētkos. Sociālais dienests aktīvi sadarbojas ar novada
Pensionāru padomi, Sarkanā Krusta Bauskas nodaļu. Bauskas novada teritorijā darbojas vispārēja
tipa pansionāts „Derpele”, kas ir Bauskas novada pašvaldības ilgstošas sociālās aprūpes iestāde un
atrodas Bauskas novada pašvaldības padotībā. Uz 01.08.2011 pansionātā dzīvo 74 iedzīvotāji un
pastāvīgi strādā 39 darbinieki. Pansionāts sniedz sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumus trīs struktūrvienībās: vispārēja tipa pansionāts „Derpele”, Īslīces veco ļaužu
sociālās aprūpes centrs; un Brunavas sociāli sabiedriskais centrs „Ērgļi”.
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Kopš 2011.gada maija par Bauskas novada kultūras darba organizēšanu un visām kultūras
norisēm ir atbildīgs Bauskas Kultūras centrs, kas ir Bauskas novada pašvaldības iestāde, kuras
ietvaros darbojas Bauskas Kultūras centrs (Bauska), Īslīces Kultūras nams (Īslīces pagasts),
Daudzfunkcionālais centrs „Strēlnieki” (Mežotnes pagasts), Kultūras centrs „Kamarde” (Gailīšu
pagasts), Ceraukstes tautas nams (Ceraukstes pagasts), Grenctāles kultūras nams (Brunavas
pagasts), Kultūras centrs „Dāvis” (Dāviņu pagasts), Vecsaules kultūras darba organizators
(Vecsaules pagasts) un Codes kultūras darba organizators (Codes pagasts). Kopumā Bauskas
novadā darbojas vairāk nekā 50 dažādu veidu amatierkolektīvi, kuros piedalās aptuveni 1150
dalībnieki, un katrā novada teritorijā ir kā minimums vismaz iespēja dejot vai dziedāt. Bauskas
novadā ir bagātīgs kultūrvēsturiskais mantojums, kura sastāvā ir 57 valsts nozīmes kultūras
pieminekļi un 33 vietējās nozīmes kultūras pieminekļi, kuri ir gan nozīmīgi vēstures liecinieku,
gan interesanti apskates objekti vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem. Novadā darbojas 3 muzeji –
Bauskas pils muzejs (Bauska), Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzejs (Bauska) un
V.Plūdoņa memoriālais muzejs (Ceraukstes pagasts). Bauskas Novadpētniecības un mākslas
muzeja ietvaros kā nodaļa darbojas arī Tautas lietišķās mākslas studija „Bauska”, kas pēta,
apkopo un popularizē tautas mākslas tradīcijas. Bauskas novadā atrodas 3 brīvdabas estrādes –
Bauskas Pilskalna parka estrāde (Bauska), Budbergas parka estrāde (Brunavas pagasts) un Gailīšu
pagasta Pīrāgu estrāde (Gailīšu pagasts). Bauskas novadā darbojas 19 bibliotēkas – Bauskas
Centrālā bibliotēka un tās 18 struktūrvienības – 1 Bauskā (bērnu bibliotēka), 1 Dāviņu pagastā,
Brunavas, Ceraukstes, Codes, Gailīšu un Īslīces pagastos katrā pa 2 un Mežotnes un Vecsaules
pagastos katrā pa 3. Bibliotēku pakalpojumi ir būtiski Bauskas novada iedzīvotājiem par ko
liecina arī kopējais apmeklētāju skaits, kas 2010.gadā bija 30,3 % no visiem Bauskas novada
iedzīvotājiem un var teikt, ka vidēji katrs bibliotēkas pakalpojumu lietotājs 2010.gadā bibliotēku
apmeklēja 28 reizes un vidēji gadā vienam bibliotēkas pakalpojumu lietotājam tika izsniegtas 34
grāmatas vai preses izdevumi.
Kopumā Bauskas novadā sabiedriskā drošība un kārtība ir vērtējama kā apmierinoša, lai gan
2010.gadā Bauskas novadā tika reģistrēti 827 noziedzīgi nodarījumi, kas sastāda 296 noziedzīgus
nodarījumus uz 10 000 iedzīvotājiem, kas par 30 % pārsniedz Latvijas vidējo un par 26 %
Zemgales reģiona vidējo rādītāju.
Bauskas novada vides kvalitāte ir vērtējama kā laba. Būtiskākos vides riskus novadā veido
transporta kustība, ražošanas uzņēmumu darbība, dabisko un tehnogēno plūdu draudi, ģeoloģiskā
un uguns riska draudi. Vides risku apzināšanai, novēršanai un seku likvidēšanai ir izstrādāts
Civilās aizsardzības plāns. Gaisa kvalitāti Bauskas novadā ietekmē gan stacionārie, gan mobilie
avoti. Stacionāro avotu izmešus gaisā galvenokārt rada rūpnieciskie uzņēmumi, kas izvietoti
Bauskā un Ceraukstes, Codes, Gailīšu un Īslīces pagastos, bet mobilo avotu izmeši Bauskas
novadā ir autopārvadājumi – galvenokārt pa valsts nozīmes autoceļu A–7 (Rīga – Bauska –
Lietuvas robeža (Grenctāle)) un reģiona nozīmes ceļiem P–103 (Bauska–Dobele) un P87
(Bauska–Aizkraukle). Pazemes un virszemes ūdeņu kvalitāte ir normatīviem atbilstoša.
Notekūdeņi kopumā tiek attīrīti un nokļūst vidē atbilstoši normām. Saskaņā ar Latvijas vides,
ģeoloģijas un meteoroloģijas centra informāciju patlaban Bauskas novadā piesārņotas vietas nav
reģistrētas. Reģistrētās potenciāli piesārņotās vietas Bauskas novadā ir 55 (2011.g.) un
galvenokārt tās ir vietas, kur notiek ražošana, lauksaimnieciskā darbība vai atrodas DUS vai
atkritumu apsaimniekošanas teritorijas (t.sk. rekultivētās atkritumu izgāztuves).
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1.5 SVID analīze
1.5.1 Pieejamie un attīstībai nozīmīgie resursi
SVID

Raksturojums

Vietējais Reģion. Valsts Starpt.
mērogs mērogs mērogs mērogs

Tehniskā infrastruktūra

S

V

Novadu šķērso A7 maģistrāle
Novada teritorijā ir optimāls ceļu tīkls ar labu novada
centra Bauskas sasniedzamību
Novada teritorijā pašvaldības ceļi tiek uzturēti
VAS „Latvijas valsts mežu” ceļi labā tehniskā stāvoklī
Novada teritorijā sabiedriskais transports nodrošina labu
novada centra Bauskas sasniedzamību
Novadā ir labi organizēta skolēnu pārvadājumi
Novada iedzīvotājiem ir vēlme braukt ar velosipēdu
Tiek īstenoti 2 ūdenssaimniecības projekti pagastos
Tiek izstrādāti tehniski ekonomiskie pamatojumi un
tehniskie projekti 10 ūdensapgādes projektu īstenošanai
Bauskas pilsētā izstrādāts tehniskais projekts lietus ūdens
kanalizācijas izveidei
Novada teritorijā ir pietiekami labi izveidota un pieejama
energoapgādes sistēma
Ielu apgaismojums pietiekamā kvalitātē ir nodrošināts
Bauskā, Īslīcē, Gailīšos
Bauskas pilsētā ir koģenerācijas stacija
Bauskā atjaunotas 90% siltumtrases
Bauskā ieviesta saražotās siltumenerģijas 100% uzskaite,
siltuma patēriņš salīdzinoši zems
Uzsākta pašvaldības iestāžu ēku siltināšana
Novadā ir pieejama gāzes apgāde
Bibliotēku tīkls nodrošina pieejamību elektroniskajiem
pakalpojumiem visā novada teritorijā
Novadā ir pieņemti saistošie noteikumi dzīvojamā fonda
apsaimniekošanā
SIA „Vides serviss” nodrošina labiekārtošanas darbu
pakalpojumus visā novada teritorijā
30% valsts ceļu ir sliktā tehniskā stāvoklī, īpaši ceļš
Gailīši– Bauska
Tilts par Mūsas upi ir kritiskā stāvoklī
Autoceļš A7 Via Baltica – intensīvā smagā transporta
kustība šķērso Bauskas Vecpilsētu
Novada teritorijā ir slikta ceļu kvalitāte, vietējās nozīmes
valsts ceļi un pašvaldības ceļi
Pašvaldībai ir nepietiekami finanšu līdzekļi ceļu uzturēšanai
Samazinās konkurētspēja slikto ceļu dēļ
Dārgs sabiedriskais transports
Pagasti slikti sasniedzami ierobežotā sabiedriskā transporta
reisu dēļ, ierobežotas iespējas nodarboties ar sportu,
apmeklēt kultūras un interešu izglītības pasākumus ārpus
pagasta
Ļoti maz veloceliņu
Ūdensapgādes infrastruktūras objekti atrodas uz privātas

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
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SVID

Raksturojums
zemes
Bauskas pilsētā atsevišķos rajonos nav centralizētā
ūdensapgāde un kanalizācija
Privātmāju īpašnieki nevēlas pieslēgties kopējai
kanalizācijas sistēmai
Energoapgādes jaudas trūkums industriālajā teritorijā
Codes pagasta centrā nepietiekama energoapgādes jauda,
Codes ciemā slikts ielu apgaismojums
Daudz drupu un graustu privatizētajās teritorijās, īpaši Bauskas
vecpilsētā;

Nav pietiekamas slodzes, kas ļautu nodrošināt siltumapgādi
Bauskā
Siltumtrases sliktā tehniskā stāvoklī Īslīces pag. Bērzkalnu
ciemā
Dzīvokļu īpašnieki nav ieinteresēti piedalītiem māju
apsaimniekošanā; daudzdzīvokļu māju vide daudzviet nav

Vietējais Reģion. Valsts Starpt.
mērogs mērogs mērogs mērogs

X
X
X
X
X
X
X
X

pievilcīga dzīvošanai;

I

D

Tikai divi tilti upju Mūsas un Mēmeles šķērsošanai Bauskā
Bauskas apvedceļa izbūve
Elastība maršrutu izvēlē, maiņā, autobusu izvēlē
Izstrādāt projektus veloceliņu izbūvei
Apzināt vietas novadā, kur nepieciešams izbūvēt, vai
uzlabot ūdensapgādes pakalpojumus
Izbūvēt lietus ūdens kanalizāciju Bauskā
Lietus ūdens savākšanas projektu attīstība Bauskā, Īslīces
pag. Bērzkalnu ciemā
Attīstīt publiskās privātās partnerības projektus
siltumapgādē
Attīstīt platjoslas Internetu visā novadā
Veicināt sadarbību starp novada iestādēm
Apvedceļš novirzīs satiksmes plūsmu prom no pilsētas
PPP bremzēšana valsts līmenī – nākotnes attīstības
bremzēšana teritorijā
Finanšu līdzekļu nepietiekamība pašvaldības autoceļu, ielu
uzturēšanai un remontiem
Cenu pieaugums komunālās saimniecības pakalpojumiem
Nepamierinošs ceļu tehniskais stāvoklis, kritisku ceļa
posmu veidošanās
Mūsas tilta Bauskā slēgšana
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X
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Tūrisms

S

Arhitektūras (piļu) tūrisms
Festivāli un pasākumi
Attīstās upju tūrisms
Ir laivu, katamarānu nomas
Ir dabas takas
Ir plašs informatīvais materiāls, izplatīšanas tīkls
Informatīvais materiāls stratēģiskās vietās
Sadarbība ar citiem TIC
Rīgas tuvums
Interaktīvās kultūrizglītojošās programmas
TIC informē iedzīvotājus par iespējām citos novados
Satiksme Rīga–Bauska ir ļoti ērta
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SVID

V

I

D

Raksturojums
Nepietiekoši organizēts dabas tūrisms
Nepietiekams pludmaļu, atpūtas vietu skaits
Nav dabas taku un objektu uzturēšanas sistēmas
Lietus ūdens kanalizācijas ieplūde upēs
Uzņēmēju ieinteresētība tūrisma pakalpojumu
nodrošināšanā dažāda
Nav iespēju Rīgā izplatīt novada informācijas materiālus
Sadarbības trūkums ar pakalpojumu sniedzējiem –
naktsmītnēm
Tūrisma statistikas uzskaites nepilnības
Rīgas tūrisma firmas nepiedāvā divu dienu tūres Bauskā
Ierobežotas brīvā laika pavadīšanas, aktīvās atpūtas iespējas
Bauskā vakaros
Nav hosteļu, lētāku naktsmītņu, telšu vietu
Samazinājies pasākumu skaits ar nakšņošanu
Trūkst kvalitatīvas ēdināšanas piedāvājumu
Uzņēmējdarbības kultūras trūkums
Grūti nokļūt uz novada pagastiem
Starptautiskie autobusi nepietur Bauskā
Pārvietošanās ar velosipēdu pilsētā un uz tūrisma
objektiem ir bīstama no satiksmes drošības viedokļa
Nav produkta „velotūrisms”
Nav marķēti iespējamie maršruti
Nav normāli izbraucamu ceļu pat vieglajiem auto
Trūkst pasākumu bērnu auditorijai
Speciālistu trūkums nozarē, darba devēja attieksme pret
darbinieku izglītošanu
Ierobežota TIC kapacitāte (2 cilvēki)
Kooperācija, sadarbība
Plānot nekonkurējošus pasākumus novada teritorijā
Orientēties uz vietējiem iedzīvotājiem
Liela lietuviešu plūsma caur novadu
Velomaršruts Bauska–Mežotne (jāmarķē dabā) – Rundāle –
Bauska
Vakara pasākumu organizēšana
Pašvaldības organizēti konkursi ar balvām
Atvieglojumi prioritārās jomās
Stiprināt TIC kapacitāti
Sadarbība starp TIC, NVO, uzņēmējiem, pašvaldībām
Paplašināt mārketinga aktivitātes
Veidot pašvaldības tēlu
Palielinās Rīgas tūrisma firmu ietekme (atved un aizved
tūristus, kas neēd un nenakšņo novada teritorijā)
Apvedceļa izbūve novirza Lietuvas tūristus no Bauskas
apmeklējuma
Rīgas „monopols” tūrisma informācijas izplatīšanā
(neizplatīšanā) padziļinās
Uzņēmumu nespēja sadarboties padziļinās

Vietējais Reģion. Valsts Starpt.
mērogs mērogs mērogs mērogs
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Vide
S

Novadā likvidētas mazās atkritumu izgāztuves
Novadā ir vienota atkritumu apsaimniekošanas sistēma

X
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SVID

V

I

D

Raksturojums
Centrālā apkure ar gāzi (pilsētā pieslēgti 80%)
Bagātīgi ūdens resursi, ainavas, zivju nārstu vietas
Novadā ir Natura 2000 teritorijas
Izstrādāti un apstiprināti īpaši aizsargājamo dabas teritoriju
dabas aizsardzības un individuālās apsaimniekošanas plāni
Aktīvi darbojas Mednieku un makšķernieku biedrība, Mežu
īpašnieku biedrība
Vides izglītības aktivitātes skolās
Atdzelžošanas stacija Bauskas pilsētā
Nitrātu jūtīga teritorija
Intensīva lauksaimniecība
Lietuvas teritorijā esošo HES negatīvā ietekme
Padomju laikā izveidotās infrastruktūras izvietojums upju
krastos
Nesakārtota atkritumu savākšana no individuālo māju
saimniecībām
Novadā ir degradētās teritorijas –bijušās fermu vietas,
Bauskas pilsētas ražotnes
Tranzīta satiksme rada paaugstinātu gaisa piesārņojumu,
troksni, vibrāciju, satiksmes drošības problēmas
Bauskas Vecpilsētā atrodas malkas šķūnīši sliktā stāvoklī
Autonomo apkures sistēmu radītais gaisa piesārņojums
Karjeru izmantošana (nepabeigta – nav jāveic rekultivācija)
Nepietiekama informācija iedzīvotājiem par vides un dabas
norises jautājumiem
Lielfermas negatīvi ietekmē vidi (cūku ferma Uzvara–
Strauti, Lielzeltiņi, Brunavas, Īslīces u.c. pagastos)
Nepabeigtās padomju laika ēkas
Naftas un naftas produktu vadi rada noplūdes, nav pieejama
informācija par to ietekmi
Zemas kvalitātes dzeramais ūdens visā novada teritorijā
Ieviest atkritumu savākšanas nodokli
Veikt novadā auditu par mājsaimniecību atkritumiem
Izstrādāt priekšlikumus karjeru izmantošanas noteikumiem
Vides apziņas attīstība – iedzīvotāju un uzņēmēju
izglītošana
Veicināt ekoskolu kustību
Ūdens attīrīšanas iekārtu darbības efektivitātes
paaugstināšana (nodalot lietus ūdeni no notekūdeņiem)
HES būvniecība apdraud upju sistēmas ainavisko vērtību
novadā
Tranzīta ceļa radītās problēmas

Vietējais Reģion. Valsts Starpt.
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1.5.2 Uzņēmējdarbības vide
SVID

Raksturojums

Vietējais Reģion. Valsts Starpt.
mērogs mērogs mērogs mērogs

Uzņēmējdarbība un ekonomika

S

V

Augsta l/s zemes vērtība (~50– 60 balles)
Lieli zemes masīvi, nacionālās nozīmes l/s zemes
Lielsaimniecības
Senas l/s tradīcijas
Lielas meliorētas platības
Lauksaimnieku sadarbība –kooperācija valsts līmenī (piena
savākšana, u.c.)
Tūrisma uzņēmēji sadarbojas reģiona līmenī
Gandrīz nav neapstrādātu l/s zemju
Rīgas noieta tirgus tuvums
Darbojas mežsaimnieku kooperācija „Mētra”
Finansiāli stabili l/s/ uzņēmumi
Tuvu l/s speciālistu izglītības iespējas
Ir telpas biznesa inkubatora attīstībai
Ir uzņēmēju klubs
Ir interese par dalību Altum programmā
Projekts „Biznesa bibliotēka”
Izveidots amatniecības centrs pārrobežu projekta ietvaros
Bērnu un jauniešu centrs
ILP paredzēta pieeja pie A7 (Via Baltica)
ILP ir izstrādāts tehniskais projekts, pieejama nepieciešamā
infrastruktūra 0,5km robežās
Kokapstrādes amatnieki
Tirdzniecības un pakalpojumu nozarē ir liels komersantu
skaits
Ir pieejama gāze
Nolietojusies meliorācijas sistēma
Meliorācijas speciālistu trūkums
Sadalīta meliorācijas sistēma (dažādi saimnieki)
Nav attīstīta lauksaimnieku kooperācija dažādos mērogos
Pēc 1990.g. likvidēti daudzi l/s produktu pārstrādes
uzņēmumi un l/s pārstrāde nav atjaunota
Vājas IT (interneta iespējas) lauku teritorijās, nav valsts
atbalsta
Biznesa inkubatora nosacījumi ierobežo iespējas tajā
darboties
Biznesa inkubatora atrašanās vieta nav pievilcīga
Ir zema aktivitāte uzņēmēju un pašvaldības sadarbībā
Nenotiek uzņēmēju dienas (bija tradīcijas)
Nenotiek uzņēmēju sadarbība ar Lietuvu
Trūkst teritorijas ražošanas attīstībai Bauskas pilsētā
Trūkst speciālistu gan l/s, gan citās jomās
Salīdzinoši zema pakalpojumu kvalitāte un vizuālais tēls
pakalpojumu jomā
Gāzes pieejamība nav veicinājusi citu alternatīvo apkures
veidu izmantošanu
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X
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SVID

I

D

Raksturojums
Meliorācijas sistēmu uzturēšana, izmantojot atbalsta
programmas
Normatīvos dokumentos ietvert meliorācijas sistēmu
uzturēšanas noteikumus, t.sk. valsts pienākumu izpildi
Neauglīgo zemju apmežošana
Ģeotermālā enerģija apkurei un l/s produkcijas audzēšanai
Paplašināt aktivitātes jauniešu iesaistei uzņēmējdarbībā
(semināri, konsultācijas, apmācība, konkursi)
Pašvaldības un uzņēmēju (t.sk. Uzņēmēju kluba) sadarbība
Uzņēmēju konsultatīvās padomes izveide
Industriālais parka izveide loģistikas un rūpniecības
attīstībai
L/s un pārtikas pārstrādes attīstība
Attīstīt alternatīvu energoresursu izmantošanu
L/s ražošanas un pārstrādes nozarēm jābūt prioritārām
valstī
Tūrisma infrastruktūras un pakalpojumu kvalitātes attīstība
Eiropas un pasaules ekonomikas stagnācija, kas tiešā veidā
ietekmē Latvijas ekonomiskās attīstības un līdz ar to arī
labklājības izaugsmes tempus
Nesabalansēta sociālo pabalstu un nodarbinātības
veicināšanas politika, kā rezultātā veidojas „bezdarbnieks
kā dzīvesveids” izplatība
Nodarbinātības politikas neveidošana valstī
Lauksaimniecības politikas nesabalansētība (subsīdiju
maksājumu apmērs) ES ietvaros

Vietējais Reģion. Valsts Starpt.
mērogs mērogs mērogs mērogs

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sagatavoja SIA „Baltkonsults”, SIA „Konsorts”, SIA „Konsultanti” sadarbībā ar Bauskas novada Domi

171

Bauskas novada attīstības programma 2012.–2018. gadam. Gala redakcija.

1.5.3 Iedzīvotāju dzīves vide
SVID

Raksturojums

Vietējais Reģion. Valsts Starpt.
mērogs mērogs mērogs mērogs

Izglītība, sports

S

V

Izstrādāts novada izglītības attīstības plāns līdz 2013.gadam
Palielinās izglītojamo skaits pirmsskolas izglītības iestādēs
Pašvaldība veic izglītības iestāžu infrastruktūras un
aprīkojuma uzlabošanu
Liela izglītības programmu dažādība.
Vienmērīgi attīstīts skolu tīkls
Labi organizēti skolēnu pārvadājumi
Pietiekoši nodrošināta pieejamība PII 5–6 gadīgo bērnu
apmācībai
Profesionālu pedagoģisko kadru nodrošinājums
Profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu
piedāvājums
Eiropas līmeņa autosporta trase
Izveidotas jaunas sporta bāzes (Bauskas 1.vidusskolas
stadions, Griķu pamatskolas sporta zāle, Codes
kompleksais sporta laukums)
Izdevīgs ģeogrāfiskais stāvoklis, lai varētu rīkot valsts
mēroga sacensības un pasākumus
Nodrošinātas iespējas sportot visu vecuma grupu
pārstāvjiem ar dažādu fizisko sagatavotību (ieskaitot
cilvēkus ar īpašām vajadzībām)
Skolvadības sistēma „E-klase” ieviesta visās skolās
Iespēja iegūt augstāko izglītību RPIVA filiālē
Iespēja iegūt vidējo izglītību neklātienes un vakara grupās
Samazinās izglītojamo skaits vidējās izglītības posmā
Nav profesionālās izglītības iestāžu
Nevienmērīgi nodrošināta sporta infrastruktūra
Nolietojusies sporta infrastruktūra (nepietiekama
energoefektivitāte, drošība, sporta bāzes, zāles, laukumi,
aprīkojums) – Vecsaule, Bauskas 2.vsk., Bauskas
pamatskolas sporta laukums, Ozolaine, Uzvara
Pedagoģisko kadru novecošana
Resursi 1,5 gadīgo bērnu uzņemšanai PII
Speciālo izglītības programmu piedāvājums PII
Nav infrastruktūras peldētprasmes apmācībai
Nepieciešams atbalsta personāls (pedagogu palīgi, sociālie
pedagogi, logopēdi, psihologi)
Nepietiekamas pedagoģiskā personāla prasmes un
kompetences informācijas tehnoloģiju un svešvalodu jomā
Izglītojamo ikdienas mācību sasniegumu rezultātu
pazemināšanās pamata un vidējās izglītības posmos
Nepietiekams mūsdienīgas datortehnikas nodrošinājums
mācību procesam
Vardarbības eskalācija izglītības iestādēs
Informācijas trūkums par iespējām sportot
Nepietiekams profesionālās ievirzes un interešu izglītības
iestāžu finansējums pilnvērtīgai programmu īstenošanai,
jaunu programmu uzsākšanai
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SVID

I

D

Raksturojums
Sporta inventāra trūkums (Īslīce)
Trūkst finansējuma karjeras izglītības īstenošanai skolās
Nepietiekama pieaugušo tālākizglītība, mūžizglītība
Augstskolu filiāļu pastāvēšana (Turība izbeidz darbību
novadā)
Veselības izglītības trūkums novadā
Nav attīstīts neformālās izglītības sniedzēju tīkls un
neformālās izglītības piedāvājums
Nepietiekami izmantotas brīvprātīgā darba iespējas novada
attīstības sekmēšanai
Nav izveidots Jauniešu centru tīkls novadā
Profesionālās izglītības programmu īstenošana
Pieaugušo tālākizglītības attīstīšana pie profesionālās
ievirzes izglītības iestādēm
Veidot sadarbības modeli starp izglītības, kultūras un sporta
iestādēm
PII paplašināšana ar 3 jaunām grupām, likvidējot rindas
Peldbaseina būve
Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde un īstenošana
Jaunu pedagoģisko darbinieku piesaiste
Starpinstitucionālās sadarbības mehānisma izstrāde
preventīvo pasākumu organizēšanai jauniešu noziedzības
mazināšanai
Pašvaldības finansējuma nodrošināšana sociālās
atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu atbalstam,
skolvadības sistēmas „E-klase” uzturēšanai
Atzīt un popularizēt neformālās izglītības lomu jauniešu
personiskajā un profesionālajā attīstībā
Atzīt uz sekmēt brīvprātīgā darba attīstību dažādās
sabiedrības grupās
Izveidot Jauniešu centru tīklu novadā
Eiropas un pasaules ekonomikas stagnācija, kas tiešā veidā
ietekmē Latvijas ekonomiskās attīstības un līdz ar to arī
labklājības izaugsmes tempus
Nodokļu sloga pieaugums
Pieaugoša iedzīvotāju izceļošana uz ārvalstīm
Sociālās situācijas pasliktināšanās izglītojamo ģimenēs.
Izglītībai piešķirtā finansējuma neprognozējamība.
Kvalitatīvā pedagoģiskā personāla aizplūšana uz pilsētām
un lielām skolām, kur lielāka darba alga un nodrošināta
darba slodze.
Izglītības iestāžu slēgšana samazina darba vietu skaitu
novadā, palielina transporta izmaksas izglītojamo
pārvadājumiem, rada problēmas ar bijušo izglītības iestāžu
ēku apsaimniekošanu.
Izglītības sistēmas radītā darbaspēka nesabalansētība ar
ekonomikas attīstībai nepieciešamo darbaspēku

Vietējais Reģion. Valsts Starpt.
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Kultūra, bibliotēkas

S

Profesionāli, zinoši speciālisti
Attīstīts kultūras iestāžu, bibliotēku tīkls
Pašvaldības atbalsts (iespēju robežās)
Interneta pieejas punktu pārklājums
Laba starpnozaru sadarbība
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SVID

V

I

D

Raksturojums
Veiksmīga pieredze ES un citu projektu finansējuma
apguvē
Daudzveidīgs kultūras produktu piedāvājums
Unikāls kultūrvēsturiskais mantojums
Ģeogrāfiskais novietojums
Neaktīva mērķauditorija (iedzīvotāji)
Nav nodrošināta vides pieejamība bibliotēkās (Centrālā,
Ceraukstes 2., Gailīšu 1. un 2., Bauskas novadpētniecības
un mākslas muzejs)
Trūkst telpu
Drošība un sabiedriskā kārtība
Informācijas aprite
Novada mājas lapa
Trūkst speciālistu (par maz štata vietu pilnvērtīgam
darbam)
Trūkst finansējuma atalgojumam, brīvprātīgo darba
organizēšanai, transportam
Starpnozaru pasākumu koordinācijas trūkums
Degradētā vide Vecpilsētā
Pierobežā slikts interneta pārklājums
Interneta ātrums vietām nepietiekošs
Neērts sabiedriskā transporta grafiks (nokļūšanai uz/no
pasākumiem)
Izveidot starpnozaru padomi
Pilnveidot novada mājas lapu
Speciālistu tālākizglītība/ pieredzes apmaiņa
Novada radio izveide
Investīciju piesaiste attīstībai
Izveidot novada tēlu/ pilnveidot reklāmu, mārketingu
Izvietot informācijas stendus pie veikaliem
Jauna, plaša, pieejama centrālā bibliotēka
Pilskalna estrādes rekonstrukcija (rēķinoties ar vēsturisko
vidi)
Izmantot projekta finansējumu interneta pieejas
uzlabojumam
Pieaug jauniešu aizplūšana (no novada, no valsts)
Pieaug Rīgas tūrisma firmu monopols
Ekonomikas izaugsmes trūkums neļauj integrēt kultūras un
ekonomikas jomas

Vietējais Reģion. Valsts Starpt.
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Veselība

S

Sociālo zinību skolotāju metodiskā apvienība
Darbojas AIDS profilakse (sociālie darbinieki personām ar
atkarības problēmām)
Saglabāta ļoti laba veselības aprūpes infrastruktūra
Slimnīcas pieejamība
Diagnostikas iespējas (iekārtas, speciālisti)
Veselības lappuse novada laikrakstā
Feldšeru punkti Brunavā, Ceraukstē, Mežotnē, Īslīcē
Plašs rehabilitācijas un fizikālās terapijas pakalpojumu
klāsts
Skolu zobārstniecība un zobu higiēna
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SVID

V

I

D

Raksturojums
Labi stomatoloģiskie pakalpojumi
Pašvaldības finansējums kariesa profilaksei
Nav valsts finansējuma esošajai slimnīcas infrastruktūrai un
iespējamo speciālistu pakalpojumu sniegšanai
Neatliekamā medicīniskā palīdzība atdalīta no Bauskas
slimnīcas
Iedzīvotāju veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas
laiks pagarinās
Samazinājusies veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība
Bauskas novada iedzīvotājiem
Netiek izmantoti speciālisti kā resurss veselības aprūpes
pakalpojumiem, apmācībai
Neattīstīta veselības veicināšanas struktūra (sistēma)
Veselības pārbaudes/ profilakse notiek kampaņveidīgi
Nepietiekams seksuālās izglītības apjoms
Nepietiekami koordinētas aktivitātes starp dažādām
institūcijām
Novadā nav paliatīvās aprūpes
Paplašināt Bauskas slimnīcas pakalpojumu klāstu –
ķirurģija, dzemdniecība
Uzlabot primārās veselības pakalpojumu sasniedzamību
lauku teritorijās (ģimenes ārstu prakses vietas, darba laiki)
(nepieciešams ģimenes ārstu viedoklis)
Uzlabot ūdens procedūru pakalpojumus veselības
profilaksei un rehabilitācijai bērniem (baseins). Attīstīt
pakalpojumu piedāvājumu rehabilitācijā valsts līmenī (t.sk.
fizikālā terapija)
Attīstīt veselības veicināšanas un izglītības koordinācijas
mehānismu – starpnozaru padome, integrēta pieeja
Attīstīt veselības veicināšanas pasākumus
Plānot līdzekļus, lielus kopīgus pasākumus
Veselības aprūpes valsts politika nav vērsta uz pieejamību
iedzīvotājiem

Vietējais Reģion. Valsts Starpt.
mērogs mērogs mērogs mērogs
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Sociālā joma

S

V

Izveidots sociālais dienests
Profesionāli speciālisti
Pieejama sociālās aprūpes institūcija (1)
Dienas stacionārs (valsts finansēts maznodrošinātajiem)
Pieejama SIA „Bauskas slimnīca” ambulatorā nodaļa, kas
sniedz daudzveidīgus pakalpojumus – izmeklējumi, sāls
istaba, fizioterapija, ārstnieciskā vingrošana
Sociālais darbinieks darbam ar personām ar atkarības
problēmām
Attīstītas NVO (invalīdu biedrība, pensionāru biedrība,
represēto klubs, „Zontas”, sieviešu klubi)
Pieejami sociālie pabalsti (likumdošanā noteiktie)
Pieejami sociālie darbinieki
Darbojas publiskās pirtis
Ir publiskā veļas mazgātava (maznodrošinātajiem)
Zupas virtuve (Pestīšanas Armija)
Sociālo pakalpojumu administrēšanas programma (SOPA)
Sociālajam dienestam nav resursu likumā noteikto funkciju
veikšanai (darbs ar nepilngadīgajiem)
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SVID

I

D

Raksturojums
Katrā teritorijā nav izveidots jauniešu centrs (trūkst saturīgu
laika pavadīšanas iespēju)
Nav auklīšu dienesta (bērnu pieskatīšana)
Nav nodrošināta veselības mācība visiem vecumiem
Nav nakts patversmes
Trūkst izpētes par iedzīvotāju vajadzībām
Vāja informācija novada mājas lapā
Netiek veikts pietiekams profilaktiskais darbs
Sabiedrībai trūkst izpratnes par sociālajiem pakalpojumiem
un dienestu funkcijām
Trūkst informācijas par pakalpojumiem
Kvalitatīvu speciālistu trūkums novadā (trūkst 9 sociālo
darbinieku)
Bāriņtiesas darba laiks nepietiekams
Attīstīt starpnozaru sadarbību
Piesaistīt projektu naudu
Attīstīt alternatīvās aprūpes pakalpojumus (sociālā aprūpe
mājās – 115 vientuļie aprūpējamie)
Sadarbība ar primārās veselības ārstu praksēm par aprūpi
mājās
Veidot dzīvojamo fondu jaunu speciālistu piesaistei
Eiropas un pasaules ekonomikas stagnācija, kas tiešā veidā
ietekmē Latvijas ekonomiskās attīstības un līdz ar to arī
labklājības izaugsmes tempus
Nesabalansēta sociālo pabalstu un nodarbinātības
veicināšanas politika, kā rezultātā veidojas „bezdarbnieks”
kā dzīvesveids izplatība
Nodarbinātības politikas neveidošana valstī
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1.6 Pašreizējās situācijas raksturojuma un analīzes kopsavilkums
Pēc PMLP datiem Bauskas novadā 2011.gada 1.janvārī dzīvoja 27 826 iedzīvotāji, no kuriem
18 794 jeb 65,8 % ir vecumā no 15 līdz 62 gadiem jeb darbspējas vecumā. Kopējam iedzīvotāju
skaitam ir tendence samazināties, kā arī pieaug iedzīvotāju skaits virs darbspējas vecuma,
vērojama bērnu un jauniešu skaita dinamikas negatīva tendence, kā rezultātā Bauskas novadā,
tāpat kā visā Latvijas teritorijā novērojamas nelabvēlīgās iedzīvotāju novecošanās un
depopulācijas tendences.
Lielākais iedzīvotāju skaits Bauskas novadā koncentrējas Bauskas pilsētā – 9 972 jeb gandrīz 36
% visu novada iedzīvotāju. Vismazāk apdzīvotais ir Dāviņu pagasts ar 875 iedzīvotājiem.
Saskaņā ar VID datiem uz 01.01.2011 Bauskas novadā ir 5526 darba ņēmēji, kuri ir nodarbināti
uzņēmumos, kas reģistrēti Bauskas novadā, tas ir, aptuveni 30 % no visiem Bauskas novada
iedzīvotājiem darbspējas vecumā. Bauskas novadā reģistrēto darba devēju skaits novadā ir 605, no
tiem 43 % atrodas Bauskas pilsētā.
Darbības jomas ar lielāko darba ņēmēju skaitu ir tirdzniecība (19,6 % no visiem darba ņēmējiem)
lauksaimniecība (18,2 %), izglītība (17 %) un apstrādes rūpniecība (9,5 %).
Pēc NVA sniegtās informācijas uz 30.06.2011. Bauskas novadā bija reģistrēti 2 057 bezdarbnieki
jeb 10,8 % no darbspējīgo iedzīvotāju kopskaita. Pēdējo 5 gadu laikā vislielākais bezdarbnieku
skaits Bauskas novadā reģistrēts 2009. gada beigās, kad bezdarba līmenis bija 14,3 %. Bauskas
novadā pēdējos 5 gados bezdarba līmenis ir bijis augstāks nekā vidēji Zemgales plānošanas
reģionā un arī vidēji Latvijā.
Nozīmīgākais Bauskas novada dabas resurss ir plašās lauksaimniecības zemju teritorijas.
Lauksaimniecības zemes kopumā aizņem 63 259 ha jeb 80,4 % un raksturojamas kā ļoti auglīgas.
Novadā ir liels augstvērtīgo lauksamniecības zemju īpatsvars, kuru auglība pārsniedz 50 un 60
balles. Visvairāk augstvērtīgo lauksaimniecības zemju ir Gailīšu, Īslīces un Mežotnes pagastā.
Vidējais mežainums ir samērā neliels – 22,7 %. Lielākās mežu platības Bauskas novadā
apsaimnieko AS „Latvijas valsts meži” – 69,2 % no kopējās mežu platības.
Bauskas novada teritorijā nav valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradņu. Novadā atrodas smilts–
grants, dolomīta, māla, kūdras un viena saldūdens kaļķiežu atradne. Visbiežāk visā novada
teritorijā ir sastopamas smilts–grants un kūdras atradnes.
Iespēju veicināt dabas tūrismu Bauskas novadā sniedz upes – galvenokārt Lielupe, Mūsa un
Mēmele, kā arī vairākas īpaši aizsargājamās teritorijas, nozīmīgākā no tām ir dabas parks
„Bauska”.
Bauskas novada tehniskās infrastruktūras galvenais elements ir ļoti plašā un nozīmīgā (arī valsts
līmenī) transporta infrastruktūra, kuru veido gan valsts galvenais ceļš, gan reģionālie un vietējie
autoceļi. Valsts autoceļu tīkls Bauskas novada teritorijā ir plaši sazarots un nodrošina ērtu
satiksmi gan Bauskas novada teritorijā, gan arī kalpo tranzīta satiksmei. Kopējais ceļu, tiltu un
ielu garums novadā ir 883,56 km, vidējais blīvums – 1,12 km uz 1 km2. Diemžēl daudzi no
Bauskas novada autoceļiem ir sliktā tehniskā stāvoklī. Pēc LVC informācijas 2011.gada sākumā
avārijas stāvoklī bija 9,055 km (17 %) valsts reģionālo autoceļu un 24,867 km (11 %) valsts
vietējo autoceļu. Uz 2011.gada sākumu 57,7 % no visām novada ielām (89,86 km) ir ar melno
segumu. Bauskas pilsētas ielu kopējais garums ir 37,12 km (41,3 % no visa Bauskas novada
ielām) un brauktuves laukums 296825 m2. No tām vairāk kā puse jeb 24,15 km segtas ar melno
segumu. Tāpat kā visur Latvijā arī Bauskas novadā tieši transporta infrastruktūra tiek minēta kā
visbūtiskākā joma, kurā ir nepieciešami uzlabojumi, kas nodrošinātu ievērojamu atbalstu
uzņēmējdarbības attīstībai un sabiedrībai kopumā – darbaspēka mobilitāte, kvalitatīva un laicīga
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pakalpojumu pieejamība, citas sabiedriskas aktivitātes. Šajā jomā Bauskas novada pašvaldībai ir
nepieciešams īstenot lielu skaitu lielāka un mazāka mēroga ceļu un ielu rekonstrukcijas un
izbūves projektus. Tostarp kā viens no nozīmīgākajiem vidēja termiņa projektiem, kura
īstenošanai ir iespēja piesaistīt ES (ERAF) finansējumu Darbības programmas "Infrastruktūra un
pakalpojumi" papildinājuma 3.6.prioritātes "Policentriska attīstība" 3.6.2.pasākuma "Komplekss
atbalsts novadu pašvaldību izaugsmes sekmēšanai" 3.6.2.1.aktivitātes "Atbalsts novadu
pašvaldību kompleksai attīstībai" ietvaros tiek identificēts un virzīts apjomīgs Bauskas pilsētas
ielu un laukumu rekonstrukcijas projekts, kura ietvaros tiktu rekonstruētas Bauskas pilsētas Biržu,
Pilskalna, Zemgaļu, Pionieru, Vītolu, Slimnīcas, Ceriņu un Rīgas ielas vai to posmi, kuros pirms
un pēc Kohēzijas fonda finansētā Bauskas ūdenssaimniecības rekonstrukcijas projekta īstenošanas
ir veikta tikai nepieciešamā ikgadējā uzturēšana, kā rezultātā ielu posmi ir kritiskā stāvoklī.
Turklāt rekonstrukcija ir nepieciešama arī nepabeigtajai Rātslaukuma daļai, Brīvības bulvārim un
Rūpniecības ielai 428 m garumā no Kalna ielas līdz Baznīcas ielai. Visu minēto ielu un laukumu
rekonstrukcija gan uzlabos Bauskas novada centra un pilsētas sasniedzamību un transporta
infrastruktūru, gan tādējādi tiks saglabāts Valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis – Bauskas
vecpilsēta, kuru ik gadu apmeklē vairāki desmiti tūkstoši tūristu.
Kopumā Bauskas novadā ir labi attīstīta autobusu satiksme, kas savieno Bausku kā novada centru
ar pagastu centriem. Nepietiekama ir novada centra sasniedzamība apdzīvotām vietām, kas
atrodas ārpus pagasta centriem.
2009.gada beigās Bauskas novada dzīvojamo māju kopējā platība bija 1 032 200 m2, kas sastādīja
36,7 m2 uz vienu iedzīvotāju. 84% no dzīvojamajām mājām ir viena dzīvokļa, taču 50 % no
kopējās dzīvojamās platības atrodas daudzdzīvokļu mājās. Saskaņā ar Bauskas novada Būvvaldes
apkopoto informāciju, pēdējo 4 gadu laikā izdoto būvatļauju skaits, kā arī ekspluatācijā pieņemto
ēku skaits un platība ir samazinājusies par 30–50 %.
Bauskas novadā ūdens apgādei tiek izmantoti pazemes ūdeņi. Ūdens mineralizācijas pakāpe
visumā ir zema. Kanalizācijas sistēmas Bauskas novadā ir veidotas daudzu gadu laikā. Vecākās
sistēmas pārsvarā ir jauktas, tas ir, tajās tiek savākti gan sadzīves, gan ražošanas, gan arī lietus
notekūdeņi. Kopumā ciemos kanalizācijas sistēmas ir izbūvētas mazākās teritorijās, līdzīgi kā
ūdensvada tīkli.
Bauskas novadā centralizētās siltumapgādes sistēmas ir izveidotas Bauskas pilsētā, Ceraukstes,
Īslīces un Mežotnes pagastos. Lai nodrošinātu siltumapgādes turpmāku attīstību un kvalitatīvu
pakalpojumu sniegšanu Bauskas novadā, vidējā termiņā ir jāturpina siltumapgādes sistēmas
modernizācija un siltumtīklu rekonstrukcija.
Gāzes apgādes sistēma novadā izveidota Bauskas pilsētā, Codes, Ceraukstes, Gailīšu, Īslīces un
Mežotnes pagastos un sastāv no zema, vidēja un augsta spiediena gāzes tīkliem un to
noslēgierīcēm, gāzes regulēšanas punktiem un iekārtām.
Bauskas novada teritorijā esošo objektu elektroapgāde tiek nodrošināta pa 110 kV, 20 kV un 0,4
kV elektropārvades līnijām un no vienas 110/20 kV transformatoru apakšstacijas, vidējā
sprieguma 20/0,4 kV transformatoru apakšstacijām pa 110 kV, 20 kV un 0,4 kV elektropārvades
līnijām. Bauskā darbojas koģenerācijas stacija siltuma un elektrības ražošanai ar kopējo jaudu 7,8
MW (3,8 MW elektrībai un 4 MW siltumam). Kā kurināmais tiek izmantota dabas gāze.
Bauskas novadā darbojas gan mobilo, gan fiksēto elektronisko sakaru tīklu operatori. Fiksēto
telekomunikāciju nodrošinātājs ir SIA „Lattelekom”. Darbojas 4 publiskie mobilo elektronisko
sakaru tīklu operatori: – SIA „Latvijas Mobilais Telefons”, SIA „TELE2”, SIA „Bite Latvija” un
SIA „Telekom Baltija”. Pasta pakalpojumus Bauskas novadā nodrošina 10 VAS „Latvijas Pasts”
pasta nodaļas.
Bauskas novada pašvaldība organizē un kontrolē atkritumu apsaimniekošanu atkritumu
apsaimniekošanas zonā, kas ir vienota visa Bauskas novada teritorija. Atkritumu apsaimniekošanu
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Bauskas novadā līdz 2015.gada 31.decembrim nodrošina SIA „Vides serviss”, kas ir pašvaldības
pilnīgā kontrolē esoša kapitālsabiedrība.
Kopumā Bauskas novada tehnisko infrastruktūru var vērtēt kā apmierinošu, lielākās investīcijas
tuvāko gadu laikā nepieciešamas autoceļu, tiltu un ielu remontam, kā arī ūdenssaimniecības
objektu attīstībai.
Bauskas novada pašvaldības pārvalde ir salīdzinoši labi organizēta un spējīga veikt tai paredzētās
funkcijas, ievērojot valsts un Bauskas novada administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses.
Dome atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam sastāv no 17
(septiņpadsmit) deputātiem. Pārvaldes īstenošanai ir izveidotas 4 pastāvīgās komitejas, kā arī 8
komisijas un padomes. Pieņemto lēmumu un darbu izpildi nodrošina Bauskas novada
administrācijas 11 nodaļas, kurās uz 31.12.2011 strādā 92 darbinieki. Bauskas novada domes
pakļautībā ir 8 pagastu pārvaldes, 8 pašvaldības kapitālsabiedrības un 29 iestādes.
No VARAM15 sarakstos definētajiem, valstī pieejamajiem 519 pakalpojumiem Bauskas novadā ir
pieejami 320 pakalpojumu veidi, jeb 61,7 % no visiem pakalpojumiem. Daļai pakalpojumu var
pieteikties izmantojot veidlapas, kuras pieejamas lejupielādei Bauskas novada interneta vietnē
www.bauska.lv, taču iesniegt tās iespējams tikai klātienē attiecīgajos dienestos. Tiešsaistē kā epakalpojumus var saņemt 40 pakalpojumus, jeb 12,5 % no visiem pakalpojumiem. Lai uzlabotu
pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitāti, tiek strādāts pie vienas pieturas aģentūras izveides
Bauskas novadā, pašvaldības portāla izstrādes un jaunu e-pakalpojumu ieviešanas.
Informācijas aprite ir salīdzinoši efektīva: 1) pašvaldībā ir ieviesta elektroniskā dokumentu
vadības sistēma DocLogic; 2) Domes un komiteju sēdes tiek organizētas izmantojot pašvaldības
Intranet sistēmu INTEGRA; 3) Pašvaldības finanšu plānošana tiek veikta, izmantojot SIA
„Datorikas institūts DIVI” plānošanas programmatūru FIBU, un izmantojot grāmatvedības un
uzņēmuma vadības sistēmu OZOLS; 4) informācijas aprites uzlabošanai tiek organizētas pagasta
pārvalžu vadītāju un novada administrācijas vadības un speciālistu ikmēneša tikšanās reizes; 5)
novada iedzīvotājus informēšanai tiek izdots laikraksts „Bauskas Novada Vēstis”, kas 10 000
eksemplāros bez maksas tiek izplatīts Bauskas pilsētā un 8 pagastu pārvaldēs. Informāciju ievieto
arī pašvaldības mājas lapā. Papildus tam, atsaucoties uz iedzīvotāju ieteikumiem, hipermārketā
RIMI, Bauskas autoostā un Bauskas rātsnamā izvietotajā TIC ir uzstādīti digitāli informatīvie
displeji.
Bauskas novada pašvaldība īsteno plašas vietēja, reģionāla un starptautiska mēroga sadarbības
aktivitātes. Starptautiskā sadarbība notiek šādos galvenajos virzienos: pārrobežu sadarbība ar
Lietuvas pašvaldībām; sadarbība ar ārvalstu vēstniecībām, pašvaldībām, valsts un nevalstiskajām
organizācijām; sadarbība pašvaldību sadraudzības tīklojuma ietvaros (Twinning) un dalība
starptautiskajos projektos. Ārpus Latvijas robežām Sadraudzības līgumi noslēgti ar šādām
pašvaldībām: Hedemora (Zviedrija), Pakroja (Lietuva), Ripina (Polija), Nāhoda (Čehija),
Radvilišķi (Lietuva) un Hašūri (Gruzija). Pārrobežu sadarbība tiek īstenota vēsturiski izveidojušās
Latvijas–Lietuvas pierobežas sadarbības ietvaros ar Lietuvas Republikas Pluņģes, Jonišķu,
Jaunakmenes, Radvilišķu rajoniem gan sporta, gan kultūras jomā.
Kaut arī nevalstisko organizāciju aktivitāte pašvaldībai svarīgu jautājumu pieņemšanā ir samērā
neliela, tomēr tā pakāpeniski attīstās. Bauskas novada pašvaldībai ir izveidojusies ilgstoša
sadarbība ar biedrībām „Bauskas rajona lauku partnerība”, invalīdu sporta un rehabilitācijas
biedrību „Bauska”, „Zemgales tūrisma asociācija”, „Latvijas Sarkanā Krusta Bauskas komiteja”,
biedrību „Kalna Svētības kopiena”, Bauskas invalīdu biedrību, „Bauskas multiplās sklerozes
asociāciju”, biedrību „Meistars Gothards” ikgadējā mākslas plenēra „Bauskas vasara”
organizēšanā un biedrību „Bauskas vecpilsēta” Bauskas vecpilsētas attīstības plānošanā.
Publisko pakalpojumu izvērtējums 2011. gadā valstī tiek veikts Eiropas Sociālā fonda projekta „Publisko
pakalpojumu sistēmas pilnveidošana” (Nr.1DP/1.5.1.2.0/08/IPIA/SIF/002) ietvaros
15
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Bauskas novadam visciešākās funkcionālās saites ir vietējā un reģionālā līmenī. Novadi, kas
izveidoti bijušā Bauskas rajona teritorijā Rundāles, Iecavas un Vecumnieku novads izmanto valsts
iestāžu pakalpojumus, komerciestāžu - banku un apdrošināšanas iestāžu pakalpojumus, kā arī SIA
„Bauskas slimnīca” pakalpojumus Bauskas pilsētā. Vājākas funkcionālās saites ir ar Vecumnieku
novadu, jo ceļu kvalitāte un galvaspilsētas sasniedzamība ir vienkāršāka, nekā nokļūšana Bauskā.
Deleģēšanas līguma ietvaros Rundāles, Iecavas un Vecumnieku novadam tiek sniegti būvvaldes
pakalpojumi. Sadarbības līguma ietvaros Rundāles, Iecavas un Vecumnieku novada pašvaldības
saņem pakalpojumus izglītības, sporta, tūrisma, bibliotēku, kultūras un informācijas tehnoloģiju
jomās. Bauskas pilsētai tāpat kā citām Zemgales reģiona pilsētām ir izveidojušies savs
pilsētreģions/aglomerācija (funkcionālās teritorijas), ko raksturo laika gaitā pāri pilsētas
administratīvajām robežām attīstījusies pilsēttipa apbūve (savrupmāju apbūves teritorijas vai
mazdārziņu teritorijas Janeikas, arī ražošanas objekti un būves Bērzkalnu ciemā, blakus pilsētai
attīstījušies atsevišķi ciemi Jauncode, Elektriķi, Mūsa, Bērzkalni, Rundāles novada Lepšas un
Saulaine, attīstīta publiskā un tehniskā infrastruktūra un cita saimnieciskā darbība. Starptautiskās
funkcionālās saites Bauskas novada pašvaldībai ir ar Lietuvas pilsētu pašvaldībām pierobežā Biržiem, Žagari, Pasvali, un reģionālajām pilsētām - Pakroju un Šauļiem, galvenokārt kultūras,
vides aizsardzības, izglītības, sociālajā, uzņēmējdarbības veicināšanas un kultūrtūrisma, kā arī
civilās aizsardzības un drošības jomās.
Pēc Lursoft datiem 20 gadu ilgā laika posmā (no 1991.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 13.jūnijam)
Bauskas novadā kopumā ir reģistrēti 2517 uzņēmumi. Bauskas novadā reģistrēto uzņēmumu
skaits strauji auga līdz 1995. gadam, pēc tam saglabājās bez būtiskām izmaiņām un 2004.–2005.
gadā nedaudz samazinājās. Pēdējos gados vērojams neliels, bet stabils uzņēmumu skaita
pieaugums. 2010.gadā ir reģistrētas 71 jaunas komercstruktūras.
Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2009.gadā Bauskas novadā ekonomiski aktīvo tirgus
sektora statistikas vienību skaits sastādīja 984. Galvenās uzņēmējdarbības jomas Bauskas novadā
ir lauksaimniecība (393 ekonomiski aktīvās statistikas vienības jeb 39,9 %), vairumtirdzniecība un
mazumtirdzniecība (197 jeb 20 %), profesionālo un zinātnisko pētījumu veikšana (61 jeb 6,2 %),
apstrādes rūpniecība (48 jeb 4,9 %), dažādu veidu pakalpojumi (47 jeb 4,8 %), būvniecība (41 jeb
4,2 %), transporta un uzglabāšanas pakalpojumi (39 jeb 4 %).
Bauskas novada nozīmīgākā nozare ir lauksaimniecība, bet viens no nozīmīgākajiem
lauksaimniecības produkcijas ražošanas virzieniem ir augkopība: graudkopība, kartupeļi,
dārzeņkopība. Dominējošās kultūras ir kvieši (58 %), rapsis (21 %) un mieži (13 %). Pārējo
kultūru īpatsvars ir niecīgs.
Apstrādes rūpniecība ir viens no novada prioritārajām nozarēm, ar īpašu uzsvaru uz pārtikas
pārstrādi un dzērienu ražošanu. Bauskas novadā darbojas 15 pārtikas pārstrādes uzņēmumi, kas
sastāda 31 % no apstrādes rūpniecības uzņēmumu kopskaita. Nākošie nozīmīgākie ir apģērbu
ražošana (8 jeb 17 %) un iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana (5 jeb 10 %).
Būtisku lomu novada saimniecībā spēlē tūrisms. Bauskas TIC datu bāzē patlaban iekļautas 18
naktsmītnes ar 499 gultas vietām. No tām viena četrzvaigžņu viesnīca, divas trīszvaigžņu
viesnīcas, 9 lauku un viesu mājas, 3 brīvdienu mājas, viens kempings un 3 treileru laukumi, un
vairāki telšu laukumi. Bauskas novadā kopā tūrisma apritē ir iesaistīti vairāk kā 80 dažādi tūrisma
pakalpojumu sniedzēji, novadā darbojas 5 muzeji. Bauskā reģistrēta viena ceļojumu aģentūra,
kura pārdot ārvalstu ceļojumus un Latvijas lielāko tūrisma firmu ceļazīmes. Bauskas novadā ir
tūrisma informācijas centrs, kurš sniedz informāciju arī par Iecavas, Rundāles un Vecumnieku
novadiem.
Kopumā iedzīvotāju dzīves vide Bauskas novadā ir vērtējama kā laba – novada teritorijā ir
pieejami kvalitatīvi izglītības, kultūras, sociālie un veselības pakalpojumi, ir nodrošinātas sporta
un veselīga dzīves veida iespējas, kas ļauj Bauskas novada iedzīvotājiem pilnvērtīgi attīstīties,
strādāt un atpūsties.
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2011.gadā Bauskas novada Izglītības pārvalde sadarbībā ar Bauskas novada pagasta pārvalžu un
izglītības iestāžu pārstāvjiem ir izstrādājusi „Bauskas novada izglītības iestāžu tīkla attīstības un
optimizācijas plānu 2011.–2013.gadam”, kas ir gan labs informācijas avots par izglītības
pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, gan satur pamatotu analīzi par nepieciešamajiem
uzdevumiem skolu infrastruktūras uzlabošanai, izglītības iestāžu optimizācijai un attīstībai.
Pieprasījums pēc pirmskolas izglītības Bauskas novadā kopumā tiek nodrošināts un rindas uz
vietām PII 2010./2011.mācību gadā ir tikai Bauskas pilsētas PII , kas nākošajā mācību gadā
ievērojami saruks. Bauskas novada vispārizglītojošās skolās tāpat kā valstī kopumā arī ir
novērojams skolnieku skaita samazinājums un attiecīgi izglītības iestāžu telpu piepildījums ir
vērtējams kā zems – pamatskolās 56 %, vidusskolās 58 %. Iespēju iegūt augstāko izglītību
Bauskas novadā sniedz Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Bauskas filiāle.
Bauskas novadā ir pieejama gan primārā, gan sekundārā veselības aprūpe. Saskaņā ar VEC datiem
2010.gadā novada teritorijā darbojas 34 ambulatorās iestādes, 1 stacionārā iestāde, 12
zobārstniecības iestādes, 41 ārsts (neieskaitot zobārstus) un 15 ģimenes ārstu prakses.
Līdzīgi kā Latvijā kopumā arī Bauskas novadā ir ievērojama sociālā spriedze par ko liecina šādi
sociālo drošību raksturojoši rādītāji un tendences: iedzīvotāju skaits, kuri gūst ienākumus no
algota darba 2010.gadā salīdzinājumā ar 2008.gadu ir samazinājies par 19 % (Dāviņu pagastā par
23%) un kopumā darba ņēmēju un pašnodarbināto personu skaits novadā 2010.gadā ir 10799 jeb
38,8 % no visiem novada iedzīvotājiem jeb 57,5 % no visiem Bauskas novada darbaspējas
vecuma iedzīvotājiem16; vidējā apdrošināšanas iemaksu alga 2010.gadā salīdzinājumā ar
2008.gadu vidēji novadā ir samazinājusies par 15% (Brunavas, Codes un Dāviņu pagastos par
18%) un 2010.gadā ir robežās no Ls 292,32 līdz 365,21; tomēr 2011.gada 10 mēnešos ir
vērojamas pozitīvas tendences, kas liecina gan par nelielu darba ņēmēju un pašnodarbināto
personu skaita gan vidējās apdrošināšanas algas pieaugumu (salīdzinājumā ar 2010.gadu) gandrīz
visās administratīvi teritoriālajās vienībās; 23,2 % no visiem Bauskas novada iedzīvotājiem
2010.gadā saņēma kādu no valsts pensijām (salīdzinājumā ar 2008.gadu pensiju saņēmēju skaits ir
pieaudzis par 71 personu), kuras vidējais apmērs svārstījās robežās no Ls 142,52 līdz 175,04;
palielinās no Bauskas novada pašvaldības budžeta sniegtie sociālie pabalsti Bauskas novada
iedzīvotājiem - 2010.gadā tie ir Ls 461 106 apmērā, no kuriem Ls 214 490 jeb 26,4 % sastāda tā
sauktā „simtlatnieku programma”, tomēr palielinājušies ir arī tādu pašvaldības pabalstu apjomi kā
GMI naudā, kas 2010.gadā bija Ls 301 324 un salīdzinājumā ar 2009.gadu ir palielinājies 7,4
reizes, dzīvokļa pabalsti naudā, ka 2010.gadā bija Ls 12 145 un salīdzinājumā ar 2009.gadu ir
pieaudzis 5 reizes, kā arī pieaudzis pabalstu apjoms natūrā no Ls 25 743 2009.gadā līdz Ls 56 223
2010.gadā.
Kopš 2011.gada maija par Bauskas novada kultūras darba organizēšanu un visām kultūras
norisēm ir atbildīgs Bauskas Kultūras centrs, kas ir Bauskas novada pašvaldības iestāde, kuras
ietvaros darbojas Bauskas Kultūras centrs (Bauska), Īslīces Kultūras nams (Īslīces pagasts),
Daudzfunkcionālais centrs „Strēlnieki” (Mežotnes pagasts), Kultūras centrs „Kamarde” (Gailīšu
pagasts), Ceraukstes tautas nams (Ceraukstes pagasts), Grenctāles kultūras nams (Brunavas
pagasts), Kultūras centrs „Dāvis” (Dāviņu pagasts), Vecsaules kultūras darba organizators
(Vecsaules pagasts) un Codes kultūras darba organizators (Codes pagasts).
Bauskas novadā darbojas Bauskas Centrālā bibliotēka un tās 18 struktūrvienības. Bibliotēku
pakalpojumi ir būtiski Bauskas novada iedzīvotājiem par ko liecina arī kopējais apmeklētāju
skaits, kas 2010.gadā bija 30,3 % no visiem Bauskas novada iedzīvotājiem.
Sabiedriskā drošība un kārtība Bauskas novadā kopumā vērtējama kā apmierinoša, lai gan 2010.
gadā Bauskas novadā tika reģistrēti 827 noziedzīgi nodarījumi, kas sastāda 296 noziedzīgus

šis procents visticamāk ir nedaudz mazāks, ņemot vērā, ka sociāli apdrošinātas personas ir arī tie darba ņēmēji
un pašnodarbinātās personas, kas ir virs darba spējas vecuma, bet turpina strādāt.
16

Sagatavoja SIA „Baltkonsults”, SIA „Konsorts”, SIA „Konsultanti” sadarbībā ar Bauskas novada Domi

181

Bauskas novada attīstības programma 2012.–2018. gadam. Gala redakcija.

nodarījumus uz 10 000 iedzīvotājiem, kas par 30 % pārsniedz Latvijas vidējo un par 26 %
Zemgales reģiona vidējo rādītāju.
Bauskas novada vides kvalitāte ir vērtējama kā laba. Vides risku apzināšanai, novēršanai un seku
likvidēšanai ir izstrādāts Civilās aizsardzības plāns. Gaisa kvalitāti Bauskas novadā ietekmē gan
stacionārie, gan mobilie avoti. Stacionāro avotu izmešus gaisā galvenokārt rada rūpnieciskie
uzņēmumi, kas izvietoti Bauskā un Ceraukstes, Codes, Gailīšu un Īslīces pagastos, bet mobilo
avotu izmeši Bauskas novadā ir autopārvadājumi – galvenokārt pa valsts nozīmes autoceļu A–7
un reģiona nozīmes ceļiem P–103 un P87.
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2

Stratēģiskā daļa
2.1 Ilgtermiņa stratēģiskie uzstādījumi
2.1.1 Pašvaldības specializācija

Galvenā uzņēmējdarbības joma Bauskas novadā ir lauksaimniecība, kopumā ar lauksaimniecību
nodarbojas 5790 saimniecības. Lauksaimniecības zeme aizņem 80,4% no visas Bauskas novada
teritorijas, turklāt novadā ir liels augstvērtīgo lauksaimniecības zemju īpatsvars, kuru auglība
pārsniedz 50 un 60 balles. Novadā lauksaimniecībā tiek izmantoti 95% no lauksaimniecībā
izmantojamās zemes (LIZ), bet Latvijā vidēji tikai 84%. Viens no nozīmīgākajiem
lauksaimniecības produkcijas ražošanas virzieniem ir augkopība: graudkopība, kartupeļi,
dārzeņkopība.
Attīstīta ir arī lauksaimniecības produktu pārstrāde, pārtikas ražošana. Piemēram, uzņēmums
„Bauskas alus” ir pazīstams ne tikai kā alus darītava, bet arī kā bezalkoholisko iesala dzērienu
„Veselība” un „Porteris” ražotājs. Savukārt, putnkopības uzņēmums SIA „Lielzeltiņi” nodrošina
ap 30 % no Latvijā saražotās putnu gaļas, kur ap 65% produkcijas tiek realizēta sadalītā veidā
(atsevišķi tiek pārdoti vistu spārniņi, šķiņķīši, stilbiņi u.tml.). SIA „Kronis” ir augļu un dārzeņu
pārstrādes uzņēmums, kura produkcijas kvalitātes apliecinājums ir saņemtais „Zaļās karotītes”
statuss. Uzņēmuma galvenā produkcija ir augļu, ogu un dārzeņu konservi dzērvenes pūdercukurā
un sulas.
Bauskas novadā ir nozīmīgi tūrisma resursi, t.sk. pils, muzeji, apskates objekti, upes,
nepiesārņota daba, u.c. Tas dod iespēju attīstīties kultūrvēsturiskajam tūrismam un aktīvajam,
dabas tūrismam. Novadā darbojās 5 muzeji, dažādi kultūrvēstures pieminekļi un objekti, t.sk.
Mežotnes pils (Mežotnes pagasts), Bruknas muiža (Dāviņu pagasts), Bauskas Svētā Gara baznīca,
Bauskas Rātsnams u.c. Nozīmīgs tūrisma resurss ir arī Bauskas vecpilsēta.
Tūristiem tiek piedāvātas 3 dabas takas – „Dabas parka „Bauska” pastaigu taka” (no Bauskas
vecpilsētas līdz Ķirbaksalai), Plūdoņa memoriālā muzeja–mājas „Lejenieki” taka (Ceraukstes
pagasts) un „Meža inteliģences dabas taka” (Dāviņu pagasts). Ir iespēja iepazīt dažādu amatus
Kalēju darbnīcā U&A (Bauskā), Bauskas alusdarītavā (Īslīces pagasts), saldumu ražotnē „Poļu
nams”, studijās „Stella” (Uzvara, Gailīšu pagasts) un „Bauska” (Bauskā), pie rotkaļa Māra Bražes
(Ceraukstes pagasts), apskates saimniecībā „Vaidelotes” (Codes pagasts). kazu un suņu audzētavā
„Stropiņi” (Codes pagasts), Bauskas amatniecības centrā „Bauskas skapis” (tiek saskaņots),
gliemežu audzētavā „Bērzkalni Mazie” (Codes pagasts).
Aktīvās atpūtas cienītājiem pieejamas makšķerēšanas iespējas, izjādes ar zirgiem, izbraucieni ar
kanoe laivām, katamarāniem un velosipēdiem.
Kopumā tūrisma apritē Bauskas novadā ir iesaistīti vairāk nekā 80 dažādi tūrisma pakalpojumu
sniedzēji. Bauskas TIC datu bāzē patlaban iekļautas 18 naktsmītnes ar 499 gultas vietām. No tām
viena četrzvaigžņu viesnīca „Mežotnes pils” (Mežotnes pagasts), divas trīszvaigžņu viesnīcas –
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„Hotel Bauska” un „Kungu ligzda” (Bauskā), viesnīca „Bērzkalni” (Īslīces pagasts), 9 lauku un
viesu mājas, 3 brīvdienu mājas, viens kempings un 3 treileru laukumi, un vairāki telšu laukumi.
Bauskas novads atrodas arī Rīgas aglomerācijas ietekmes zonā, jo Rīga ir daudz labāk
sasniedzama nekā noteiktais reģiona centrs – Jelgava. Via Baltica– valsts galvenais autoceļš A7
Rīga – Bauska – Lietuvas robeža nodrošina cilvēku un transporta (arī kravu) plūsmas gan Rīgas,
gan Lietuvas virzienos. Tomēr šīs plūsmas netiek pietiekami izmantotas novada attīstībai.
Piemēram, starptautiskie autobusu maršruti nepietur Bauskā, tūristus uz Rundāles, Bauskas un
Mežotnes pilīm ved Rīgas tūrisma firmas, kas neizmanto (līdz ar to neattīsta) pakalpojumus
novadā.
Novadam ir uzņēmējdarbībai izdevīgs ģeogrāfiskais novietojums, jo novadu šķērso Via Baltica
ceļš, tas iekļaujas Trans–Eiropas autoceļu tīklā. Ir sasaite ar starptautisko un starppilsētu satiksmes
virzienu Krievija – Daugavpils – Aizkraukle – Bauska – Eleja, Dobele, Liepāja.
Bauskas atrašanās satiksmes mezglā dod iespēju attīstīt Bauskas Industriālo un loģistikas parku,
tam izbūvējot pieslēgumu starptautiskajai automaģistrālei Via Baltica.
Izvērtējot novada resursus un vērtības, novada specializācija ir:
 lauksaimniecība un pārstrāde;
 tūrisms un saistītie pakalpojumi;
 transports un loģistika.
Bauskas novadam apkārtējie novadi (Rundāles novads, Iecavas novads, Vecumnieku novads), kā
arī Lietuvas rajonu pašvaldības ir definējušas tūrismu un aktīvo atpūtu kā vienu no attīstības
virzieniem. Tā kā tūrisms ir joma, kuras attīstību var nodrošināt tikai laba visu šo teritoriju
tūrismā iesaistīto pakalpojumu sniedzēju savstarpēja sadarbība, tad Bauskas novads papildina
piegulošo teritoriju specializāciju. Arī ZPR tūrisms ir viena no perspektīvām attīstības nozarēm.
Lauksaimniecība ir gan visa ZPR perspektīva attīstības nozare, gan arī Bauskas novadam
apkārtējo novadu specializācija, tādēļ Bauskas novada specializācija – lauksaimniecība un
pārstrāde veiksmīgi iekļaujas reģiona ekonomikas profilā.
Transports un loģistika (t.sk. industriālais parks) kā Bauskas novada specializācija iekļaujas ZPR
uzņēmējdarbības attīstības uzstādījumos un nekonfliktē ar apkārtējo teritoriju uzņēmējdarbības
attīstības jomām, jo ir pamatots ar novada atrašanos uz Via Baltica, novadā esošo un plānoto
infrastruktūru, pierobežas faktoru un transporta kustību.

2.1.2 Nākotnes redzējums un ilgtermiņa prioritāte
Nākotnes redzējums: Bauskas novads ir bagāts novads Zemgales centrā, kurā cilvēki grib
dzīvot un strādāt.
Novadā iedzīvotāji grib un var dzīvot, jo ir pieejami kvalitatīvi visi nepieciešamie pakalpojumi,
nodrošināta tīra dabiskā vide, sakārtota sociālā un tehniskā infrastruktūra. Novadā iedzīvotāji var
strādāt, jo attīstās uzņēmējdarbība, ir darba vietas, uzlabojas novada un Bauskas pilsētas
sasniedzamība.

Novada attīstības vīzija ir vērsta uz to, lai ne tikai nepazaudētu, bet vēl vairāk attīstītu novada
resursus, kas palīdzēs novadu veidot par bagātu Latvijas teritoriju – bagātu ar ražojošiem
lauksaimniecības un pārstrādes uzņēmumiem, bagātu ar zinošiem un ekonomiski aktīviem
cilvēkiem, kuri izvēlas dzīvot un strādāt Bauskas novadā, jo tur ir pievilcīga un droša dzīves vide.
Novada attīstības ilgtermiņa prioritāte ir pievilcīga un droša dzīves un darba vide. Prioritāte ir
vērsta uz dzīves vides sakārtošanu un attīstību, uzņēmējdarbības attīstību, nodrošinot dabas vides
saglabāšanu un ilgtspēju.
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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 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. gados:


Mobilitāte un satiksmes drošība;



Kvalitatīva, droša vide;



Kvalitatīva izglītība;



Pievilcīga kultūras un sporta vide;



Efektīva pārvalde.

Tabula 2.1. Bauskas novada AP stratēģiskais ietvars
Stratēģiskie
mērķi

Bauskas novada iedzīvotāji var
strādāt

Ilgtermiņa
prioritāte
Vidēja
termiņa
prioritātes

Iedzīvotāji grib dzīvot Bauskas
novadā

Pievilcīga un droša dzīves un darba vide

Mobilitāte
un
satiksmes
drošība

Kvalitatīva,
droša vide

Kvalitatīva
izglītība

Pievilcīga
kultūras
un sporta
vide

Efektīva
pārvalde

2.1.3 Bauskas novada attīstības pamatvirzieni un funkcionālās
saites
Novada attīstības pamatvirzieni ir uzņēmējdarbības attīstība – lauksaimniecība un produkcijas
pārstrāde, tūrisms un ar to saistītie pakalpojumi, kā arī loģistikas pakalpojumu attīstība, attīstot arī
transporta infrastruktūru.
Novada attīstības pamatvirzieni atbilst Zemgales plānošanas reģiona attīstības uzstādījumiem un
pozicionē novadu Zemgales reģionā, Latvijā un Baltijā.
Tabula 2.2. Bauskas novada pozicionējums
Bauskas novads
Zemgales reģionā
Loģistikas pakalpojumu
centrs ar attīstītu
transporta infrastruktūru.

Bauskas novads Latvijā
Maizes klēts –
lauksaimniecības produktu
ražošana un pārstrāde.
Bauska – reģiona nozīmes
attīstības centrs.

Bauskas novads Baltijā
Novads atpazīstams ar
kultūrvēsturiskā un aktīvās
atpūtas tūrisma piedāvājumiem,
t.sk. Latvijas – Lietuvas
pārrobežu tūrisma maršrutiem.
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Uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūras izveide un attīstība ir vērsta uz novada
specializācijas attīstību, sekmējot lauksaimniecības, tūrisma un loģistikas nozaru attīstību
novadā. Bauskas novadam ir plānotā attīstība kā uzņēmējdarbības attīstības centram kopā ar
Jelgavu kā zinātnisko pētījumu attīstības centru, Rīgu kā inovāciju attīstības centru, kas radīs
priekšnoteikumus uzņēmējdarbības attīstībai Zemgales reģionā.
Bauskas industriālais parks ir piemērota vieta ražošanas un loģistikas uzņēmumu attīstībai, lai
veicinātu uzņēmējdarbības attīstību. Īpašu lomu reģionā varētu ieņemt lauksaimniecības
produkcijas pārstrāde Bauskas novadā, kurai izejvielas tiktu ražotas reģiona lauksaimniecības
uzņēmumos. Tas būtu nozīmīgs ieguldījums reģiona kopējā attīstībā, jo lauksaimniecība ir
Zemgales plānošanas reģiona pamatnozare lielo lauksaimniecības zemju īpatsvara un to augstās
auglības dēļ. Bauskas novadā atrodas viens no lielākajiem Baltijas putnu gaļas ražošanas un
pārstrādes uzņēmumiem SIA „Lielzeltiņi”, kas galvenokārt nodrošina vietējo tirgu, kā arī augļu un
dārzeņu pārstrādes uzņēmums SIA „Kronis”
Ražošanas un lauksaimniecības jomā Bauskas novada specializācija papildinās Dobeli un Jelgavu
kā pārtikas rūpniecības centru, tādējādi savstarpēji nekonkurējot, bet attīstot plašu ražošanas
nozaru klāstu reģiona ietvaros. Ņemot vērā Bauskas novada specializāciju un Zemgales reģiona
kopējās attīstības pamatvirzienus, nākotnē svarīgi būs veidot stabilas funkcionālās saites ar
Jelgavu inovāciju un uzņēmējdarbības veicināšanas jomā un saskaņotas izglītības sistēmas
veidošanā. Ar Rundāles novadu plānota plašāka sadarbība Saulaines profesionālās skolas attīstībā
atbilstoši novadu specializācijai – lauksaimniecībai un tūrismam.
Bauskas pilsēta ir bijušā Bauskas rajona administratīvais centrs, un tajā koncentrētas valsts
iestādes un to nodaļas, kas nodrošina publisko pakalpojumu pieejamību bijušā rajona
iedzīvotājiem. Tādēļ Bauskas novadam ir centrtieces spēks piesaistīt apkārtējo novadu
iedzīvotājus dažādu pakalpojumu saņemšanai. Daļa iedzīvotāju no Rundāles, Iecavas un
Vecumnieku novadiem izmanto valsts iestāžu pakalpojumus, komerciestāžu – banku un
apdrošināšanas iestāžu pakalpojumus, kā arī SIA „Bauskas slimnīca” pakalpojumus Bauskas
pilsētā. Vājākas funkcionālās saites ir ar Vecumnieku novadu, jo ceļu kvalitāte un galvaspilsētas
sasniedzamība ir vienkāršāka, nekā nokļūšana Bauskā. Turklāt Deleģēšanas līguma ietvaros
Rundāles, Iecavas un Vecumnieku novadam tiek sniegti būvvaldes pakalpojumi, bet Sadarbības
līguma ietvaros Rundāles, Iecavas un Vecumnieku novada pašvaldības saņem pakalpojumus
izglītības, sporta, tūrisma, bibliotēku, kultūras un informācijas tehnoloģiju jomās.
Savukārt Bauskas novadam iekļaujoties Rīgas aglomerācijā ir centrtiece uz Rīgu, kura nodrošina
darba vietas un sniedz dažādus pakalpojumus. Darba migrāciju uz Rīgu veicina labā ceļu un
sabiedriskā transporta infrastruktūra, turpretī kaimiņu novadu iedzīvotāji dodas strādāt uz Bausku.
Funkcionālās saites ar kaimiņu novadiem veidojas kultūrtūrisma jomā, jo Bauskas un Mežotnes
pilis tiek pozicionētas tūristiem kopā ar Rundāles pili gan Latvijā, gan starptautiski. Ir plānots
turpināt tūrisma koncepcijas „Trīs Zemgales rozes” īstenošanu, dažādojot tūrisma produktus un
radot tos pieejamus arī velotūristiem, kā arī ģimenēm ar bērniem.
Sadarbībai ar Lietuvas pašvaldībām ir īpaša nozīme, jo Bauskas novads 54 km garumā
robežojas ar Lietuvas Republikas Paņevežu un Pakrojas rajoniem, tajā skaitā Brunavas pagasts
26km, Gailīšu pagasts 12km un Īslīces pagasts 16km. Pierobežas teritorijās veidojas savstarpējā
mijiedarbība – Lietuvas iedzīvotāji apmeklē Bausku, bet Bauskas novada iedzīvotāji Paņevežu un
citas Lietuvas pilsētas, lai iepirktos un atpūstos.
Novada lauku teritorijām ir nepieciešama sadarbība ar Lietuvas pilsētu pašvaldībām pierobežā –
Biržiem, Žagari, Pasvali, un reģionālajām pilsētām Pakroju un Šauļiem. Galvenās funkcionālās
saites ar Lietuvu ir sekojošas:
-

sadarbība kultūras jomā – Lietuvas kultūras biedrība, NVO, pašdarbības kolektīvu
apmaiņa, Vecsaules saieta nams tiek veidots kā pirmais Lietuvas kultūras centrs Latvijā;
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-

sadarbība vides jomā – Lielupes upes baseins, sadarbība ar Šauļiem, Pakroju;

-

sadarbība sporta jomā – kopīgi pasākumi;

-

sadarbība starp izglītības iestādēm, pirmsskolas izglītības iestādēm, mācību programmas
un satura uzlabošana;

-

sadarbība sociālajā jomā un pašvaldības pārvaldes uzlabošanas jautājumos;

-

uzņēmējdarbības veicināšana, kopīga biznesa bibliotēku izveidošana un pieredzes
apmaiņa;

-

sadarbība kultūrtūrisma jomā – Biržu dabas parks, Bauskas dabas parks, Bauskas pils
ansamblis, Pakrojas muiža un parks;

-

sadarbība nozīmīgu kultūras mantojuma objektu restaurācijā;

-

sadarbība civilās aizsardzības un drošības jautājumos.

Tabula 2.3. Bauskas novada funkcionālā ietekme
Bauskas novada
funkcionālā
ietekmes zona

Esošā 2012.gadā

Vēlamā 2018.gadā

Iecavas, Rundāles
Vecumnieku
novadi

Darba migrācija.

Darba migrācija.

Izglītības pakalpojumi, valsts
pārvaldes un finanšu iestāžu
pakalpojumi.

Izglītības pakalpojumi, valsts
pārvaldes un finanšu iestāžu
pakalpojumi.

Kvalitatīvi kultūras un mākslas
pasākumi.

Kvalitatīvi kultūras un mākslas
pasākumi.

Sporta pakalpojumi

Sporta pakalpojumi
Kultūrtūrisma pakalpojumi

Zemgales reģions

Lauksaimniecības produkcijas
ražošana, pārtikas produkcijas
ražošana un pārstrāde

Uzņēmējdarbību veicinoši
pakalpojumi (Biznesa parks,
loģistikas centrs).

Kultūrtūrisma pakalpojumi

Lauksaimniecības produkcijas
ražošana un pārstrāde
Kvalitatīvi kultūras un mākslas
pasākumi.
Sporta pakalpojumi
Kultūrtūrisma pakalpojumi

Valsts

Kultūrtūrisma pakalpojumi

Kultūrtūrisma pakalpojumi

Lietuva

Kultūrtūrisma pakalpojumi

Kultūrtūrisma pakalpojumi
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2.2 Vidēja termiņa stratēģiskie uzstādījumi
2.2.1 Vidēja termiņa prioritātes un sasniedzamie rezultāti
Bauskas novada attīstības programmas prioritātes ir vērstas uz Bauskas novada attīstības vīzijas
īstenošanu, veidojot turīgu novadu, kurā cilvēki grib dzīvot un var stādāt.
Prioritāte – Mobilitāte un satiksmes drošība
Prioritātes mērķis ir nodrošināt novada kvalitatīvu sasniedzamību.
Bauskas novada attīstībai ir nozīmīgi, lai tas būtu ērti sasniedzams gan fiziski (ceļi, transports),
gan virtuāli – internets, u.c. mūsdienu tehnoloģijas, jo ne vienmēr informācijas apmaiņai ir
nepieciešama fiziska klātbūtne. Tā kā Bauskas novada iekšēja centrtiece ir Bauskas pilsēta ar tās
sniegtajiem pakalpojumiem, bet nākošā līmeņa centrtiece ir Rīga, tad nepieciešams ir nodrošināt
Rīgas ērtu sasniedzamību.
Rīgas plānošanas reģions (RPR) ir noteicis17 tālāku reģiona integrāciju starptautiskajos transporta
tīklos, tas ietekmē arī Bauskas novadu, kas atrodas uz Via Baltica maģistrāles posmā Rīga –
Lietuva.
Novada transporta satiksme ar Rīgu un Lietuvas pilsētām ir optimizējama, piemēram, nodrošinot
starptautisko autobusu pieturu, piedāvājot mikroautobusu satiksmi, u.c. Tāpat tas attiecas uz
satiksmi Zemgales reģiona ietvaros (piemēram, ar Jelgavu), kā arī sasniedzamību novada iekšienē.
Bauskas pilsētas satiksmes drošību lielā mērā ietekmē tranzīta plūsma, kas virzās cauri pilsētai.
Tādēļ liela nozīme būtu apvedceļa izbūvei, kas mazinātu satiksmes negadījumu skaitu pilsētā un
nodrošinātu vides kvalitātes uzlabošanos.
Prioritāte – Kvalitatīva, droša vide
Prioritātes mērķis ir nodrošināt iedzīvotājiem nepieciešamos sociālos, veselības aprūpes
pakalpojumus, kā arī sniegt kvalitatīvas vides un drošības garantijas novada iedzīvotājiem.
Bauskas novadā ir pieejama gan primārā, gan sekundārā veselības aprūpe. Viens no galvenajiem
veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem Bauskas novada iedzīvotājiem ir SIA „Bauskas
slimnīca”, kas sakarā ar reformām medicīnas nozarē ir pārprofilēta par aprūpes slimnīcu un
nodrošina ārstēšanos hroniski slimiem pacientiem un tādiem, kuriem nepieciešama ārstēšana līdz
pat 20 dienām. Slimnīcā vairs neveic neatliekamas ķirurģiskas operācijas un ir slēgta dzemdību
nodaļa, bet darbojas 3 nodaļas – traumpunkts, dienas stacionārs un aprūpes nodaļa. Lai varētu
turpināt sniegt veselības aprūpes pakalpojumus, nepieciešama tālāka SIA „Bauskas slimnīca” ēkas
rekonstrukcija.
Novada iedzīvotājiem ir pieejami nepieciešamie sociālie pakalpojumi, tomēr to tālākai attīstībai
nepieciešama pārdomāta pieeja, tādēļ vispirms ir īstenojama sociālā darba un sociālās palīdzības
pakalpojumu attīstības koncepcijas izstrāde, kurā precīzi noteiktas nākamās rīcības, t.sk.
alternatīvās aprūpes mājas pakalpojumu attīstībai novadā izveidots mājas aprūpes dienests.
Labvēlīgu sociālo vidi jāveido arī sociālās atstumtības riskam pakļautiem bērniem un jauniešiem,
veidojot arī tiem mācību atbalsta sistēmu novadā. Sociālās un veselības aprūpes pakalpojumi
novadā tiks attīstīti, lai novada iedzīvotāji justos droši un pasargāti, lai būtu pārliecība, ka sociālie
un veselības pakalpojumi ir pieejami nepieciešamajā apjomā, lai ģimenes būtu drošas par sevi un
saviem bērniem, lai tiktu uzlabota jauniešu veselības situācija, attīstīti jauniešiem draudzīgi
veselības pakalpojumi un jauniešu atkarību profilakse.

17

Rīgas plānošanas reģiona attīstības programma līdz 2013.gadam
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Prioritātes ietvaros paredzēta komunālās saimniecības attīstība, nodrošinot sistemātisku
labiekārtošanas darbu veikšanu pilsētas un pagastu teritorijās, t.sk. atpūtas vietu izveidi un
rekonstrukciju, dabas taku izveidi un uzturēšanu, Bauskas pilsētas vecpilsētas sakārtošanu, u.c.
Drošas vides uzturēšana paredz nepieciešamās infrastruktūras attīstību (t.sk. medicīniskās
atskurbtuves izveidi, video novērošanas sistēmas attīstību, u.c.) un kārtības sargu darbības
nodrošināšanu un pilnveidošanu, lai novadā pieaugtu drošībspēja.
Prioritāte – Kvalitatīva izglītība
Prioritātes mērķis ir nodrošināt novada iedzīvotājiem vislabākās izglītības iespējas, īpaši
fokusējoties uz novada specializācijas jomām – lauksaimniecība, tūrisms un loģistika.
Novada attīstībai ir nozīmīgi jauni, izglītoti cilvēki ar labām darbaspējām. Lai novada jaunā
paaudze varētu veiksmīgi sevi realizēt darba tirgū, attīstot uzņēmējdarbību, ekonomiski aktīvā
pozīcijā, spējot apgādāt sevi un savas ģimenes, tiem ir nepieciešama kvalitatīva, darba tirgus
prasībām atbilstoša izglītība. Sadarbībā ar Rundāles novadu uzdevums ir nodrošināt novada
jauniešiem profesionālās izglītības pieejamību (Saulaines tehnikums) atbilstoši novada
specializācijai – lauksaimniecība, tūrisms, loģistika.
Lai novada iedzīvotājiem visa mūža garumā būtu izcilas izglītības iegūšanas iespējas, ir
nepieciešams nodrošināt kvalitatīvus pedagogus un mūsdienīgu materiāli tehnisko bāzi. Būtiski ir
panākt līdzvērtīgu attīstību visiem trim mūžizglītības pamatelementiem – formālajai izglītībai,
neformālajai izglītībai un ikdienas mācīšanās, kas cita citu papildina. Papildus formālajai izglītībai
jāatbalsta jauniešu neformālā izglītība, lai sniegtu ieguldījumu mūžizglītībā, uzlabojot tās kvalitāti.
Attīstot neformālo izglītību, jāstrādā trīs galvenajos virzienos – interešu izglītība, uz profesionālām
kompetencēm balstīta neformālā izglītība, un uz sociālām un pilsoniskām kompetencēm balstīta
neformālā izglītība.
Prioritāte – Pievilcīga kultūras un sporta vide
Prioritātes mērķis ir nodrošināt iedzīvotājus un novada viesus ar kvalitatīvu un daudzveidīgu
kultūras un sporta pakalpojumu klāstu.
Novadā ir daudz kultūras iestāžu –darbojas 5 muzeji, kultūras centri, bibliotēkas, u.c., kas piedāvā
iedzīvotājiem gan kultūras, gan izglītības pakalpojumus. Tam nepieciešama kultūras iestāžu
infrastruktūras sakārtošana (uzbūvēta Reģionālā un Bauskas novada Centrālā bibliotēka, veikta
esošo bibliotēku ēku renovācija, muzeju rekonstrukcija, kultūras/ tautas namu sakārtošana, u.c.).
Novada kultūrvēsturisko vidi veido dažādi kultūrvēstures pieminekļi un objekti, t.sk. Bauskas pils
un pilskalns, Mežotnes pils (Mežotnes pagasts), Bruknas muiža (Dāviņu pagasts), Bauskas Svētā
Gara baznīca, Bauskas rātsnams, Bauskas vecpilsēta un citi. Kultūrvēsturiskie objekti un kultūras
pakalpojumi piesaista tūristus, kuru skaits novadā arvien palielinās. To sekmē kopīgi novada
tūrisma attīstības plānošanas pasākumi, kuros dalību ņem visi nozares darbībā iesaistītie
uzņēmumi un iestādes. Novada TIC veiksmīgi iekļaujas valsts un reģiona tūrisma projektos.
Lai sekmētu jauniešu iesaistīšanos fiziskajās aktivitātēs, sportā un kultūras dzīvē ir nepieciešams
veicināt kultūras pasākumu pieejamību jauniešiem, paplašināt iespējas iesaistīties fiziskajās aktivitātēs
un sportā, kā arī nodrošināt esošās sporta infrastruktūras pilnveidi un uzturēšanu. Iesaistot speciālistus,
nevalstiskās organizācijas un jauniešu iniciatīvas grupas sekmēt izpratni par aktīvu un veselīgu
dzīvesveidu.

Lai iedzīvotājiem un tūristiem būtu pieejami kvalitatīvi sporta/ aktīvās atpūtas pakalpojumi,
nepieciešama to infrastruktūras atjaunošana un attīstība. Aktīvās atpūtas pakalpojumi, līdzvērtīgi
kultūras pakalpojumiem novadam piesaista gan Latvijas, gan Lietuvas un citu valstu tūristus.
Atrašanās Latvijas – Lietuvas pierobežā dod iespēju Bauskas novadam veidot kopīgus tūrisma
maršrutus ne tikai Zemgales reģionā, bet arī sadarbībā ar Lietuvas pierobežas teritorijām.
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Nozīmīgs solis novada tūrisma pakalpojumu attīstībā būs savu tūrisma produktu (t.sk. piļu un
muižu apmeklējumu) attīstība, nodrošinot tūristu plūsmu no Rīgas un Lietuvas.
Prioritāte – Efektīva pārvalde
Prioritātes mērķis ir novadā veidot efektīvu pārvaldi un sekmēt kvalitatīvu pakalpojumu
pieejamību.
Novada domes un tās iestāžu un uzņēmumu darbs ir vērsts uz kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu
iedzīvotājiem (īpaša vērība pievēršama jaunatnes politikai un sadarbībai ar jauniešiem, iesaistot
Bauskas novada mērķu sasniegšanā), uzņēmējdarbības un tūrisma veicināšanas pasākumiem
novada ekonomikas attīstībai. Tādēļ darbiniekiem tiks nodrošināta pieredzes apmaiņa,
kvalifikācijas paaugstināšana un mūsdienīga darba vide. Liela uzmanība tiks veltīta sadarbībai ar
apkārtējām teritorijām, gan Zemgales reģiona ietvaros, gan Rīgas reģionā un Lietuvā.
Tabula 2.4. Bauskas novada vidējā termiņa prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi
Vidēja termiņa
prioritāte
VP1: Mobilitāte
un satiksmes
drošība

Rīcības virzieni

Uzdevumi

RV1.1: Novada
sasniedzamība

U1.1.1: Novada fiziskas sasniedzamības nodrošināšana

RV1.2: Ceļu
infrastruktūras attīstība

U1.2.1: Novada ceļu attīstība

U1.1.2: Virtuālās sasniedzamības uzlabošana
U1.2.2: Satiksmes drošības attīstība novadā
U2.1.1: Nodrošināt sociālā darba un sociālās palīdzības
pakalpojumu attīstību
U2.1.2: Sociālās infrastruktūras attīstība

VP2: Kvalitatīva,
droša vide

RV2.1: Sociālās
aizsardzības un veselības
aprūpes pakalpojumu
pieejamība un attīstība

U2.1.3: Nodrošināt kvalificētus sociālā darba un veselības
aprūpes speciālistus
U2.1.4: Nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu
pieejamību un attīstību
U2.1.5: Jauniešu izglītības un veselības centra izveide un
uzturēšana
U2.2.1: Komunālās saimniecības attīstība

RV2.2: Vides kvalitāte

U2.2.2: Nodrošināt sistemātisku labiekārtošanas darbu
veikšanu
U2.2.3: Drošas vides uzturēšana
U3.1.1: Nodrošināt pirmskolas, pamata, profesionālās
ievirzes un vidējās izglītības pieejamību un kvalitāti
(17.03.2016.grozījumu redakcijā)

VP3: Kvalitatīva
izglītība

RV3.1: Izglītības kvalitātes
un pieejamības
nodrošināšana

U3.1.2. Nodrošināt profesionālās izglītības pieejamību
atbilstoši novada specializācijai
U3.1.3: Nodrošināt neformālās izglītības un mūžizglītības
pieejamību un kvalitāti
U3.1.4: Speciālistu kvalifikācijas paaugstināšana

VP4: Pievilcīga
kultūras un
sporta vide

RV4.1: Kultūras
pakalpojumu
daudzveidības un
kvalitātes nodrošināšana

U4.1.1: Kultūras aktivitāšu veikšanai nepieciešamās
infrastruktūras attīstība
U4.1.2: Nodrošināt bibliotēku darba kvalitāti un
pakalpojumu attīstību
U4.1.3: Nodrošināt muzeju darba kvalitāti un pakalpojumu
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Vidēja termiņa
prioritāte

Rīcības virzieni

Uzdevumi
attīstību.
U.4.1.4. Kultūras mantojuma saglabāšana un kultūrvides
attīstība

RV4.2: Sporta un aktīvās
atpūtas pakalpojumu
attīstība

RV5.1: Pašvaldības un tās
iestāžu, uzņēmumu
darbības efektivitātes un
kvalitātes paaugstināšana

RV5.2: Uzņēmējdarbības
veicināšana
VP5: Efektīva
pārvalde

U4.2.1: Sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras attīstības
nodrošināšana
U4.2.2: Sporta un aktīvās atpūtas pasākumu organizācija
un dažādošana
U5.1.1: Paaugstināt pārvaldes efektivitāti
U5.1.2: Uzlabot pakalpojumu sniegšanas kvalitāti un
pieejamību
U5.1.3: Pieredzes apmaiņas nodrošināšana
U5.2.1: Uzņēmējdarbības attīstībai pievilcīgas vides
izveide
U5.2.2: Novada uzņēmēju, t.s. lauksaimnieku sadarbības
sekmēšana un popularizēšana

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

U5.3.1: Veicināt tūrisma attīstību, jaunu produktu izstrādi

RV5.4: Sadarbība ar
starptautiskajiem
partneriem novada
teritorijas attīstības
sekmēšanai

U5.4.1: Nodrošināt kopēju pārrobežu projektu pieteikumu
sagatavošanu un īstenošanu

U5.3.2: Nodrošināt teritorijas atpazīstamības veicināšanu

U5.4.2: Kopīgu, savstarpēji nozīmīgu teritoriju attīstības
jautājumu risināšana
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Tabula 2.5. Prioritātes mērķu vidējā termiņā sasniedzamie rezultāti un rīcību rezultatīvie rādītāji
Prioritāte, mērķis

Bāzes rādītāji

(VP.1) Mobilitāte un satiksmes drošība
(M.1.) Prioritātes mērķis
Ceļu satiksmes negadījumi
ir nodrošināt novada
kvalitatīvu sasniedzamību Ceļu kvalitāte
883,56 km kopējie ceļi.
Ātrgaitas optiskais internets
(VP.2) Kvalitatīva, droša vide
(M.2.) Prioritātes mērķis
Iedzīvotāju skaits
ir nodrošināt
Iedzīvotājiem ir nodrošināti
iedzīvotājiem
kvalitatīvi nepieciešamie
nepieciešamos sociālos,
sociālie un veselības aprūpes
veselības aprūpes
pakalpojumi
pakalpojumus, kā sniegt
Bērnu dzimstība
kvalitatīvas vides un
drošības garantijas
novada iedzīvotājiem
Sociālā darba un sociālās

Gads

2011.g. – 112
2011.g. – 28 % kritiskā
stāvoklī
2011. g. pieejams Bauskā
2011.g. – 27 826
2011.g. aptauja –
nepieciešami uzlabojumi
2010.g. – dzimuši 262

Rīcību īstenošanas rezultatīvie
rādītāji 2018.g.

Attīstības
tendence

Datu ieguves avoti

20 % samazinājums

CSDD, Novada
dome

20 % kritiskā stāvoklī

CSP, Novada dome

Pieejams visos novada centros

CSP, Novada dome

28 500
Iedzīvotāji ir apmierināti ar
sociālo un veselības aprūpes
pakalpojumu pieejamību un
kvalitāti
Pieaugums 15 %

CSP, Novada dome
Aptauja
Novada dome

2011.g. Nav

Izstrādāta un apstiprināta
sociālā darba un sociālās
palīdzības pakalpojumu
attīstības koncepcija. Uzsākta
tās ieviešana

Novada dome

Sociālo pakalpojumu skaits

2011.g. – 2 (sociālā darba
pakalpojumi, sociālās
aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumi)

3 (+ sociālā aprūpe mājās)

Novada dome

Trūcīgo ģimeņu skaits

2011.g. 1102 ģimenes

20 % samazinājums

Novada dome

Trūcīgo personu skaits

2011.g. 3012 personas

20 % samazinājums

Novada dome

palīdzības pakalpojumu
attīstības koncepcija
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Prioritāte, mērķis

Bāzes rādītāji
Iedzīvotājiem un uzņēmējiem ir
nodrošināta nepieciešamā
inženieru infrastruktūra
Uzņēmumu skaita pieaugums

2011.g. aptauja –
nepieciešami uzlabojumi
2011.g. novadā darbojās
1950 uzņēmumi
2011.g. pieslēgums 33
ciemos

Rīcību īstenošanas rezultatīvie
rādītāji 2018.g.
Iedzīvotāji un uzņēmēji ir
apmierināti ar inženieru
infrastruktūras pieejamību un
kvalitāti

Attīstības
tendence

Datu ieguves avoti
Aptauja

20 % pieaugums

Lursoft, CSP

Visi ciemi pieslēgti

Novada dome

2008.g. – 63882,7 ha

63882,7 ha

Novada dome

2010.g. – 827

20 % samazinājums

Iekšlietu ministrijas
Informācijas centrs

2011.g – 2057 bezdarbnieki.

1000

NVA

20 % pieaugums

Izglītības iestādes

reģionā-14 izgl., valstī -7
izgl.

20 % pieaugums

Izglītības iestādes

PII nodrošinājums no
pieprasījuma

2011.g. 90 %

100 %

Novada dome

Profesionālās ievirzes iestādes
“Bauskas novada Bērnu un

2011.g. nav

Uzbūvēts
profesionālās
ievirzes
iestādes “Bauskas novada Bērnu un
jaunatnes
sporta
skola”

Novada dome

Pieslēgums centralizētai
ūdensapgādei
Meliorētās zemes
Noziedzīgumu nodarījumu
skaits
(VP.3) Kvalitatīva izglītība
(M.3.) Prioritātes mērķis
ir nodrošināt novada
iedzīvotājiem vislabākās
izglītības iespējas, īpaši
fokusējoties uz novada
specializācijas jomām –
lauksaimniecība, tūrisms
un loģistika

Gads

Bezdarbnieki

2011.g. – Bauskas 1.VSK Augstskolās iestājušos skaits

73% no beidzējiem,
Uzvaras VSK- 86%,
Īslīces VSK-29%, Bauskas
2.VSK- 54%, Mežotnes
Int. VSK nebija 12.klases
2011.g.novadā - 97 izgl.,

Skolēnu apbalvojumi olimpiādēs
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Prioritāte, mērķis

Bāzes rādītāji

Gads

Rīcību īstenošanas rezultatīvie
rādītāji 2018.g.

Attīstības
tendence

Datu ieguves avoti

infrastruktūras objekts – peldbaseins
(18.04.2016. grozījumu redakcija)

jaunatnes sporta skolas”
infrastruktūras objektspeldbaseins (18.04.2016.grozījumu
redakcijā)

5008 bērni un jaunieši
(0–18.g.) 2011.g.

5050

CSP, Novada dome

2011.g. aptauja –
nepieciešami uzlabojumi

Iedzīvotāji ir apmierināti ar
kultūras pakalpojumu pieejamību
un kvalitāti

Aptauja

2011.g. nav

Uzbūvēts
profesionālās
ievirzes
iestādes “Bauskas novada Bērnu un
jaunatnes
sporta
skola”
infrastruktūras objekts – peldbaseins
(18.04.2016. grozījumu redakcija)

Novada dome

Kultūras centri

Darbojas visos pagastu
centros

Darbojas visos pagastu centros

Novada dome

Iedzīvotājiem ir nodrošināti
plaša spektra kvalitatīvi aktīvās
atpūtas un sporta pakalpojumi

2011.g. aptauja –
nepieciešami uzlabojumi

Iedzīvotāji ir apmierināti ar sporta
pakalpojumu pieejamību un
kvalitāti

CSP, Novada dome

2011.g. aptauja –
nepieciešami uzlabojumi

Iedzīvotāji un uzņēmēji ir
apmierināti ar novada domes un
pašvaldības iestāžu, uzņēmumu
darbu

Aptauja

2011.g. tiek īstenoti 3
projekti

Tiek īstenoti 6 projekti

Novada dome

Bērnu un jauniešu skaits novadā
(VP.4) Pievilcīga kultūras un sporta vide
(M.4.) Prioritātes mērķis Iedzīvotājiem ir nodrošināti
ir nodrošināt iedzīvotājus plaša spektra kvalitatīvi kultūras
un novada viesus ar
pakalpojumi
kvalitatīvu un
Profesionālās ievirzes iestādes
daudzveidīgu kultūras un “Bauskas novada Bērnu un
sporta pakalpojumu
jaunatnes sporta skolas”
klāstu
infrastruktūras objektspeldbaseins (18.04.2016.grozījumu
redakcijā)

(VP.5) Efektīva pārvalde
(M.5.) Prioritātes mērķis
ir novadā veidot efektīvu
Efektīva pārvalde
pārvaldi un sekmēt
kvalitatīvu pakalpojumu
pieejamību.
Pārrobežu sadarbības projekti
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Prioritāte, mērķis

Bāzes rādītāji

Gads

Rīcību īstenošanas rezultatīvie
rādītāji 2018.g.

Attīstības
tendence

Datu ieguves avoti

Kvalitatīva, informāciju
saturoša, ērta lietošanā novada
domes mājas lapa

2011.g. aptauja –
nepieciešami uzlabojumi

Iedzīvotāji un uzņēmēji ir
apmierināti ar mājas lapu

Aptauja

Uzņēmumu skaita pieaugums

2011.g. novadā darbojās
1950 uzņēmumi

20 % pieaugums

CSP

2011.g. – 0,5 %

0,2 %

2010.g. Bauskas pilī 35 368

50 % pieaugums

Neizmantoto lauksaimniecības
zemju platības samazinājums
Tūristu skaits Bauskas novadā

Latvijas lauku saimniecību uzskaites tīkls
TIC
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3

Rīcības plāns

Uzdevumi

Pasākumi/aktivitātes

Atbildīgie izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansēšanas
avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

VP1: Mobilitāte un satiksmes drošība
RV1.1: Novada sasniedzamība

Izglītības pārvalde,
BNA Saimnieciskā
nodaļa

2012.–2018.

Novada dome,
privātfirmas,
valsts

Ceļu infrastruktūras sakārtošana un
attīstība

BNA Saimnieciskā
nodaļa un Attīstības un
plānošanas nodaļa

2012.–2018.

Novada dome,
valsts

Lietuvas – Bauskas sasniedzamības
uzlabošana

BNA Saimnieciskā
nodaļa

2013.–2018.

ES, novada
dome

Ātrgaitas interneta pieejamības
sekmēšana novadā

Pašvaldības IT
kompetences centrs,
SIA Komerccentrs
dati”

2012.–2018.

ES, novada
dome

Videokonferenču pieejamības
nodrošināšana

Pašvaldības IT
kompetences centrs,
Lietvedības un

2012.–2014

ES, novada
dome

Autobusu satiksmes optimizācija

U1.1.1: Novada fiziskas
sasniedzamības
nodrošināšana

U1.1.2: Virtuālas
sasniedzamības
uzlabošana

Nodrošināti papildus reisi: mikroautobusu
satiksme maršrutā Rīga – Bauska.
Optimizēta satiksme maršrutā Bauska –
Jelgava.
Nodrošināta regulāra satiksme novada
iekšienē.
Bauska iekļauta tālsatiksmes autobusu sarakstā
starptautiskās automaģistrāles E67 maršrutā.
Rekonstruēts Mūsas tilts Bauskā, Uzsākts
apvedceļa ap Bausku izbūves process
(projektēšanas procesa pārzināšana, novada
interešu aizstāvēšana).
Veikta ātrgaitas dzelzceļa Rail Baltica trases
gala varianta izveide atbilstoši novada
interesēm.
Veikta ceļa P87 Aizkraukle – Bauska posmu
uzlabošana.
Pārrobežu ceļu sakārtošana (vienojoties
pārrobežu pašvaldībām).
Modernizēts Bauskas rajona teritoriālais
informācijas tīkls (TIT), lai nodrošinātu
ātrgaitas internetu novadā, t.sk. Lietuvas
pierobežā.
Interneta pieejas punktu attīstība.
Videokonferenču telpas aprīkošana,
infrastruktūras izveidošana.
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Uzdevumi

Pasākumi/aktivitātes

Atbildīgie izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansēšanas
avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

2012.–2018.

ES, novada
dome

Pašvaldības ceļu un ielu prioritārās
rekonstrukcijas programmas izstrāde:
inventarizācija un rekonstrukcijas pamatojums,
prioritārā kārtībā. Programmas īstenošana.

2012.–2018.

ES, novada
dome

Ceļu un ielu rekonstrukcijas programmas
īstenošana.

2012.–2014.

Novada dome,
valsts

2012. –2018.

ES, novada
dome

Gājēju celiņu izbūve, ielu krustojumu
rekonstrukcija, ielu seguma nomaiņa.

2012.–2018.

ES, novada
dome

Izbūvēts un rekonstruēts ielu apgaismojums
pilsētā un ciemos.

2012.–2018.

ES, novada
dome

Izbūvēti veloceliņi 30 km, t.sk. prioritārie
veloceliņi uz Rītausmām, Bērzkalniem un
Saulaini.

sabiedrisko attiecību
nodaļa;
RV1.2: Ceļu infrastruktūras attīstība

Novada autoceļu rekonstrukcija

U1.2.1: Novada ceļu
attīstība

Pilsētas un ciemu ielu rekonstrukcija un
izbūve

Valsts 2.šķiras ceļu rekonstrukcijas
sekmēšana

Satiksmes drošības uzlabošanas
pasākumi

U1.2.2: Satiksmes
drošības attīstība novadā

Ielu apgaismojuma rekonstrukcija un
ierīkošana

Veloceliņu plānošana un izbūve

BNA Saimnieciskā
nodaļa un
Attīstības un
plānošanas nodaļa
BNA Saimnieciskā
nodaļa un
Attīstības un
plānošanas nodaļa
BNA Saimnieciskā
nodaļa un
Attīstības un
plānošanas nodaļa,
Zemgales plānošanas
reģions
BNA Saimnieciskā
nodaļa un
Attīstības un
plānošanas nodaļa
BNA Saimnieciskā
nodaļa un
Attīstības un
plānošanas nodaļa
BNA Saimnieciskā
nodaļa un
Attīstības un
plānošanas nodaļa

Novadā esošo 2. šķiras valsts ceļu
rekonstrukcijas iekļaušana valsts programmā.

VP2: Kvalitatīva, droša vide
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Uzdevumi

Pasākumi/aktivitātes

Atbildīgie izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansēšanas
avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

RV2.1: Sociālās aizsardzības un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un attīstība
Sociālā darba un sociālās palīdzības
pakalpojumu attīstības koncepcijas
izstrāde un ieviešana

U2.1.1: Nodrošināt
sociālā darba un sociālās
palīdzības pakalpojumu
attīstību

Pakalpojumu pieejamības uzlabošana

Nodrošināt iedzīvotājiem informāciju par
pieejamiem pakalpojumiem
Alternatīvās aprūpes mājas pakalpojumu
attīstība novadā
Esošo objektu rekonstrukcija un
energoefektivitātes palielināšana

U2.1.2: Sociālās
infrastruktūras attīstība
Ēku rekonstrukcija un izbūve jaunu
pakalpojumu nodrošināšanai
U2.1.3: Nodrošināt
kvalificētus sociālā
darba un veselības
aprūpes speciālistus
U2.1.4: Nodrošināt
veselības aprūpes
pakalpojumu pieejamību
un attīstību

Kvalificētu sociālā darba speciālistu
nodrošināšana
Stacionārās veselības aprūpes
infrastruktūras uzlabošana SIA „Bauskas
slimnīca”

2012.–2014.

ES, novada
dome

Izstrādāta sociālā darba un sociālās palīdzības
pakalpojumu attīstības koncepcija.

2012.–2018.

ES, novada
dome

Mājas lapas izveide, sasaiste ar pašvaldības
mājas lapu, elektroniska dokumentu aprites
sistēmas pilnveidošana u.tml.

2012.–2018.

Novada dome

2012.–2014.

ES, novada
dome

Nodrošināti pakalpojumi.

2012.–2018.

ES, novada
dome

Rekonstruēts pansionāts „Derpele”; pansionāta
un tā filiāļu energoefektivitātes nodrošināšana.

2012.–2018.

ES, novada
dome

Sociālo dzīvokļu izveide, patversmes izveide.

Bauskas novada
sociālais dienests

2012.–2018.

ES, novada
dome

Piesaistīti nepieciešamie speciālisti,
nodrošināti nepieciešamie kursi, semināri,
apmācība.

SIA „Bauskas
slimnīca”

2012.–2018.

ES, novada
dome

Rekonstruēta SIA „Bauskas slimnīca”.
Nodrošināta veselības pakalpojumu
pieejamība.

Bauskas novada
sociālais dienests
Pašvaldības IT
kompetences centrs,
Bauskas novada
sociālais dienests
Lietvedības un
sabiedrisko attiecību
nodaļa, Bauskas
novada sociālais
dienests
Bauskas novada
sociālais dienests
BNA Saimnieciskā
nodaļa, Bauskas
novada sociālais
dienests
BNA Saimnieciskā
nodaļa, Bauskas
novada sociālais
dienests

Info lapiņas, informācija mājas lapā,
publikācijas novada avīzē, u.tml.
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Uzdevumi
U2.1.5: Jauniešu
izglītības un veselības
centra izveide un
uzturēšana

Pasākumi/aktivitātes
Jauniešu izglītības un veselības centra
izveidošana Bauskā
Vienaudžu izglītības programmu izstrāde
jauniešu veselības un atkarību
profilakses jautājumos

Atbildīgie izpildītāji
BNA Attīstības un
plānošanas nodaļa,
NVO
BNA Attīstības un
plānošanas nodaļa,
NVO

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansēšanas
avoti

2012.–2018.

ES, novada
dome

2012.-2018.

ES, novada
dome

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
Ir izveidots jauniešu izglītības un veselības
centrs Bauskā. Jauniešiem tiek nodrošinātas
bezmaksas speciālistu konsultācijas.
Ir izstrādātas un tiek īstenotas jauniešu
veselības un profilakses izglītības
programmas.

RV2.2: Vides kvalitāte
Ūdens un kanalizācijas sistēmas
infrastruktūras attīstība
Ūdens un kanalizācijas sistēmas
uzskaites un kontroles attīstība

U2.2.1: Komunālās
saimniecības attīstība

Ūdenssaimniecības sakārtošana ciemos
līdz 200 iedzīvotājiem

Atkritumu saimniecības attīstība

Siltumapgādes efektivitāte un pieejamība
Meliorācijas sistēmu attīstība
U2.2.2: Nodrošināt
sistemātisku
labiekārtošanas darbu
veikšanu

Labiekārtošanas koncepcijas izstrāde
Parku, skvēru un laukumu rekonstrukcija
un attīstība

Kapitālsabiedrības,
pagastu pārvaldes

2012.–2018.

ES, novada
dome

Sakārtota ūdens un kanalizācijas saimniecība
pilsētā un ciemos.

Kapitālsabiedrības,
pagastu pārvaldes

2012.–2018.

ES, novada
dome

Pilnveidota elektrības, ūdens un kanalizācijas
notekūdens uzskaites sistēma.

2012.–2018.

ES, novada
dome

SIA Vides serviss

2012.–2018.

ES, novada
dome,
Zemgales
EKO

SIA Bauskas siltums

2012.–2018.

ES, novada
dome

2012.–2018.

ES, novada
dome

Sagatavoti tehniski ekonomiskie pamatojumi
(TEP).
1. kārtas ūdenssaimniecības attīstības projektu
īstenošana.
Līdzdalība poligona „Grantiņi” tālākā attīstībā
un apsaimniekošanā.
Izveidoti dalītie atkritumu šķirošanas laukumi,
uzstādīta šķirošanas līnija.
Uzstādīti automatizētās siltuma uzskates
skaitītāji ar iespēju attālināti nolasīt mērījumus
un iestatīt parametrus.
Novada meliorācijas sistēmu uzturēšanas
koncepcijas izstrāde un īstenošana.

2012.

Novada dome

Izstrādāta novada labiekārtošanas koncepcija.

2012.–2018.

Novada dome

Īstenošana atbilstoši labiekārtošanas
koncepcijai.

BNA Saimnieciskā
nodaļa, pagastu
pārvaldes

BNA Saimnieciskā
nodaļa
BNA Saimnieciskā
nodaļa, SIA Vides
serviss
BNA Saimnieciskā
nodaļa, SIA Vides
serviss
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Uzdevumi

Pasākumi/aktivitātes

Atbildīgie izpildītāji

Atpūtas vietu izveide un rekonstrukcija
Dabas taku izveide, sakopšana un
labiekārtošana
Kapu infrastruktūras attīstība

Bauskas pilsētas vecpilsētas sakārtošana

U2.2.3: Drošas vides
uzturēšana

Nepieciešamās infrastruktūras izveide un
attīstība
Dienestu darbības nodrošināšana un
attīstība

BNA Saimnieciskā
nodaļa, SIA Vides
serviss
BNA Saimnieciskā
nodaļa, SIA Vides
serviss
BNA Saimnieciskā
nodaļa, SIA Vides
serviss
BNA Saimnieciskā
nodaļa, Attīstības un
plānošanas nodaļa
SIA Vides serviss
BNA Saimnieciskā
nodaļa, Pašvaldības IT
kompetences centrs
BNA Sabiedriskās
kārtības nodaļa;

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansēšanas
avoti

2012.–2018.

Novada dome

2012.–2018.

ES, novada
dome

2012.–2018.

Novada dome

2012.–2018.

ES, novada
dome

2012.–2018.

Novada dome

Medicīniskās atskurbtuves izveide,
videonovērošanas sistēmas attīstība.

2012.–2018.

Novada dome

Sabiedriskās kārtības nodaļas darbības
nodrošināšana un pilnveidošana.

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
Īstenošana atbilstoši labiekārtošanas
koncepcijai.
Taku attīstības koncepcijas izstrāde un 1.kārtas
taku maršrutu izveidošana.
Īstenošana atbilstoši labiekārtošanas
koncepcijai.
Valsts pilsētbūvniecība pieminekļa – Bauskas
vecpilsētas attīstības stratēģijas izstrāde un
īstenošana (esošā reģenerācijas projekta
izvērtēšana un aktualizēšana).

VP3: Kvalitatīva izglītība
RV3.1 Izglītības kvalitātes un pieejamības nodrošināšana

U3.1.1. Nodrošināt
pirmsskolas, pamata
profesionālās ievirzes un
vidējās izglītības
pieejamību un kvalitāti
(17.03.2016.grozījumu
redakcijā)

Izglītības iestāžu darbības optimizācija
un attīstība
Skolu infrastruktūras attīstība

PII infrastruktūras attīstība

Izglītības pārvalde,
izglītības iestādes
Izglītības pārvalde,
BNA Saimnieciskā
nodaļa, izglītības
iestādes
Izglītības pārvalde,
BNA Saimnieciskā
nodaļa, izglītības
iestādes

Izglītības iestāžu optimizācijas plāna
aktualizācija un īstenošana.

2012.–2018.

Novada dome

2012.–2018.

ES, novada
dome

Skolu ēku rekonstrukcija (t.sk. pirmskolas
izglītības grupiņu) , attīstība un
energoefektivitātes paaugstināšana.

2012.–2018.

ES, novada
dome

PII ēku rekonstrukcija, attīstība un
energoefektivitātes paaugstināšana.
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Uzdevumi

U3.1.2. Nodrošināt
profesionālās izglītības
pieejamību atbilstoši
novada specializācijai

U3.1.3. Nodrošināt
neformālās izglītības un
mūžizglītības pieejamību
un kvalitāti

Pasākumi/aktivitātes

Atbildīgie izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansēšanas
avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Profesionālās ievirzes izglītības
pieejamības nodrošināšana
Jaunu objektu izbūve

Izglītības pārvalde,
Attīstības un
plānošanas nodaļa,
izglītības iestādes

2012.–2018.

ES, pašvaldība

Mākslas un mūzikas skolas pieejamība, t.sk.
lauku teritorijas, (infrastruktūras sakārtošana,
energoefektivitāte).
Materiāli tehniskās bāzes nodrošināšana,
Profesionālās ievirzes programmu attīstība.
Infrastruktūras nodrošināšana mācību treniņu
darbam profesionālās ievirzes iestādes
“Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta
skola” infrastruktūras objektā – peldbaseins
peldēšanas programmas apguvei .
Sporta halles izbūve profesionālās ievirzes
izglītības iestādei „Bauskas novada Bērnu un
jaunatnes sporta skola”
(18.04.2016.grozījumu redakcijā)

Transporta pakalpojumu nodrošināšana

Izglītības pārvalde,
izglītības iestādes

2012.–2018.

Novada dome

Skolēnu autobusu skaita un maršrutu
optimizācija.

Skolu un PII materiāli tehniskās bāzes
attīstība

Izglītības pārvalde,
Pašvaldības IT
kompetences centrs ,
izglītības iestādes

2012.–2018.

ES, novada
dome

Profesionālās izglītības pieejamības
nodrošināšana sadarbībā ar kaimiņu
novadiem

Izglītības pārvalde,
izglītības iestādes

2012.–2018.

ES, novada
dome

Sekmēt vietējo uzņēmēju sadarbību ar
profesionālās izglītības iestādēm

Izglītības pārvalde,
izglītības iestādes

2012.–2018.

Novada dome

Neformālās izglītības un mūžizglītības
iestāžu infrastruktūras attīstība

Izglītības pārvalde,
BNA Saimnieciskā
nodaļa, izglītības
iestādes

2012.–2018.

ES, novada
dome

Izglītības iestāžu informatizācija, materiāli
tehniskā aprīkojuma iegāde.
Sadarbība ar nozaru ministrijām Saulaines
tehnikuma mācību programmu izstrādē, dalība
kopmītņu infrastruktūras sakārtošanā,
veloceliņa izveide, u.c.
Prakses vietas, līdzdalība programmu izstrādē,
uzskates līdzekļu pieejamības nodrošināšanā,
u.c.
Bērnu jauniešu centra darbības atbalsts,
pulciņi, mācību atbalsta punktu izveide
pagastos, jauniešu brīvā laika centru izveide
pagastos, nevalstisko organizāciju atbalsta
centra izveide novadā.
IT Kompetences centra un Amatniecības
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Uzdevumi

U3.1.4: Speciālistu
kvalifikācijas
paaugstināšana

Pasākumi/aktivitātes

Atbildīgie izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansēšanas
avoti

Neformālās izglītības un mūžizglītības
iestāžu materiāli tehniskās bāzes attīstība

Izglītības pārvalde,
izglītības iestādes

2012.–2018.

ES, novada
dome

Pedagogu kvalifikācijas nodrošināšana

Izglītības pārvalde,
izglītības iestādes

2012.–2018.

ES, novada
dome

Pedagogu pieredzes apmaiņas īstenošana

Izglītības pārvalde,
izglītības iestādes

2012.–2018.

ES, novada
dome

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
centra darbība attīstība un pilnveidošana.
Izstrādāts un tiek īstenots mūžizglītības
attīstības plāns decentralizējot mūžizglītības
pakalpojums
un
nosakot
koordinatora
pienākumus
(izveidota
štata
vieta
Amatniecības centrā, speciālista štata vieta IT
Kompetences centrā).
Energoefektivitātes
nodrošināšana
IT
Kompetences centa ēkai.
Neformālās izglītības un mūžizglītības
iestādēm nodrošināta mūsdienīga materiāli
tehniskā bāze kvalitatīvai darbībai.
Pedagogiem pieejami tālākizglītības kursi,
apmācības, u.c.
Skolās un PII strādā kvalificēti pedagogi; PII
pedagogi apmācīti strādāt ar bērniem ar īpašām
vajadzībām.
Īstenoti pieredzes apmaiņas projekti, t.sk.
pārrobežu sadarbības projekti.

VP4: Pievilcīga kultūras un sporta vide
RV4.1: Kultūras pakalpojumu daudzveidības un kvalitātes nodrošināšana

U4.1.1: Kultūras
aktivitāšu veikšanai
nepieciešamās
infrastruktūras attīstība

Esošās infrastruktūras sakārtošana un
rekonstrukcija novadā, materiāli
tehniskās bāzes attīstība
Jaunas infrastruktūras būvniecība
Autotransporta un autopārvadājumu
pakalpojumu iegāde

Bauskas kultūras
centrs, BNA
Saimnieciskā nodaļa
Bauskas kultūras
centrs, BNA
Saimnieciskā nodaļa
Bauskas kultūras
centrs, BNA
Saimnieciskā nodaļa

2012.–2018.

Novada dome

2012.–2018.

ES, novada
dome

2012.–2018.

Novada dome

Sakārtoti Kultūras nami/ tautas nami un
brīvdabas estrādes novadā, Labiekārtotas
teritorijas.
Nodrošināta mūsdienu prasībām atbilstoša
materiāli tehniskā bāze.
Rekonstruēta brīvdabas estrāde Bauskas
pilsētā.
Nodrošināta kultūras pasākumu un ikdienas
kultūras aktivitāšu sasniedzamība.
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Uzdevumi

U4.1.2: Nodrošināt
bibliotēku darba
kvalitāti un
pakalpojumu attīstību

Pasākumi/aktivitātes

Bibliotēku infrastruktūras izveide un
attīstība
Bibliotēku materiāli tehniskās bāzes
attīstība
Pakalpojumu dažādošana un mārketings

U4.1.3: Nodrošināt
muzeju darba kvalitāti
un pakalpojumu
attīstību

U4.1.4: Kultūras
mantojuma saglabāšana
un kultūrvides attīstība

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansēšanas
avoti

2012.–2018.

ES, novada
dome

Uzbūvēta Reģionālā un Bauskas novada
Centrālā bibliotēka. Esošo bibliotēku ēku
renovācija un rekonstrukcija.

2012.–2018.

ES, novada
dome

Nodrošināta mūsdienu prasībām atbilstoša
materiāli tehniskā bāze.

2012.–2018.

Novada dome

Ekspozīcijas papildināšana, IT tehnoloģiju
izmantošana ekspozīcijā, u.c.

2012.–2018.

ES, novada
dome

Muzeju rekonstrukcija, teritorijas
labiekārtošana. Mūsdienu prasībām atbilstoša
materiāli tehniskā bāze.

Bauskas NMM

2012.–2018.

ES, novada
dome

Pieejami kvalitatīvi tūrisma informācijas
centra pakalpojumi.

Bauskas pils muzejs

2012.–2018.

ES, novada
dome

Bauskas pilsdrupu konservācija atbilstoši
Bauskas pils muzeja investīciju plānam.

2012.–2018.

ES, novada
dome

Izbūvēta Rātsnama 3. kārta.

2012.–2018.

ES, novada
dome

Izstāžu apmaiņas projekti, festivāli, novada
svētki, apmācību semināri, gleznotāju un
kokgriezēju plenēri u.c.

Atbildīgie izpildītāji

Muzeju infrastruktūras attīstība
Bauskas NMM struktūrvienības tūrisma
informācijas centra darbības
nodrošināšana un attīstība
Kultūrvēsturisko objektu saglabāšana un
atjaunošana
Rātsnama izbūve

Kultūrvides attīstības pasākumi

Bauskas centrālā
bibliotēka, BNA
Saimnieciskā nodaļa,
Attīstības un
plānošanas nodaļa
Bauskas centrālā
bibliotēka
Pašvaldības IT
kompetences centrs,
muzeji
Bauskas pils muzejs,
Novadpētniecības un
mākslas muzejs

Bauskas NMM, BNA
Saimnieciskā nodaļa,
Attīstības un
plānošanas nodaļa
Bauskas kultūras
centrs, muzeji,
Lietvedības un
sabiedrisko attiecību
nodaļa

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

RV4.2: Sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumu attīstība
U4.2.1: Sporta un
aktīvās atpūtas
infrastruktūras attīstības
nodrošināšana

Esošās sporta infrastruktūras
sakārtošana, renovācija

Sporta centrs
„Mēmele”, BJSS, BNA
Saimnieciskā nodaļa

2012.–2018.

ES, novada
dome

Sporta laukumu un stadionu rekonstrukcija un
labiekārtošana. Sporta bāzu rekonstrukcija.
Slidošanas laukumu ierīkošana. Aprīkojums
sacensību organizācijai.
Izveidot un/vai pilnveidot jauniešu fiziskajām
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Uzdevumi

Pasākumi/aktivitātes

Jaunu objektu izbūve

Sporta pasākumu organizācija un
mārketings
U4.2.2: Sporta un
aktīvās atpūtas
pasākumu organizācija
un dažādošana
Sporta pasākumu dažādošana

Atbildīgie izpildītāji

Sporta centrs
„Mēmele”, BJSS, BNA
Saimnieciskā nodaļa
Sporta centrs
„Mēmele”, BJSS,
BNA Saimnieciskā
nodaļa, Lietvedības un
sabiedrisko attiecību
nodaļa
Sporta centrs
„Mēmele”, BJSS,
BNA Attīstības un
plānošanas nodaļa,
Lietvedības un
sabiedrisko attiecību
nodaļa

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansēšanas
avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
aktivitātēm pielāgotus laukumus (galda teniss,
basketbola grozs, volejbola tīkls, skeitborda un
velo rampas, ielu vingrošanas aprīkojums u.c.)
Peldbaseina izbūve. Sporta laukumu
ierīkošana.
Izveidot un/vai pilnveidot jauniešu fiziskajām
aktivitātēm pielāgotus laukumus (galda teniss,
basketbola grozs, volejbola tīkls, skeitborda un
velo rampas, ielu vingrošanas aprīkojums u.c.)

2012.–2018.

Novada dome

2012.–2018.

Novada dome

Sporta spēļu organizēšana, novada svētki,
valsts mēroga sacensības, transporta
nodrošināšana.

2012.–2018.

Novada dome

Sporta attīstības stratēģijas izstrāde,
piedāvājumu dažādošana.

VP5: Efektīva pārvalde
RV5.1: Pašvaldības un tās iestāžu, uzņēmumu darbības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana

U5.1.1: Paaugstināt
pārvaldes efektivitāti

Bauskas novada domes darbinieku
kapacitātes attīstība

Iestāžu vadītāji

2012.–2018.

ES, novada
dome

Kvalificētu speciālistu nodrošināšana, GIS
speciālists, Uzņēmējdarbības speciālists,
arhitekts un ainavu arhitekts u.c.
Pašvaldības speciālistu kompetenču
paaugstināšana, semināri darbam ar
programmām un datu bāzēm.
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Uzdevumi

Pasākumi/aktivitātes
Projektu sagatavošana finansējuma
piesaistei un projektu īstenošana

Vadības kvalitātes sistēmas ieviešana

E-pakalpojumu ieviešana
U5.1.2: Uzlabot
pakalpojumu sniegšanas
kvalitāti un pieejamību

Atbildīgie izpildītāji
Attīstības un
plānošanas nodaļa
Lietvedības un
sabiedrisko attiecību
nodaļa, Attīstības un
plānošanas nodaļa
Pašvaldības IT
kompetences centrs,
BNA Saimnieciskā
nodaļa, Attīstības un
plānošanas nodaļa

Pašvaldības IT infrastruktūras
sakārtošana

Pašvaldības IT
kompetences centrs

Izveidot jaunu pakalpojumu „Darbs ar
jaunatni”

Attīstības un
plānošanas nodaļa
Lietvedības un
sabiedrisko attiecību
nodaļa, Attīstības un
plānošanas nodaļa
Lietvedības un
sabiedrisko attiecību
nodaļa, Attīstības un
plānošanas nodaļa

Pieredzes apmaiņa novada domes
speciālistiem
U5.1.3: Pieredzes
apmaiņas nodrošināšana
Labās prakses popularizēšana

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansēšanas
avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

2012.–2018.

Novada dome

Sagatavoti un īstenoti projekti atbilstoši
investīciju plānam, aktuālajām vajadzībām un
pieejamajam finansējumam, t.sk. starptautiskie
projekti.

2012.–2018.

Novada dome

Vadības kvalitātes sistēmas izstrāde un
pakāpeniska īstenošana, darbinieku apmācība.

2012.–2018.

ES, novada
dome

2012.–2018.

ES, novada
dome

2012.-2013.

Novada dome

2012.–2018.

ES, novada
dome

Pieredzes apmaiņas projekti (sadraudzības
valstu, pašvaldību pieredzes apgūšanai).

2012.–2018.

ES, novada
dome

Starptautiskā sadarbība, izstrādāti bukleti par
pašvaldības paveikto, rezultātu apkopojums,
publikācijas TV, radio, presē.

ES, novada
dome

Bauskas Industriālā un loģistikas parka
izveide.
Gailīša biznesa dārza attīstība.
Uzņēmējdarbības atbalsta centru izveide,
izmantojot bibliotēku filiāļu tīklu.
Konsultatīvo pakalpojumu attīstība.

Pieejami e-pakalpojumi, izveidota vienas
pieturas aģentūra.
Pieejamības uzlabošana, tehniskais
aprīkojums, nodrošināta nepieciešamā
programmatūra.
Izveidots jauns pakalpojums „Darbs ar
jaunatni”, attīstīts darbs ar novada jaunatni.

RV5.2: Uzņēmējdarbības veicināšana
U5.2.1:
Uzņēmējdarbības
attīstībai pievilcīgas
vides izveide

Uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūras
izveide un attīstība

Attīstības un
plānošanas nodaļa

2012.–2018.
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Uzdevumi

Pasākumi/aktivitātes

Atbildīgie izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansēšanas
avoti

PPP projektu attīstība

BNA Saimnieciskā
nodaļa, Attīstības un
plānošanas nodaļa,,
Izglītības pārvalde

2012.–2018.

ES, novada
dome

Apzināti, virzīti un īstenoti PPP projekti
(IT pakalpojumi, pašvaldības ēku
energoefektivitāte u.c.)

ES, novada
dome

Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes
darbības nodrošināšana.
Sadarbība ar citām uzņēmējdarbības
veicināšanas organizācijām.
Sekmēta uzņēmējdarbība jauniešu vidū, jaunu
uzņēmēju piesaiste, Altum u.c. programmu
popularizēšana.
Tūrisma pakalpojumu kvalitātes
paaugstināšanas pasākumi.

2012.–2018.

Novada dome

Uzņēmējdarbības attīstības stratēģijas izstrāde
un īstenošana (datu bāzes izveidošana, mājas
lapas attīstība un sasaiste ar domes mājas lapu,
uzņēmēju dienas, pārrobežu sadarbība).
Amatnieku un lauksaimnieku gadatirgu
organizēšana.

2012.–2018.

ES, novada
dome

Uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumi

Sadarbības sekmēšanas pasākumi
U5.2.2: Novada
uzņēmēju t.sk.
lauksaimnieku
sadarbības sekmēšana
un popularizēšana
Labās prakses popularizēšana

Attīstības un
plānošanas nodaļa,
izglītības pārvalde,
tūrisma speciālisti

Attīstības un
plānošanas nodaļa,
Pašvaldības IT
kompetences centrs,
Lietvedības un
sabiedrisko attiecību
nodaļa, BJC, uzņēmēju
organizācijas
Attīstības un
plānošanas nodaļa,
Lietvedības un
sabiedrisko attiecību
nodaļa, uzņēmēju
organizācijas

2012.–2018.

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Semināri, pieredzes apmaiņas, uzņēmēju
iesaiste pašvaldību delegācijās.
Konkursi uzņēmējiem.

RV5.3: Novada teritorijas un tūrisma mārketinga īstenošana un attīstība
U5.3.1: Veicināt tūrisma
attīstību, jaunu
produktu izstrādi

Tūrisma nozares darbības pilnveidošana
Sadarbība ar tūrisma institūcijām un
organizācijām

Attīstības un
plānošanas nodaļa,
tūrisma speciālisti
Attīstības un
plānošanas nodaļa,

2012.–2018.

ES, novada
dome

2012.–2018.

Novada dome

Tūrisma stratēģijas aktualizācija un īstenošana.
Statistikas uzskaites pilnveidošana tūrismā.
Jaunu produktu izstrāde.
Sadarbība ar sadraudzības pilsētām
(informācijas izplatīšana) ar Rīgas institūcijām
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Uzdevumi

Pasākumi/aktivitātes

Mārketinga materiāli
U5.3.2: Nodrošināt
teritorijas
atpazīstamības
veicināšanu

Novada popularizēšana

Atbildīgie izpildītāji
tūrisma speciālisti,
Lietvedības un
sabiedrisko attiecību
nodaļa
Lietvedības un
sabiedrisko attiecību
nodaļa, Attīstības un
plānošanas nodaļa
Lietvedības un
sabiedrisko attiecību
nodaļa, tūrisma
speciālisti, Attīstības
un plānošanas nodaļa

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansēšanas
avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
un organizācijām.

2012.–2018.

ES, novada
dome

Bukleti, brošūras, diski, elektroniskā
informācija , TV materiāli.

2012.–2018.

ES, novada
dome

Līdzdalība izstādēs.

RV5.4: Sadarbība ar starptautiskajiem partneriem novada teritorijas attīstības sekmēšanai
U5.4.1: Nodrošināt
kopēju pārrobežu
projektu pieteikumu
sagatavošanu un
īstenošanu
U5.4.2: Kopīgu,
savstarpēji nozīmīgu
teritoriju attīstības
jautājumu risināšana

Lietuvas partneru un Bauskas novada
partneru kopīgu attīstības projektu
pieteikumu sagatavošana un īstenošana

Attīstības un
plānošanas nodaļa

Sadarbības rīcības plāna izstrāde un
īstenošana

Attīstības un
plānošanas nodaļa,
atbilstošas jomas
nodaļa

2012.–2018.

ES, novada
dome

Sagatavoti un apstiprināti projekti, projekti
tiek īstenoti.

2012.–2018.

ES, novada
dome

Izstrādāts sadarbības rīcības plāns, sagatavotas
projektu idejas (ceļi, vide, civilās aizsardzības
jautājumi, veselības aprūpe, kultūra, tūrisms
u.c.)
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3.1

Investīciju plāns (2016.gada redakcijā)

Nr.
p.k.
Projekta nosaukums

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

Proj. ievieš.
līdz 2014.g.

Proj. ievieš.
līdz 2020.g.

Projekta plānotie
rezultatīvie rādītāji

darbības

rezultāti

un

to

Partneri

VP1: Mobilitāte un satiksmes drošība
RV1.1: Novada sasniedzamība
10 671.50 10 671.50
0
0
2012.-2014. 2016.-2020. 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.
SM, ATD,
3 436 343 1 445 868
0
0
2013.-2014.
Uzvaras ielas posma rekonstrukcija; Mūsas tilta
rekonstrukcija.

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

105

21 343

VP1

3--10

4 820 690

2.2. Pārrobežu ceļu
sakārtošana

VP1

0

0

0

0

0

N/A

2.3. U1.1.2.
Ātrgaitas interneta
pieejamības sekmēšana
novadā

VP1

0

0

0

0

SM

2014.

2.4.U1.2.2
Publisko interneta
pieejas punktu attīstība

VP1

90990

77341

15 000

0
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2014.

2.5. U1.1.2. Bauskas
novada teritoriālā tīkla
uzlabošana

VP1

0

0

59924.04

0

0

2014.

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,
2015.

Interneta pieejas punktu attīstību, Bauskas novadā.

2016.-2020. 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.

Sagatavoja SIA „Baltkonsults”, SIA „Konsorts”, SIA „Konsultanti” sadarbībā ar Bauskas novada domi

208

Bauskas novada attīstības programma 2012.–2018. gadam. Gala redakcija

Nr.
p.k.
Projekta nosaukums

2.6.U 1.1.2. IKT
tehnoloģiju ieviešana
biznesa bibliotēkās

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. Privātais Citi
proj.
finans.
finans.
prior.
(EUR)
VP1

VP1

24 182,58

4, 5-10

5 675 528

3.2. Rīgas ielas posma
rekonstrukcija
uzņēmējdarbības
attīstībai

VP1

800 309

3.3 Kraujas ielas posma
rekonstrukcija
uzņēmējdarbības
attīstībai

VP1

240 501

85%

15%

0

Proj. ievieš.
līdz 2014.g.
0

Proj. ievieš.
līdz 2020.g.

Projekta plānotie
rezultatīvie rādītāji

darbības

rezultāti

un

to

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.

2013.-2014.

RV1.2: Ceļu infrastruktūras attīstība
Ielu un autoceļu rekonstrukcija
0
715 904
0
0
2012.-2014. 2015.-2020. Veikta Bauskas pilsētas ielu vai to posmu
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.
432 323,49
18 006,95
2014.
2015.
Rīgas
ielas
rekonstrukcija,
apgaismojums,
labiekārtošana.

204 426

2014.

2015.

Kraujas ielas
nodrošināšana.

posma

rekonstrukcija,

pieejamības
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Nr.
p.k.
Projekta nosaukums
4 4.1. Bauskas pilsētas ielu
un laukumu
rekonstrukcija, 2.kārta

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

3, 5-10,
131

937 764

14 000

Proj. ievieš.
līdz 2014.g.

0

0

937 764

2013.

Proj. ievieš.
līdz 2020.g.

Projekta plānotie
rezultatīvie rādītāji

darbības

rezultāti

un

to

2015.-2018. 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 –
Mēmeles piekraste).
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.

4.2. Bauskas vecpilsētas
daļas revitalizācija
tūrisma un
uzņēmējdarbības
attīstībai

VP1

3-4

150 000

127 000

23 000

0

0

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.

VP5

3-4, 152

760 380

504 636

255 744

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.

4 4.4. Privāto investīciju
palielināšana Bauskas
pilsētas dienvidu
aglomerācijā
uzņēmējdarbības
veicināšanai
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Nr.
p.k.
Projekta nosaukums
5 5.1.Kalna Zaļās ielas
uzturēšanas darbi

5.2.Bauskas industriālās
teritorijas attīstība,
reģenerējot degradētās
teritorijas

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

VP5

5, 152

6 Autoceļa B20 Leriķi Lejkristi turpinājuma
izbūve

VP1

2-5, 6-11

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

2-5, 7,

Proj. ievieš.
līdz 2014.g.

1 020 242,63

0

522 243

0

498 000,00

2 800 000

2 280 000

520 000

0

0

0

0

146 840

117 472

29 368

0

0

250 000

212 500

37 500

0

0

Proj. ievieš.
līdz 2020.g.

Projekta plānotie
rezultatīvie rādītāji

darbības

rezultāti

un

to

Partneri

Kalna- Zaļās ielas periodiskā uzturēšana, asfalta
seguma rekonstrukcija 29 721 m2; lietus ūdens
kanalizācijas pievada izbūve 60m; kanalizācijas
kolektora izbūve 45 m; gājēju pārejas L tipa Satiksmes
apgaismojums, LED lampām 8 gab.; luksofori 8 gab.; ministrija,
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
novadīšanuapgaismojums,
sakaru
kabeļi,
elektrokabeļi, ūdensvads, kanalizācija.
2016.-2017. Skatīt 10.punktu
2015.

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.

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

1 km
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Nr.
p.k.
Projekta nosaukums

7.3.Teritorijas
revitalizācija Codes
pagastā, rekonstruējot
vietējā autoceļa posmu

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

10 10.1. Bauskas novada
pašvaldības grants ceļu
pārbūve

VP1

2-5, 7

2-8, 10

Proj. ievieš.
līdz 2014.g.

150 000

127000

23 000

0

0

104 908

83 926

20 982

0

0

1 500 000

1 275 000

225 000

0

0

8 710,00

0

0

3430000

0

8 710,00

6,7,8

7 000 000

3 570 000

0

Projekta plānotie
rezultatīvie rādītāji

darbības

rezultāti

un

to

Partneri

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

2020.

569 149

VP1

Proj. ievieš.
līdz 2020.g.

0

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
gab., ierīkotas dzelzsbetona kāpnes 9 m².
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
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Nr.
p.k.
Projekta nosaukums

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

Proj. ievieš.
līdz 2014.g.

Proj. ievieš.
līdz 2020.g.

Projekta plānotie
rezultatīvie rādītāji

darbības

rezultāti

un

to

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
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.
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Nr.
p.k.
Projekta nosaukums

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)

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

VP1

2-9, 11,
17,18

16 000

16 000

1 134 308

1134308

0

0

0

0

0

0

0

569 149

455 319

26 431,24

0

0

Proj. ievieš.
līdz 2014.g.
2014.

2-10, 152

Proj. ievieš.
līdz 2020.g.

Projekta plānotie
rezultatīvie rādītāji

darbības

rezultāti

un

to

Līdz 2020. 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,
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, veikta šķembu seguma atjaunošana.
2018.
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

113 830

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.
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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. Privātais Citi
proj.
finans.
finans.
prior.
(EUR)
VP1

12, 14-22 1 223 670

14809

0

0

Proj. ievieš.
līdz 2014.g.
2014.

Proj. ievieš.
līdz 2020.g.

Projekta plānotie
rezultatīvie rādītāji

darbības

rezultāti

un

2018.

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

1223670

825 266

825266

0

0

2019.

Izbūvēti gājēju - velosipēdistu celiņi 4 km garumā.

13-14,
16-22

2 418 882

2418882

0

0

2019.

Izbūvēti gājēju – velosipēdistu celiņi 12 km garumā.

10, 1215, -1722

35 572

7 115

0

0

VP1

13, 14-22

VP1

VP1

28 457

to

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).
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Nr.
p.k.
Projekta nosaukums

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

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

VP1

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

VP1

10,13-16, 1 707 446
18-22

29105

Proj. ievieš.
līdz 2014.g.

0

0

2014.

0

0

2014.

1707446

10, 1317,

40 031

1382841
1 422 872

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.

VP1

13-18,
20-22

1 209 441

967 553

241 888

0

0

Proj. ievieš.
līdz 2020.g.

Projekta plānotie
rezultatīvie rādītāji

darbības

rezultāti

un

to

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,
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.
2015.-2018. 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
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. Apgaismojuma izbūve Ošu
ielā Jauncodē.
līdz 2020. 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.
Izbūvēt ielu apgaismojumu Bauskas novadā.
2018.
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Nr.
p.k.
Projekta nosaukums
Dāviņu pagasta Dāviņu
ciemā
20 Gājēju celiņu, laukumu
un autobusu pieturu
rekonstrukcija pagastu
teritorijās

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

VP1

13-19,
21-22

90032

112 714

90 172

22 542

0

Proj. ievieš.
līdz 2014.g.

0

2013.

VP1

13-20, 22

142 287

113 830

28 457

0

0

22 Ielu un ceļu
inventarizācija,
transporta plūsmu audits
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

13-21

142 287

113 830

28 457

0

0

0

522243

0

498 000,00

2014.

0

0

2012.

27 P87 Bauska - Aizkraukle

24-27

1 020 242,63

VP1

23, 25-57

96405
284 574

71 144

VP1

23-24,
26-27

0

0

VP1

23-25, 27

0

0

0

VP1

23-26

0

0

0

355 718

2020.

Skatīt.23.aili

21 Satiksmes drošības
pasākumi uz A7

VP1

Proj. ievieš.
līdz 2020.g.

darbības

rezultāti

un

to

Partneri

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

2015.

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

2014.-2020. 1.kārta.
Seguma rekonstrukcija 2.kārta.

Skatīt 23. aili

0

2015.

0

Projekta plānotie
rezultatīvie rādītāji

2014.

2014.
0

Skatīt 23.aili.
Asfalta seguma rekonstrukcija.

AS
"Latvijas
Valsts ceļi"

Realizēts, AS "Latvijas Valsts ceļi”
AS
Asfalta seguma rekonstrukcija; izlīdzinošā kārta,
"Latvijas
virsmas apstrāde, autobusa pieturvietu rekonstrukcija
Valsts ceļi"
Asfalta seguma izlīdzinošās kārtas uzklāšana un
virsmas apstrāde, P87 Bauska-Aizkraukles šosejas AS
"Latvijas
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Nr.
p.k.
Projekta nosaukums

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

Proj. ievieš.
līdz 2014.g.

Proj. ievieš.
līdz 2020.g.

Projekta plānotie
rezultatīvie rādītāji

darbības

rezultāti

un

to

Partneri

Mēmeles ielas posmam 4160 m2.
Valsts ceļi"
7,75 km rekonstrukcija no 9,655 līdz 17,405km un
5,1km no 17,405 līdz 22,461km asfalta seguma izbūve.

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

VP2

29-33

VP2

28

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

0

0

0

142 287
113 830

29.2. Vispārēja tipa
VP2
28
pansionāta „Derpele”
struktūrvienība
Slimnīcas iela 4, Bauskā
atjaunošana
30 30.1.Profesionāla sociālā VP2 28
darba attīstība pašvaldībā SAM
9.2.1.

0

400 000

12 300

28 457

400 000

10455

1845

2014.

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
pansiotāta
„Derpele”
struktūrvienības
atjaunošna, iegādāta mobilā iekārta Jolly Standard, kas
ļauj pārvarēt kāpņu laidus cilvēkiem invalīdu ratiņos.
2015.-2020. Pilnveidota Bauskas novada Sociālā dienesta
profesionālā kompetence darbā ar riska situācijā esošām
personām.
Nodrošinātas supervīzijas darbam ar riska situācijā
esošām personām.
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Nr.
p.k.
Projekta nosaukums
30.2. Projekts „Proti un
Dari” Bauskas novadā

31 Ģimeniskai videi
pietuvinātu pakalpojumu
pieejamību personām ar
invaliditāti un bērniem
32
32.1. Pakalpojumi un
infrastruktūras attīstība
personām ar invaliditāti
32.2. Pakalpojumu
infrastruktūras attīstība
personām ar invaliditāti
32.3. „Pasākumi
multiplās sklerozes
slimnieku integrācija
sabiedrībā un dzīves
kvalitātes uzturēšana
2015.gadā”
33 Institūcijām alternatīvie
aprūpes mājās
pakalpojumi Bauskas
novadā

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

Proj. ievieš.
līdz 2014.g.

Proj. ievieš.
līdz 2020.g.

Projekta plānotie
rezultatīvie rādītāji

darbības

rezultāti

un

to

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.

VP2 29
SAM
9.2.2.

284 574

227 659

56 915

0

0

VP2 28
SAM
9.3.1.

200 000

170 000

30 000

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

VP2 28
SAM
9.3.1.
VP2 32

200 000

170 000

30 000

711

0

711

VP2

141 840

0

VP2

28

0

0

0

0

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

2014.

Līdz 2020. Pilnveidot aprūpi mājās, izveidot mobilās aprūpes
vienības
pakalpojumu
nodrošinot
sociālos
pakalpojumus 155 mērķa grupas personām.
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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. Privātais Citi
proj.
finans.
finans.
prior.
(EUR)
VP2

35-38

842 092

364 255

477837

0

0

0

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

Proj. ievieš.
līdz 2014.g.

Proj. ievieš.
līdz 2020.g.

Projekta plānotie
rezultatīvie rādītāji

darbības

rezultāti

un

to

Partneri

Līdz 2020. 2010-2014.gadā kopā SIA „Bauskas slimnīca”
ieguldīts 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
2011.-2014. 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
2011.-2013.
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
2010.-2014.
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Nr.
p.k.
Projekta nosaukums

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

Proj. ievieš.
līdz 2014.g.

38 Aprūpes nodaļas
aprīkošana

VP2

34-37

45968

0

0

0

45967,54

39 Energoefektivitātes
pasākumi Brunavas
pagasta Ērgļu sociālā
centrā

VP2

28

113 830

91 064

22 766

0

0

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

393 257

Proj. ievieš.
līdz 2020.g.

Projekta plānotie
rezultatīvie rādītāji

darbības

rezultāti

un

to

Partneri

2011.-2014. 2015.-2020. 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
pārvietošanās palīgierīces (pieci staiguļi mazie un divi
staiguļi lielie).
2016.
Fasādes siltināšana.

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

0

0

271 296,97 73 357,12

0

0

2014.

275 794,48 117 462,37

0

0

2013.

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).
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.
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Nr.
p.k.
Projekta nosaukums

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

Proj. ievieš.
līdz 2014.g.

44 Ūdensapgādes,
notekūdeņu un
kanalizācijas sistēmas
rekonstrukcija Mežotnes
pagasta Jumpravās

VP2

40-43,
45-59

287783

241943,84 45 839,25

0

0

2014.

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

VP2

40-44,
46-59

430 833

358 732,36 72 100,40

0

0

2014.

VP2

40-45,
47-59

263333

184 986,42 78 347,19

0

0

47 Ūdenssaimniecības
attīstība Bauskas novada
Vecsaules pagasta
Vecsaules ciemā

VP2

40-46,
48-59

691024

417 012,85 274 011,16

0

0

2014.

48 Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība
Bauskas novada
Brunavas pagasta
Grenctāles ciemā

VP2

40-47,
49-59

566 120

397684,27 168435,66

0

0

2014.

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

VP2

40-48,
50-59

1 707 446

1 195 212

0

0

512 234

Proj. ievieš.
līdz 2020.g.

Projekta plānotie
rezultatīvie rādītāji

darbības

rezultāti

un

to

Partneri

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.
2015.
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.
(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
projekta Rītausmu un Bērzkalnu ciemā projekta 2.kārta. "Īslīces
ūdens"
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Nr.
p.k.
Projekta nosaukums

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

50 „Bauskas novada
Gailīšu pagasta Pāces
ciema ūdenssaimniecības
attīstība”

VP2

51 Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība
Īslīcē, KF

VP2

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

40-49,
51-59

40-50,
52-59

Proj. ievieš.
līdz 2014.g.

622 278

409 897

175 670

0

0

3 321 680

2 325 176

996 504

0

0

428 383

215 280

0

0

213103

0

0

270137

695,134.90 424,997.58

Proj. ievieš.
līdz 2020.g.

Projekta plānotie
rezultatīvie rādītāji

darbības

rezultāti

un

to

Partneri

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.
10.2010.2015.
Sakārtota un ierīkota ūdens ņemšanas vieta Bērzkalnu
SIA
12. 2014.
un Rītausmu ciemā - attīrīšanas iekārtu izbūve, tīrā "Īslīces
ūdens pazemes rezervuāru izbūve, artēzisko urbumu ūdens",
izbūve - 4 gab., esošo četru artēzisko urbumu
SIA
tamponēšana; Jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (1 "Bauskas
kompl.) būvniecība Rītausmu ciemā, kanalizācijas tīklu ūdensrekonstrukcija un izbūve Bērzkalnu ciemā (L=2448 m), saimniecīb
3 kanalizācijas sūkņu staciju izbūve, spiedvadu izbūve
a"
(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).
08.2011.Īstenota ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība, SIA
09.2012.
paplašināta
ūdens
saimniecības
pakalpojumu "Īslīces
pieejamība, nodrošināta kvalitatīva dzīves vide; ūdens"
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).
10.05.2012 - 2015.-2018. Ūdensapgāde: ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, 1970 SIA
09.05.2014
m Kanalizācija: Bērzu sistēmas NAI rekonstrukcija, 40 "Īslīces
m3/dnn; Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, 720m; KSS ūdens"
rekonstrukcija, 6 m3/h; * Jaunu kanalizācijas tīklu
izbūve pakalpojuma paplašināšanai, 1670 m; jauni
kanalizācijas tīkli sistēmu savienošanai, 50m.
01.04.2011.31.12.2012.
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Nr.
p.k.
Projekta nosaukums

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

Proj. ievieš.
līdz 2014.g.

53 „Bauskas novada
Vecsaules pagasta
Ozolaines ciema
ūdenssaimniecības
attīstība”

VP2

40-52,
54-59

354 697

224 236

96 101

0

0

10.09.2010. –
09.2012.

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

VP2

40-53,
55-59

152 925

107 047

45 878

0

0

2011.-2012.

55 Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība
Bauskā, KF

VP2

40-54,
56-59

5 890 000

4 208
999.95

0

0

2011.-2014.

56 Ūdenssaimniecības
attīstība Bauskas novada
Mežotnes pagasta
Strēlnieku ciemā

VP2

40-55,
57-59

79 511

0

79511

0

0

09.2011. 2013.

57 Ūdenssaimniecības
attīstība Bauskas novada
Mežotnes pagasta
Garozas ciemā
58 Projekts Nr. LLII„Ilgtspējīga lietusūdens
kanalizācijas
apsaimniekošana
Lielupes baseina vides
kvalitātes uzlabošanai”

VP2

40-56,
58-59

318760

0

318760

0

0

09.2011. –
2013.

VP2

40-57, 59

1 008547

152 656

855891

0

0

2014.

Proj. ievieš.
līdz 2020.g.

Projekta plānotie
rezultatīvie rādītāji

darbības

rezultāti

un

to

Partneri

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 saimniecīb
kanalizāciju tīkli, nodrošināti asenizācijas pakalpojumi. a"
Realizēts daļēji.

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

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

59 ŪK sakārtošana
apdzīvotās vietās līdz
200 iedzīvotājiem

VP2

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

VP2

40-58

163 096

0

Proj. ievieš.
līdz 2014.g.
0

2012.-2014.

0
512 234

512 234

0

0

0

Atkritumu saimniecība
0
0
2014.

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

62 Centrālo katlu māju,
siltumtrašu
rekonstrukcija
pašvaldības sabiedrisko
ēku siltināšana
63 Īslīces pagasta pārvaldes
ēkas fasādes siltināšana,
apdare
64 Daudzfunkcionālā centra
Strēlnieki
energoefektivitātes
paaugstināšana
65 65.1 „Siltuma ražošanas
efektivitātes
paaugstināšana Bauskā”

VP2

63,15

142 287

99 601

42 686

0

VP2

147

VP2

65-66

VP2

61

Siltumapgāde
0

0

2014 .

682 570

0

0

2012.

0

1 958 884

0

darbības

rezultāti

un

to

Partneri

Līdz 2020. Atdzelžošanas stacijas un attīrīšanas iekārtas Bauskas
novada pagastos.
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"
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"

0

1 297
123,50

Projekta plānotie
rezultatīvie rādītāji

2016.-2020. Pilnveidota atkritumu savākšanas sistēma
pilsētā.

0

49869

3 139 038,87

Proj. ievieš.
līdz 2020.g.

2015.

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

2015.

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

SIA
„Bauskas
siltums”
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Nr.
p.k.
Projekta nosaukums

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

Proj. ievieš.
līdz 2014.g.

Proj. ievieš.
līdz 2020.g.

Projekta plānotie
rezultatīvie rādītāji

darbības

rezultāti

un

to

Partneri

KF 50%
65.2 Efektīvas siltuma
izmantošanas sistēmas
attīstība
65.3. Efektīvas siltuma
izmantošanas sistēmas
attīstība pagastu
pašvaldības iestādēs
66 66.1. Energoefektivitātes
pasākumi

VP2

64,66

VP2

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

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
67 Labiekārtošanas
koncepcijas izstrāde
katrai apdzīvotai vietai

VP2

VP2

51 814

14 814,00

69-77

37 000

0
28 457

19 920

2014.

Labiekārtošana
0
2014.

8 537

SIA
"Bauskas
siltums

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.
2015.-2019. Iegādāti divi elektromobiļi.
2015

Izstrādāta labiekārtošanas koncepcija Īslīces ciemā
Izstrādāta labiekārtošanas koncepcija katrai apdzīvotai
2016.-2020. vietai, pieaicinot ainavu arhitektus un citus speciālistus.
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Nr.
p.k.
Projekta nosaukums

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

Proj. ievieš.
līdz 2014.g.

68 „Vides aktivitātes
kultūrvides attīstībai un
dabas resursu
aizsardzībai”
69 Kultūras centra „Dāvis”
teritorijas labiekārtošana
70 Dāviņu ciema centra
laukuma labiekārtošana

VP2

123

470 585

329 410

141 175

0

0

VP2

67

42 686

29 880

12 806

0

0

VP2

67

7779

0

0

2014.

71 Bērnu rotaļu laukumu
izveide Mežotnes
pagastā

VP2

67

5695
28 457

0

0

2014.

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

0

0

2012.

77 Atpūtas vietu
sakārtošana un
rekonstrukcija

67

19 920

8 537

0
49 801

2014.

49 801

Proj. ievieš.
līdz 2020.g.

Projekta plānotie
rezultatīvie rādītāji

darbības

rezultāti

un

to

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

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.

2016.-2020. Āra trenažieri Vecsaulē, Ozolainē, Kūdrā un Bauskā
Atpūtas vietu sakārtošana atbilstoši labiekārtošanas
koncepcijai (Vecsaules pagastā Zvaigznes ciemā,
Likvertenos, labiekārtotas un aprīkotas atpūtas zonas
(piemēram, Līgo dārzs, Garozas parks u.c.), Ceplī,
Jumpravās, Mūsas upes krastā-Gailīšu pagastā, Uzvarā.

284 574

142 287

284 574
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Nr.
p.k.
Projekta nosaukums

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

Proj. ievieš.
līdz 2014.g.

Proj. ievieš.
līdz 2020.g.

Projekta plānotie
rezultatīvie rādītāji

darbības

rezultāti

un

to

Partneri

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

VP2

67

35 572

0

0

0

0

2016.-2020. Bērnu rotaļu laukums Vecsaules ciema parkā - uzlabot
un papildināt esošo, t. sk. āra trenažieri.

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 informācija
velosipēdistiem gar Mēmeles krastu, takas izpēte un s 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”
81 Valsts pilsētbūvniecības
pieminekļa - Bauskas
vecpilsētas attīstības
stratēģijas izstrāde un
īstenošana
82 Medicīniskās
atskurbtuves izveide

VP2

67

142 287

0

142 287

0

0

VP2

81

100 000

100000

0

0

VP2

124-132

42 686

0

42 686

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 Bauskas
labiekārtošana. Kapsētu uzturēšanas un labiekārtošanas muzejs,
darbi.
NVO
2015.-2020. Konferences rezolūcija. Reģenerācijas projekta izstrāde
un ieviešana. Saistošie noteikumi par pašvaldības
atbalstu Bauskas vecpilsētas saglabāšanai. Vecpilsētas
pakāpeniska atjaunošana.

VP2

83

28 457

0

28 457

0

0

83 Videonovērošanas
sistēmas attīstība

VP2

82, 84

28 457

19 920

2535
8 537

0

0

84 Sabiedriskā kārtības
dienesta attīstība

VP2

71 144

0

85 Bauskas novada
izglītības iestāžu
energoaudits

VP3

0

2014.

2014.-2020. Medicīniskās atskurbtuves izveide Bauskas pilsētā.
2016.-2020. Videonovērošanas kameru uzstādīšana Bauskas pilsētā.
2014.

0

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

83

71 144

86, 87

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.
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Nr.
p.k.
Projekta nosaukums

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

Proj. ievieš.
līdz 2014.g.

Proj. ievieš.
līdz 2020.g.

Projekta plānotie
rezultatīvie rādītāji

darbības

rezultāti

un

to

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

VP3

85

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".

86.2. Bauskas valsts
ģimnāzijas
infrastruktūras
sakārtošana

VP3

86

2 208 700

1877395

33130,00

0

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
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
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Nr.
p.k.
Projekta nosaukums

86.3. Bauskas
2.vidusskolas
infrastruktūras
sakārtošana

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

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

VP3

86

1 850 000 1572500???

VP3

85

1 093 516

Proj. ievieš.
līdz 2014.g.

???

0

0

1 093 516

0

0

7 114 359

Proj. ievieš.
līdz 2020.g.

Projekta plānotie
rezultatīvie rādītāji

darbības

rezultāti

un

to

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.
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.
2014.-2020. Energoefektivitātes uzlabošanas būvprojektu izstrāde un
īstenošana
Bauskas pilsētas pamatskolai,
Uzvaras vidusskolai,
Griķu pamatskolai,
Mežotnes pamatskolai,
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Partneri
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Nr.
p.k.
Projekta nosaukums

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

87.2. Bauskas pilsētas
pamatskolas
energoefektivitātes
pasākumu ieviešana

VP3

87.3. Bauskas mūzikas
skolas
energoefektivitātes
pasākumu ieviešana

VP3

85, 86

85, 86

600 000

300 000

300000

0

Proj. ievieš.
līdz 2014.g.

0

Proj. ievieš.
līdz 2020.g.

Projekta plānotie
rezultatīvie rādītāji

darbības

rezultāti

un

to

Mežotnes internātvidusskolas mācību korpusa ēkai un
dienesta viesnīcai,
Ozolaines pamatskolai,
Vecsaules pamatskolai un struktūrvienībai Jaunsaules
pamatskola,
Codes pamatskolai,
Pamūšas SIPS,
Mūzikas skolai,
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

680 000

250000

430000

0

0
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Nr.
p.k.
Projekta nosaukums

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

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

VP3

2 290 628

215 438

Projekta plānotie
rezultatīvie rādītāji

darbības

rezultāti

un

to

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

4 268615
85, 92,
94

0

Proj. ievieš.
līdz 2014.g.

Proj. ievieš.
līdz 2020.g.

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

215 438

0

0

2012.

2014-2016 Bauskas Valsts ģimnāzijas ēkas jumta rekonstrukcija
un energoefektivitātes uzlabošana.
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Nr.
p.k.
Projekta nosaukums

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

Proj. ievieš.
līdz 2014.g.

Proj. ievieš.
līdz 2020.g.

Projekta plānotie
rezultatīvie rādītāji

darbības

rezultāti

un

to

94 Mežotnes
internātvidusskola PVC
logu un durvju nomaiņa
Bauskas novada
95 PII „Pasaulīte” bērnu
rotaļu un sporta zonas
rekonstrukcija”
96 PII "Zīlīte" rotaļu
laukuma vispusīgai
bērnu attīstībai izveide

VP3

85, 92

84 637

0

84637

0

0

2012.

Mežotnes internātvidusskola: PVC logu un durvju
nomaiņa.

VP3

91,96

28 457

22 766

1400
5 691

0

0

2014.

2014.-2020. Sakārtoti celiņi un laukumi, ierīkota bērniem sporta
zona, uzstādītas jaunas nojumes un rotaļu iekārtas.

VP3

91,95

28 457

22 766

5 691

0

0

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.

97 97.1. Profesionālās
ievirzes iestādes
“Bauskas novada Bērnu
un jaunatnes sporta
skola” infrastruktūras
objekts – peldbaseins.
(17.03.2016.grozījumu
redakcija)
97.2. Sporta halles
izbūve profesionālās
ievirzes izglītības
iestādei „Bauskas
novada Bērnu un
jaunatnes sporta skola”
(17.03.2016.grozījumu
redakcija)
97.3. Sporta laukumu
rekonstrukcija izglītības
iestādēs
(17.03.2016.grozījumu
redakcija)

VP4

141,
97.2.,
143

3 470 000

3 470 000

0

0

2015.-2020. Zemes gabala platība – 4919,28(m2),
apbūves laukums – 1582,19(m2),
ēkas kopējā telpu platība – 4001,05(m2),
ēkas apjoms – 14838,46 (9739,31+5099,15 pagrabs)
(m2),
ēkas augstums – 10m.

VP4

140,
97.1.,
143

5 400 000

5 400 000

0

0

2015.-2020. 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 augstums - 16,60m.

VP3

141,143

120 000

0

0

120 000

0

0

2015.-2018. Rekonstruēti sporta laukumi izglītības iestādēs, Bauskas
2.vidusskola, Bauskas pilsētas pamatskola, PII Zīlīte
Īslīces vidusskolā, Uzvaras vidusskolā.
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Partneri

Bauskas novada attīstības programma 2012.–2018. gadam. Gala redakcija

Nr.
p.k.
Projekta nosaukums

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

Proj. ievieš.
līdz 2014.g.

Proj. ievieš.
līdz 2020.g.

Projekta plānotie
rezultatīvie rādītāji

darbības

rezultāti

un

to

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

28 457

100 Inventāra un aprīkojuma
iegāde Bauskas novada
izglītības iestādēm

VP3

98, 100104
98,99,
101-104

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

220 128

105 Autobusu pārvadājumu
sistēmas pilnveidošana

VP3

1

426 862

0

0

2012.

2675

0

0

2013.

34 149

8 537

0

0

22 766

5 691

0

0

1204602

0

0

1 204 602

34 149

8 537

220 128

31 0572

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.
2012.-2014. 2014.-2020. Iegādāts inventārs un aprīkojums Bauskas novada
izglītības iestādēs.

0

0

0

0

0

0

0

0

2012.

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

2012.-2014. 2014.-2020. Skatīt 100.punktu.
Tērpi, instrumenti utt.

Skatīt
2014.-2020. Uzvaras vidusskola: virtuves aprīkojuma un iekārtu
100.punktu
iegāde, uzstādīšana; Ēdnīcas mēbeļu iegāde; Skolas
mēbeļu un inventāra, sporta inventāra iegāde; digitālo
klavieru iegāde mūzikas kabinetam.
2010-2013 2014-2020 Izglītības iestāžu aprīkošana ar informācijas un
komunikāciju tehnoloģijām.
2013.

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

Bauskas novada attīstības programma 2012.–2018. gadam. Gala redakcija

Nr.
p.k.
Projekta nosaukums

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

Proj. ievieš.
līdz 2014.g.

Proj. ievieš.
līdz 2020.g.

Projekta plānotie
rezultatīvie rādītāji

darbības

rezultāti

un

to

Partneri

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

110 Prakses vietu
programmas izstrāde

VP3

109

42 686

34 149

2014.-2020. Kopīgi izstrādātas programmas, atrisināts kopmītņu Rundāles,
jautājums, prakses vietu koncepcijas izstrāde un prakses Vecumniek
vietu nodrošināšana, kopīgu investīciju projektu u, Iecavas
realizācija.
pašvaldība
s un
uzņēmēji
8 537
0
0
2014.-2020. Kopīgi izstrādāts projekts uz prakses vietu attīstību.
Rundāles,
Vecumniek
u, Iecavas
pašvaldība
s un
uzņēmēji
Mūžizglītības un interešu izglītības attīstība
0

0

0
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Nr.
p.k.
Projekta nosaukums
111 Mūžizglītības un
tālākizglītības attīstības
plāna izstrāde un
speciālistu piesaiste
112 IT Kompetences centra
materiāli tehniskā bāze
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

117 Esošās bibliotēku
infrastruktūras
sakārtošana

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

-

115

-

Proj. ievieš.
līdz 2014.g.

42 686

34 149

8 537

0

0

-

-

-

0

0

Proj. ievieš.
līdz 2020.g.

Projekta plānotie
rezultatīvie rādītāji

darbības

rezultāti

un

to

2014.-2020. Izstrādāts mūžizglītības plāns.

IT Kompetences centrs likvidēts.

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).

VP4

118

113 249
569 149

tehnika,

VP4: Pievilcīga kultūras un sporta vide
RV4.1: Kultūra pakalpojumu daudzveidības un kvalitātes nodrošināšana
Bibliotēka
Esošā infrastruktūra
455 319
113 830
0
0
2012.-2014. Līdz 2020. Bauskas novada bibliotēku telpu rekonstrukcija un
aprīkošana. Esošo bibliotēku infrastruktūras sakārtošana
(2012-2014): Rītausmu, Strēlnieku, Ceraukstes,
Rītausmu, Mežotnes, Bauskas Centrālās bibliotēkas,
Bauskas bērnu bibliotēkas, Ozolaines bibliotēkas un
Pāces bibliotēkas remontdarbi un aprīkošana.
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Partneri

Bauskas novada attīstības programma 2012.–2018. gadam. Gala redakcija

Nr.
p.k.
Projekta nosaukums

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

118 Materiāli tehniskās bāzes
pilnveidošana
bibliotēkās

VP4

117,1

811 037

648 830

162 207

0

119 Biznesa bibliotēkas
būvniecība un
aprīkošana

VP4

118

53999

3 073 403

768 351

0

120 Bauskas Kultūras centra
rekonstrukcija un
aprīkošana

VP4

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

VP4

Proj. ievieš.
līdz 2014.g.
0

2012.-2014.

Jauna infrastruktūra
0
2014.

3 841 754

Proj. ievieš.
līdz 2020.g.

Projekta plānotie
rezultatīvie rādītāji

darbības

rezultāti

un

to

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.
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.

Kultūras namu, tautas namu, saieta namu rekonstrukcija
121-123,
135

27511
1 138 297

120, 122,
123

910 638

682 978

0

0

0

227 659

227 305
853 723

0

170 745

2014.

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.
2012.-2014.
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
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Partneri

Bauskas novada attīstības programma 2012.–2018. gadam. Gala redakcija

Nr.
p.k.
Projekta nosaukums

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

Proj. ievieš.
līdz 2014.g.

122 Grenctāles kultūras nama
pieejamības uzlabošana

VP4

120-121,
123

34 718

27 774

6 944

0

0

123 Kultūras iestāžu
pieejamības uzlabošana,
brīvdabas estrādes
būvniecība

VP4

120-122,
135

28450

352 872

88 218

0

0

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

VP4

441 090

81, 125132

24372
284 574

Projekta plānotie
rezultatīvie rādītāji

darbības

rezultāti

un

to

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.

Muzeji
0

2012.-2014. 2015.-2020. Kanalizācijas sistēmas izbūve 2013.g.
Dzejnieka takas „Lejeniekos” labiekārtošana
56 915
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,
klēts restaurācijas būvprojektu izstrāde, ēku kompleksa
restaurācija, vides labiekārtošana
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.
Kultūrvēsturisko objektu saglabāšana un atjaunošana
24372

227 659

2012.-2014.

Proj. ievieš.
līdz 2020.g.

0
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Partneri
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Nr.
p.k.
Projekta nosaukums

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

Proj. ievieš.
līdz 2014.g.

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

VP4

81, 124,
126-132

690 000

600000

90 000

0

0

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

VP4

124-125,
127-132

170 745

136 596

34 149

0

0

127 Bauskas pilskalna
ziemeļu nogāzes
nostiprināšana

VP4

125-126,
128-132

426 735

341 388

85 347

0

0

Proj. ievieš.
līdz 2020.g.

Projekta plānotie
rezultatīvie rādītāji

darbības

rezultāti

un

to

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.
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.
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
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Nr.
p.k.
Projekta nosaukums

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

Proj. ievieš.
līdz 2014.g.

Proj. ievieš.
līdz 2020.g.

Projekta plānotie
rezultatīvie rādītāji

darbības

rezultāti

un

to

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

398 294

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. Projekta
rezultatīvie rādītāji: 1. Nostiprinātas Bauskas pilsdrupas
650 m² platībā.
2014.
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.
2011.-2014.
Pils rekonstrukcija, realizēts .

363915

0

0

2012.-2014. 2015.-2016. Iekštelpu interjers, turpinās telpu atjaunošana.

500 000

0

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

142 287

1 593 172

1000000

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.
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Nr.
p.k.
Projekta nosaukums

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

Proj. ievieš.
līdz 2014.g.

Proj. ievieš.
līdz 2020.g.

Projekta plānotie
rezultatīvie rādītāji

darbības

rezultāti

un

to

133 Renesanses deju un
mūzikas koncerti,
novada svētki

VP4

134-136

49 801

0

49 801

0

Pasākumu aktivitātes
0

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

VP4

133, 135,
136
120

28 457

0

28 457

0

0

142 287

113 830

28 457

0

0

2014.-2020. Novadam nozīmīgu pasākumu organizēšana, atbilstoši
kultūras stratēģijai.
2012.-2014.
Skatīt 120.punktu: tehnika, gaisma, skatuve, zāle.

136 Tautastērpu iegāde
pašdarbības kolektīviem
un skolu deju
kolektīviem novada
skolām

VP4

44057

0

0

2012.-2014. 2014.-2020. Inventāra iegāde, sadarbībā ar biedrībām.

VP4

102, 133134
85 372

68 298

2014.-2020. Novadam nozīmīgu pasākumu organizēšana, atbilstoši
kultūras stratēģijai.

17 074

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

VP4

138, 139

163 516

3 984 041

138 Bauskas novada
pašvaldības sporta bāzes
darbības pilnveidošana

VP4

137, 139

110 544

3 187 233

Esošās sporta infrastruktūras sakārtošana
0
0
2012.-2014. 2015.-2020. Bauskas 2.vidusskolas sporta zāles remonts (2014.g.)
Izmaiņu veikšana tehniskajā projektā „Bauskas rajona
pašvaldības sporta bāzes administrācijas ēkas – sporta
796 808
spēļu
halles
rekonstrukcija”
un
būvdarbu
autoruzraudzība” (2013.g.).
Sporta zāles Uzvaras ielā 10a apkures sistēmas
radiatoru nomaiņa (2012.g)Bauskas 2.vidusskolas
sporta zāles remonts, mūsdienīga aprīkojuma iegāde.
0
0
2012.-2014. 2014.-2020. Basketbola un volejbola laukuma rekonstrukcija
Bauskas stadionā.
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Nr.
p.k.
Projekta nosaukums

139 Bauskas novada sporta
būvju, laukumu un
stadionu rekonstrukcija

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

137, 138

38104

38104

0

Proj. ievieš.
līdz 2014.g.
0

Proj. ievieš.
līdz 2020.g.

Projekta plānotie
rezultatīvie rādītāji

darbības

rezultāti

un

to

2012.-2014. 2014.-2020. Bauskas novada nozīmes un pagastu, ciemu sporta
laukumu izveide un aprīkošana/rekonstrukcija, t.sk.
skeirtparku un slidotavu izveide, aprīkojums sacensību
organizācijai; Īslīces, Mežgaļu, Griķu, Codes u.c. sporta
laukumu rekonstrukcija, t.sk. slidotavu izveide +/- 7
vietās, aprīkojums sacensību organizācijai.

Jaunu sporta objektu izveide
140 Svītrots ar
17.03.2016.grozījumu
redakciju
VP4

140, 142,
143

170 745

136 596

34 149

0

0

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

143 Uzvaras vidusskolas
sporta laukuma izbūve

VP4

140-142

128 058

102 446

25 612

0

0

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

144 Transporta iegāde sporta
pasākumu vajadzībām
sporta centram

VP4

140-143

142 287

0

142 287

141 Sporta stadiona
būvniecība Īslīces
vidusskolā
142 Svītrots ar
17.03.2016.grozījumu
redakciju

145 Kvalitātes vadības
sistēmas izstrāde un
ieviešana

VP5

146 Pieejamības uzlabošana
pakalpojumu centros

VP5

Sporta pasākumu organizācija
0
0

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
146-150
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.
145, 14745781
45781
0
0
2014.-2020. Remontdarbi EUR 36625,85
150
Aprīkojums -biroja tehnika un programmatūra (projekta
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Nr.
p.k.
Projekta nosaukums

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

147 Administrācijas ēku
energoefektivitātes un
pieejamības
paaugstināšana
148 Tehniskais aprīkojums

VP5

63, 66,
145, 146,
149, 150

VP5

145-147,
149-150

165194
284 574

149 Apmācību semināri un
mācību pieredzes
braucieni

VP5

145-148,
150

28 457

150 Sabiedrības informēšana:
TV, bukleti, avīze utt.

VP5

145-149

28 457

151 Uzņēmējdarbības
atbalsta bibliotēku
pārrobežu sadarbības
tīkla izveidošana

VP5

152-160

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

VP5

151-154,
156-160

0

Proj. ievieš.
līdz 2014.g.

darbības

rezultāti

un

to

Pašvaldības iestādēm iegādāta jauna biroja tehnika un
2015.-2020. programmatūra; Biroja tehnika, programmatūra. Arhīva
iekārtas.
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.
0
28 457
0
0
2014.-2020. Sižeti TV, izstrādāti bukleti, regulāras preses relīzes,
radio ziņas.
RV5.2: Uzņēmējdarbības veicināšana
0
0
Publiskajās bibliotēkās izveidoti jauni uzņēmējdarbības
372 236
93 059
2012.-2014.
sadarbības tīklus un uzņēmējdarbības atbalsta
struktūras, kā arī modernizēts pašvaldības teritoriālais
interneta tīkls, pilnveidota pašvaldības interneta mājas
lapu un izstrādāti e-pakalpojumi.
4 980 051 2 988 031 1 992 021
0
2012.-2019. Izstrādāts
detālplānojums,
nodrošinātas
inženierkomunikācijas, piesaistīti nomnieki 2-3.
284 574

0

0

0

14 229

0

0

12 948

0

12 948

0

0

28 457

0

28 457

0

0

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

Projekta plānotie
rezultatīvie rādītāji

LLIV -253 “Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku
pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana”). EUR 1812,09
Visās pagasta pārvaldēs, administrācijas ēkās uzlabota
pieejamība.
2014.-2020. Paaugstināta energoefektivitāte un uzlabota pieejamība
ēkās Uzvaras ielā 1 un Uzvaras ielā 6.
Skatīt 66.punktu.

0

0

465 295

Proj. ievieš.
līdz 2020.g.

2014.

2014.-2020. Bauskas Valsts ģimnāzija Biznesa bibliotēkas projekta
ietvaros Biznesa skola un Biznesa konkurss.
Junior Achievement Latvija, Altum u.c. popularizēšana.
2012.-2014. 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.
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Nr.
p.k.
Projekta nosaukums

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

Proj. ievieš.
līdz 2014.g.

Proj. ievieš.
līdz 2020.g.

Projekta plānotie
rezultatīvie rādītāji

darbības

rezultāti

un

to

Partneri

156 Meliorācijas sistēmas
uzturēšanas koncepcijas
izstrāde
157 Uzņēmumu sadarbības
sekmēšana un
popularizēšana

VP5

151-155,
157-160

14 229

0

14 229

0

0

2014.-2020. Izstrādāta meliorācijas sistēmu attīstības stratēģija.

VP5

151-156,
158-160

42 686

0

42 686

0

0

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

VP5

151-157,
159, 160

85 372

0

85 372

0

0

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.

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

0

0

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

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

VP5

79

14 229

VP5

163

14 229

0

RV5.3: Novada teritorijas un tūrisma mārketinga īstenošana un attīstība
0
14 229
0
0
2012.-201.
2015.
2014.g. stratēģijas izstrāde.
Tūrisma
TIC 2013.gadā saņēma kvalitātes sertifikātu informācija
“Q-Latvia”,
izstrādāta stratēģija, nodrošināta tās s centrs
ieviešana, regulāras tūristu aptaujas par pakalpojumu
kvalitāti.
0
14 229
0
0
2012.
2016.-2018. Izstrādāts mārketinga plāns.
Tūrisma
informācija
s centrs
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Nr.
p.k.
Projekta nosaukums
163 Mārketinga īstenošana,
t.sk. dalība izstādēs,
materiālu izstrāde

Finanšu avoti
Atbilst.
Indikatīvās
Papild.
vid.
projekta
ar citiem
term.
izmaksas ES finans. Pašvald. Privātais Citi
proj.
finans.
finans.
prior.
(EUR)
VP5

162

85 372

0

85 372

0

Proj. ievieš.
līdz 2014.g.
0

Proj. ievieš.
līdz 2020.g.

Projekta plānotie
rezultatīvie rādītāji

darbības

rezultāti

un

to

Partneri

2012.-2014. 2016.-2020. Izdota tūrisma karte latviešu/krievu/angļu;
Tūrisma
lietuviešu/poļu/vācu, somu/igauņu/franču valodā, u.c. informācija
brošūras.
s 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.
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4

Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības kārtība

Bauskas novada Attīstības programma 2012.–2018.gadam ir Bauskas novada domes apstiprināts
dokuments, kurā definēta Bauskas novada nākotnes redzējums, ilgtermiņā sasniedzamie mērķi un
prioritātes, kā arī noteiktas vidēja termiņa prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi 7 gadu
periodam. Bauskas novada ilgtermiņa mērķu sasniegšanu paredzēts veikt īstenojot 29 uzdevumus
atbilstoši 5 izvirzītājām vidēja termiņa attīstības prioritātēm.
Lai nodrošinātu Bauskas novada attīstības novērtēšanas iespējas un identificētu, vai attīstības
plānošanas dokumenta rādītāju sasniegšana norit kā plānots, Bauskas novada dome ir izstrādājusi
Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības sistēmu, kas nodrošinās iespēju:




novērtēt pašvaldības attīstību kopumā;
novērtēt vidēja termiņa prioritāšu un uzdevumu sasniegšanas progresu;
demonstrēt pašvaldības darbības progresu un sasniegumus un informēt par to sabiedrību,
politiķus un citas ieinteresētās puses;
identificēt jaunas problēmas un iespējas, kas saistītas ar pašvaldības attīstību un kurām
nepieciešams veltīt tālāku izpēti un attiecīgu lēmumu pieņemšanu to risināšanai;
pamatot attīstības programmas aktualizācijas nepieciešamību.




Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības kārtība saturiski sastāv no četrām sadaļām:
1. Attīstības programmas uzraudzības institucionālais ietvars un laika grafiks;
2. Bauskas novada attīstības izvērtējuma pamatrādītāji;
3. Attīstības programmā noteikto vidējā termiņa prioritāšu sasniegšanas izvērtējuma rādītāji;
4. Ikgadējā Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības ziņojuma saturs un iekļaujamā
informācija.

4.1 Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības institucionālais ietvars
un laika grafiks
Par Bauskas novada Attīstības programmas 2012.–2018.gadam īstenošanas uzraudzības kārtību
un tās ieviešanu atbildīga ir Bauskas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļa. Attīstības
programmas īstenošanas uzraudzības procesā tiks iesaistītas Bauskas novada pašvaldības
struktūrvienības un iestādes.
Uzraudzības sistēmas procesu vada Bauskas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas
vadītājs, iesaistot Attīstības programmas īstenošanas un uzraudzības procesā struktūrvienību un
iestāžu vadītājus, kuri operacionālā līmenī veic uzraudzības īstenošanas procesa darbības saskaņā
ar uzdevumiem, kas atspoguļoti tabulā 4.1.
Tabula 4.1. Bauskas novada Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības sistēmas galvenie uzdevumi
un atbildīgās institūcijas
Nr.
1.

2.
3.

Veicamais uzdevums
Apstiprināt Bauskas novada attīstības programmu 2012.–2018.
gadam, lemt par Attīstības programmas aktualizēšanas
nepieciešamību
Bauskas novada Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības
sistēmas koordinācija un uzraudzība
Bauskas novada Attīstības programmas Rīcības plāna 2012.–
2018. gadam īstenošanas nodrošināšana

Atbildīgā institūcija
Bauskas novada dome
Bauskas novada domes Attīstības un
plānošanas nodaļa
Politiskajā līmenī – Bauskas novada
dome
Izpildes līmenī – par rīcības plānā
uzskaitīto
projektu
realizāciju
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Nr.

4.

5.
6.

7.

Veicamais uzdevums

Regulāra un sistemātiska kvantitatīvo un kvalitatīvo datu
vākšana, apkopošana un analizēšana saskaņā ar Bauskas
novada Attīstības programmā noteiktajām vidēja termiņa
prioritātēm un novada attīstības izvērtējuma pamatrādītājiem.
Ikgadējā pārskata „Pārskats par Bauskas novada Attīstības
programmas 2012.–2018. gadam īstenošanu” sagatavošana
Ikgadējā pārskata ´Pārskats par Bauskas novada Attīstības
programmas 2012.–2018.gadam īstenošanu” apstiprināšana,
nepieciešamības
gadījumā
lēmuma
pieņemšana
par
grozījumiem Attīstības programmā un/vai Rīcības plānā.
Sabiedrības informēšana par Attīstības programmas īstenošanas
rezultātiem (pārskata publicēšana Bauskas novada interneta
vietnē www.bauska.lv)

Atbildīgā institūcija
atbildīgās Bauskas novada domes
struktūrvienības un iestādes.
Bauskas novada domes Attīstības un
plānošanas nodaļa, Bauskas novada
domes struktūrvienības un iestādes
Bauskas novada domes Attīstības un
plānošanas nodaļa
Bauskas novada dome

Bauskas novada domes Attīstības un
plānošanas nodaļa sadarbībā ar
Bauskas
novada
domes
struktūrvienībām

Bauskas novada Attīstības programmas 2012.–2018.gadam uzraudzības procesa rezultāti tiks
iekļauti pārskatā „Pārskats par Bauskas novada Attīstības programmas 2012.–2018.gadam
īstenošanu” ik gadu par katru iepriekšējo gadu un 1 reizi 3 gados par 3 gadu periodu. Par pārskata
sagatavošanu ir atbildīga Bauskas novada Attīstības un plānošanas nodaļa atbilstoši pārskata
sagatavošanas laika grafikam, kas atspoguļots tabulā 4.2.
Tabula 4.2. Bauskas novada Attīstības programmas 2012.–2018. gadam īstenošanas uzraudzības ikgadējā
pārskata sagatavošanas laika grafiks
Atbildīgā
institūcija

1.cet.

Bauskas novada
domes Attīstības
un plānošanas
nodaļa

3. Pārskatu datu analīze un
nepieciešamības gadījumā rakstiska
papildu datu pieprasīšana no Bauskas
novada domes struktūrvienībām un
iestādēm
2. Pārskatu sagatavošana un
iesniegšana Bauskas novada domes
Attīstības un plānošanas nodaļai

Bauskas novada
domes
struktūrvienības
un iestādes
Bauskas novada
dome

2.cet.
4. Ikgadējā pārskata „Pārskats
par Bauskas novada Attīstības
programmas 2012.–2018.
gadam īstenošanu”
sagatavošana, ziņošana par
rezultātiem Bauskas novada
domei, rezultātu publicēšana
Bauskas novada interneta
vietnē www.bauska.lv
5. Pārskata apstiprināšana,
nepieciešamības gadījumā
lēmuma pieņemšana par
grozījumiem Attīstības
programmā un/vai Rīcības
plānā

3.cet.

4.cet.

1. Sistemātiska
datu vākšana un
apkopošana

Bauskas novada Attīstības programmas 2012.–2018.gadam uzraudzības pārskata sagatavošana
noritēs 5 posmos (skat. tabulu 4.2):


1. posmā tiks veikta sistemātiska datu vākšana un apkopošana, pie kuras intensīvs darbs notiks
gada 3. un 4.ceturksnī;



2. posmā Bauskas novada domes struktūrvienības un iestādes pēc Bauskas novada domes
Attīstības un plānošanas nodaļas lūguma līdz 15.februārim sagatavo pārskatu par iepriekšējā
gadā savā jomā paveikto saskaņā ar Bauskas novada Attīstības programmas 2012.–2018.
gadam Rīcības plānā ietvertajiem uzdevumiem, pasākumiem un aktivitātēm, kurā iekļauj arī
informāciju par vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanas rādītājiem;
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3. posmā Bauskas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļa analizē iesniegtos pārskatus
un datus un nepieciešamības gadījumā līdz 1. martam pieprasa papildu informāciju Bauskas
novada domes struktūrvienībām un iestādēm;



4. posmā Bauskas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļa sadarbībā ar Bauskas
novada domes struktūrvienībām un iestādēm līdz 1. maijam sagatavo ikgadējo pārskatu
„Pārskats par Bauskas novada Attīstības programmas 2012.–2018.gadam īstenošanu”
atbilstoši 21.4. nodaļā dotajai pārskata struktūrai un iekļaujamajai informācijai un ziņo par
rezultātiem Bauskas novada domei, kā arī ne vēlāk kā 1 mēneša laikā pēc pārskata
apstiprināšanas informē sabiedrību par Attīstības programmas īstenošanas rezultātiem,
publicējot tos Bauskas novada interneta vietnē www.bauska.lv;



5. posmā Bauskas novada dome apstiprina sagatavoto pārskatu un nepieciešamības gadījumā,
pamatojoties uz pārskatā iekļautajiem secinājumiem un ieteikumiem, lemj par grozījumu
veikšanu Bauskas novada Attīstības programmā 2012.–2018. gadam un/vai Rīcības plānā.

4.2 Bauskas novada attīstības izvērtējuma pamatrādītāji
Tabulā 4.3 ir definēti 6 Bauskas novada attīstības pamatrādītāji, ar kuru palīdzību novērtēt
Bauskas novada attīstību kopumā un salīdzināt Bauskas novada attīstību ar citu Latvijas novadu
attīstību.
Tabula 4.3. Bauskas novada attīstības izvērtēšanas pamatrādītāji

Nr.

Rādītājs

1

TAI rangs

2

Iedzīvotāju skaits

3

Demogrāfiskā slodze

4

Bezdarba līmenis

5

Ekonomiski aktīvo
statistisko vienību
skaits uz 1000
iedzīvotājiem
Iedzīvotāju
apmierinātība ar dzīvi
novadā

6

Vēlamā
attīstības
tendence 2017.
gadā

Datu avots

30. vieta (2010.
gads)
27826 (01.01.2011)



VRAA



PMLP

481 (01.01.2011)





PMLP



Bauskas novada
domes
organizēta
aptauja

Rādītāja vērtība
bāzes gadā

10,8% (30.06.2011)
35 (2009. gads)

Rādītāja
vērtība
pārskata gadā

NVA
CSP

Par Bauskas novada attīstības pamatrādītāju datu apkopošanu un analīzi ir atbildīga Bauskas
novada domes Attīstības un plānošanas nodaļa. Izvērtēto rādītāju rezultāti tiks iekļauti ikgadējā
pārskatā „Pārskats par Bauskas novada Attīstības programmas 2012.–2018.gadam īstenošanu”.
Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības ietvaros Bauskas novada attīstības pamatrādītājus
ir iespējams pārskatīt un nepieciešamības gadījumā mainīt, t.sk., veicot aptauju par iedzīvotāju
apmierinātību ar dzīvi novadā, papildus iekļaut jautājumus, kas ir aktuāli konkrētajā laika periodā
vai specifiski kādā atsevišķā jomā.
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4.3 Attīstības programmā noteikto vidējā termiņa prioritāšu sasniegšanas
izvērtēšana
Bauskas novada Attīstības programmas 2012.–2018.gadam vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanas
rezultatīvie rādītāji ir atspoguļoti 2.2nodaļā. Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības
ietvaros ik gadu tiks veikts vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanas rādītāju izvērtējums, aizpildot
ikgadējos rezultātus tabulā, kuras formāts kā piemērs atspoguļots tabulā 4.4.
Tabula 4.4. Bauskas novada Attīstības programmas 2012.–2018.gadam vidēja termiņa prioritāšu
sasniegšanas izvērtēšanas rādītāji
Prioritāte, mērķis

Vidējā termiņā
sasniedzamie
rezultāti un bāzes
rādītāji

Rādītāja
vērtība
pārskata
gadā

Tendence

Datu
Prognozētā
ieguves
rādītāja vērtība
avoti
2018. gadā

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

(VP.2.) ...
(M.2.) ..

Par Bauskas novada vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanas rādītāju izvērtēšanu un iekļaušanu
ikgadējā pārskatā „Pārskats par Bauskas novada Attīstības programmas 2012.–2018.gadam
īstenošanu” atbildīga ir Bauskas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļa, pamatojoties uz
informāciju, kuru tā ir saņēmusi no Bauskas novada struktūrvienībām un iestādēm un saskaņā ar
2.2.1.nodaļas tabulā 2.5. norādīto datu avotu.

4.4 Ikgadējā Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības ziņojuma
saturs un iekļaujamā informācija
Tabulā 4.5 ir dota informācija par ikgadējā pārskata „Pārskats par Bauskas novada Attīstības
programmas 2012.–2018.gadam īstenošanu” struktūru un iekļaujamo informāciju.
Tabula 4.5. Bauskas novada Attīstības programmas 2012.–2018. gadam īstenošanas uzraudzības pārskata
struktūra un tajā ietveramā informācija
Pārskata nodaļa
Ievads

1. Bauskas novada
vispārējs raksturojums

attīstības

Ietveramā informācija
Ievadā ir jāsniedz neliela informācija par Attīstības programmas nozīmi
un sasaisti ar citiem plānošanas dokumentiem, ka arī jāiekļauj
informācija par Attīstības programmas uzraudzības sistēmu, pārskatā
ietverto informāciju un kontaktinformāciju komentāru un ieteikumu
sniegšanai.
Šajā nodaļā ir jāsniedz vispārīgs Bauskas novada attīstības raksturojums,
iekļaujot attīstības pamatrādītāju izvērtējumu saskaņā ar rādītājiem, kas
doti 4.3. tabulā.
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Pārskata nodaļa
2. Bauskas novada Attīstības
programmas 2012.–2018.gadam
īstenošanas progress:
2.1. Rīcības plāna 2012.–2018.
gadam īstenošanas progress;
2.2. Vidēja termiņa prioritāšu
sasniegšanas radītāju izvērtējums
3. Secinājumi
4. Rekomendācijas

5. Izmantotās informācijas avoti
Pielikumi

Ietveramā informācija
2.1. nodaļā ir jāietver informācija par katras vidēja termiņa prioritātes
ietvaros veiktajiem pasākumiem un aktivitātēm, jāanalizē to izpilde vai
novirze no plānotā.
2.2. nodaļā ir jāietver vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanas rādītāju
izvērtējums saskaņā ar paraugu, kas atspoguļots tabulā 4.4.
Šajā nodaļā ir jāietver apkopota informācija par 2. nodaļā konstatētajām
novirzēm no plānotā un izdarītajiem galvenajiem secinājumiem.
Šajā nodaļā ir jāietver informācija par ieteicamajiem uzlabojumiem,
grozījumiem un precizējumiem, kas veicami Attīstības programmas vai
Attīstības programmas uzraudzības procesā, pamatojoties uz iepriekšējās
nodaļās veikto analīzi un izdarītajiem secinājumiem.
Šajā nodaļā ir jāietver visi informācijas avoti, kas izmantoti sagatavojot
Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības pārskatu.
Pielikumos ir iekļaujama informācija, kas pēc apjoma vai pārskatāmības
nevar tikt iekļauta pamatdokumentā, vai arī tā nav būtiska
pamatdokumenta sastāvdaļa, bet kalpo kā informatīvs materiāls.

Bauskas novada Attīstības programmas 2012.–2018.gadam trīs gadu uzraudzības ziņojums
struktūras ziņā neatšķirsies no ikgadējā uzraudzības pārskata, bet saturiski tajā tiks iekļauta
informācija un tās analīze 3 gadu griezumā.
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5

Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem

Lai sekmīgāk apzinātu un apkopotu sabiedrības viedokli Bauskas novada AP 2012.–2018. gadam
izstrādes laikā, tika veikti šādi pasākumi:


2011.gada janvārī Bauskas novada interneta vietnē www.bauska.lv tika ievietots paziņojums
par Bauskas novada attīstības programmas 2012.–2018.gadam izstrādes uzsākšanu;



2011.gada 15.aprīlī notika projekta uzsākšanas sanāksme – seminārs „Bauskas novada
Attīstības programmas 2012.–2018.gadam izstrāde”, kurā piedalījās Bauskas novada politiķi,
amatpersonas, domes speciālisti, novada iedzīvotāji, t.sk. institūciju pārstāvji. Attīstības
programmas izstrādes ekspertu grupa SIA „Konsorts”, SIA „Konsultanti” un SIA
„Baltkonsults” seminārā prezentēja redzējumu par attīstības programmas izstrādes gaitu, kā
arī informēja visus interesentus par dalības iespēju attīstības programmas izstrādē (projekta
uzsākšanas semināra materiāli 9.pielikumā);



Bauskas novada iedzīvotāju un uzņēmēju aptauja, kura notika laikā no 2011.gada 30.maija
līdz 15.jūnijam. Aptaujas mērķis – radīt iespēju novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem izteikt
savu viedokli par Bauskas novada attīstības perspektīvām, apmierinātību ar esošajiem
pakalpojumiem un citiem iedzīvotājus interesējošiem jautājumiem. Aptaujas rezultātā tika
iegūta informācija no 91 respondentiem, kas ņemta vērā nosakot Bauskas novada nākotnes
attīstības prioritātes, kā arī plānojot turpmākos projektus. Bauskas novada dome 2010.gadā
bija rīkojusi pirmo iedzīvotāju aptauju par novada attīstības perspektīvām, šis aptaujas
rezultātā novada dome saņēma 612 respondentu aizpildītas anketas (2010. un 2011.gada
iedzīvotāju un uzņēmēju aptaujas rezultāti 1.1 un 1.2 pielikumos);



Laikā no 2011.gada jūnija līdz augustam tika veiktas arī individuālas intervijas ar novada
uzņēmējiem, lauksaimniekiem, sociālajiem partneriem. Intervijās iegūtā informācija (viedokļi,
ieteikumi, problēmu definējumi un iespējamie risinājumi) ir ietverti plānošanas dokumentā ar
atsauci uz veiktajām intervijām. 2011.gada 1.jūlijā notika uzņēmēju tikšanās par novada
attīstības jautājumiem;



2011.gada 8.jūnijā Īslīces pagastā notika seminārs „Bauskas novada attīstības programmas
izstrāde 1. seminārs. Esošās situācijas raksturojums, SVID analīze”. Seminārā piedalījās
tematiskās darba grupas „Uzņēmējdarbība un ekonomika” dalībnieki. Seminārā norisinājās
dalībnieku diskusija un darbs grupās. Pēc semināra dalībnieku diskusiju darbs tika apkopots
un izmantots turpmākajā attīstības programmas izstrādes procesā (semināra materiāli
10.pielikumā);



2011.gada 13.jūnijā Bauskas pilsētā notika seminārs „Bauskas novada attīstības programmas
izstrāde 2. seminārs. Esošās situācijas raksturojums, SVID analīze”. Seminārā piedalījās
tematiskās darba grupas „Izglītība, kultūra un sports; Sabiedrība, veselība un labklājība”
dalībnieki. Seminārā norisinājās dalībnieku diskusija un darbs grupās. Pēc semināra
dalībnieku diskusiju darbs tika apkopots un izmantots turpmākajā attīstības programmas
izstrādes procesā (semināra materiāli 11.pielikumā);



2011.gada 4.augustā Bauskas pilsētā notika seminārs „Bauskas novada vīzijas un stratēģiskā
ietvara izstrāde”, kurā piedalījās Bauskas novada uzņēmēji, novada domes apstiprinātās darba
grupu dalībnieki. Seminārā Attīstības programmas izstrādātāji iepazīstināja ar iedzīvotāju un
uzņēmēju aptaujas rezultātiem un statistikas datiem, kas izmantoti esošas situācijas
raksturojuma veidošanai. Kopīgi tika izstrādāta novada nākotnes redzējums, apspriestas
novada attīstības vērtības, definēta novada specializācija, novada attīstības mērķi un
prioritātes, galvenie uzdevumi investīciju un rīcības plāna sagatavošanai (semināra materiāli
12.pielikumā);
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2011.gada 4.augustā Bauskas pilsētā notika tikšanās ar biedrības „Bauskas vecpilsēta”
dalībniekiem. Tikšanās laikā dalībnieki tika iepazīstināti ar Bauskas novada domes Attīstības
programmas izstrādi, kopīgi apspriesti priekšlikumi par Bauskas vecpilsētas attīstības
jautājumiem;



2011.gada 6.septembrī notika Bauskas novada Attīstības programmas izstrādes darba grupas
semināra „Bauskas novada attīstības programmas rīcības un investīciju plāna izstrāde”, kura
laikā saskaņā ar stratēģisko ietvaru tika apspriests rīcības plāns un investīciju plāns vidēja
termiņa prioritātēm (Bauskas novada attīstības programmas rīcības un investīciju plāna
izstrādes semināra materiāli 13.1 un 13.2 pielikumos);



Ar Bauskas novada domes 29.12.2011 lēmumu Nr.23,3.§ apstiprināta Bauskas novada
attīstības programmas 2012.–2018. gadam 1.redakcija, kura nodota sabiedriskajai apspriešanai
(no 02.01.2012. līdz 15.02.2012.), nodrošinot programmas projekta pieejamību Bauskas
novada domē, Uzvaras ielā 1, 351.kab., pagastu pārvaldēs un pašvaldības interneta vietnē
www.bauska.lv (Bauskas novada domes lēmums 15.pielikumā);



Laikā no 02.01.2012. līdz 15.02.2012. notika Bauskas novada attīstības programmas 2012. –
2018.gadam 1.redakcijas Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes novada pagastos un Bauskas
pilsētā, kurā piedalījās Bauskas novada iedzīvotāji, Bauskas novada Domes struktūrvienību un
iestāžu pārstāvji un citas ieinteresētās puses (sabiedriskās apspiešanas protokoli 16.1. – 16.9
pielikumos);



Bauskas novada attīstības programmas 2012.–2018.gadam 1.redakcijas Sabiedriskās
apspriešanas laikā tika saņemti 82 rakstiski priekšlikumi precizējumu veikšanai. (Priekšlikumi
un komentāri par to iekļaušanu Bauskas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam gala
redakcijā 17.pielikumā).
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Pielikumi
1.1.pielikums

2010.gada iedzīvotāju aptaujas rezultāti.

1.2.pielikums

2011.gada iedzīvotāju un uzņēmēju aptauju rezultāti.

2.pielikums

Ūdensapgādes infrastruktūra
administratīvajās teritorijās.

un

pakalpojumi

Bauskas

novada

3.pielikums

Kanalizācijas
infrastruktūra
administratīvajās teritorijās.

un

pakalpojumi

Bauskas

novada

4.pielikums

Bauskas novadā realizētie un īstenošanas stadijā esošie projekti.

5.pielikums

Bauskas novada veselības aprūpi raksturojošie rādītāji.

6.pielikums

Bauskas novada kultūras pieminekļi.

7.pielikums

Izmešu daudzums gaisā Bauskas pilsētas un Bauskas novada teritorijā.

8.pielikums

Bauskas novadā reģistrētās potenciāli piesārņotās teritorijas.

9.pielikums

Bauskas novada Attīstības programmas projekta uzsākšanas semināra
materiāli.

10.pielikums

Bauskas novada attīstības programmas esošās situācijas raksturojuma un
SVID analīzes 1.semināra materiāli.

11.pielikums

Bauskas novada Attīstības programmas esošās situācijas raksturojuma un
SVID analīzes 2.semināra materiāli.

12.pielikums

Bauskas novada vīzijas un stratēģiskā ietvara izstrādes semināra materiāli.

13.pielikums

Bauskas novada attīstības programmas rīcības un investīciju plāna izstrādes
semināra materiāli.

14.1.pielikums

Darba grupas dalībnieku priekšlikumi precizējumiem un papildinājumiem.

14.2.pielikums

Nepieciešamie uzlabojumi Bauskas novada kultūras infrastruktūrā 2012.–
2018.gads.

15.pielikums

Bauskas novada domes lēmums par Bauskas novada attīstības programmas
2012.–2018.gadam 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai.

16.1.pielikums

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols Bauskas pilsētā.

16.2.pielikums

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols Ceraukstes pagastā.

16.3.pielikums

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols Mežotnes pagastā.

16.4.pielikums

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols Codes pagastā.

16.5.pielikums

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols Īslīces pagastā.
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Bauskas novada attīstības programma 2012.–2018. gadam. Gala redakcija

16.6.pielikums

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols Vecsaules pagastā.

16.7.pielikums

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols Brunavas pagastā.

16.8.pielikums

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols Dāviņu pagastā.

16.9.pielikums

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols Gailīšu pagastā.

17.pielikums

Pārskats par Bauskas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam
1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtajiem rakstiskajiem
priekšlikumiem un komentāri par precizējumu veikšanu
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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 ĀRKĀRTAS SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2016.gada 18.aprīlī

prot.Nr.7, 2.p.

Par grozījumiem Bauskas novada sporta attīstības stratēģijā
2016. – 2022.gadam
Bauskas novada dome 2015.gada 22.decembrī apstiprināja Bauskas novada sporta
attīstības stratēģiju 2016.–2022.gadam. 2016.gada 17.martā ar Bauskas novada domes lēmumu
tikai veikti redakcionāli precizējumi Bauskas novada sporta attīstības stratēģijā 2016.–2022.gadam
(turpmāk – Sporta stratēģija).
Ievērojot to, ka profesionālās ievirzes izglītības iestādei „Bauskas novada Bērnu un
jaunatnes sporta skola” ir paredzēta divu sporta infrastruktūras objektu būvniecība – profesionālās
ievirzes izglītības iestādes „Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola” infrastruktūras
objekts – peldbaseins – un sporta halles izbūve profesionālās ievirzes izglītības iestādei „Bauskas
novada Bērnu un jaunatnes sporta skola”, Sporta stratēģijā nepieciešams veikt papildu
redakcionālus precizējumus.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 6.punktu, Bauskas
novada dome nolemj:
Izdarīt Bauskas novada sporta attīstības stratēģijā 2016.– 2022.gadam šādus grozījumus:
1. Aizstāt 1.3.1. apakšnodaļā (15.lp.) vārdus „Problēma tiktu risināta līdz ar Bauskas pilsētas
sporta halles būvniecību” ar vārdiem „Problēma tiktu risināta līdz ar sporta halles izbūvi
profesionālās ievirzes izglītības iestādei „Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola””.
2. Aizstāt 1.3.4. apakšnodaļā (18.lp.) vārdus „Realizēt sporta halles būvniecību, nodrošinot telpu
pieejamību papildu nodarbībām bērniem/jauniešiem tuvāk dzīvesvietai” ar vārdiem „Realizēt
sporta halles izbūvi profesionālās ievirzes izglītības iestādei „Bauskas novada Bērnu un
jaunatnes sporta skola”, nodrošinot telpu pieejamību papildu nodarbībām bērniem/jauniešiem
tuvāk dzīvesvietai.”.
3. Aizstāt 1.6.1. apakšnodaļā (27.lp.) vārdus „2013.gadā ir uzsākta pašvaldībai nozīmīgu publisku
ēku projektēšana: profesionālās ievirzes izglītības iestādes „Bauskas novada Bērnu un
jaunatnes sporta skola” infrastruktūras objekta – peldbaseina – projektēšana un sporta bāzes
administrācijas ēkas – sporta spēļu halles rekonstrukcijas tehnisko projektu aktualizācija” ar
vārdiem „2013.gadā tika veikta pašvaldībai nozīmīgu publisku ēku – profesionālās ievirzes
izglītības iestādes „Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola” infrastruktūras objekta –
peldbaseina un sporta halles izbūves profesionālās ievirzes izglītības iestādei „Bauskas novada
Bērnu un jaunatnes sporta skola” projektēšana.”.
4. Aizstāt 1.6.3. apakšnodaļā (29.lp.) vārdus „1.6.3. Bauskas sporta skolas administratīvā ēka un
sporta halle” ar vārdiem „1.6.3. Sporta halles izbūve profesionālās ievirzes izglītības iestādei
„Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola.”.
5. Aizstāt 1.6.3. apakšnodaļā (29.lp.) vārdus „sporta spēļu halle” ar vārdiem „profesionālās
ievirzes izglītības iestāde „Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola” sporta hallē.”.

6. Aizstāt 1.6.5.apakšnodaļā (32.lp.) vārdus „Nepieciešama sporta halles un daudzfunkcionālā
sporta centra celtniecība” ar vārdiem „Nepieciešama profesionālās ievirzes izglītības iestādes
„Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola” infrastruktūras objekta – peldbaseina–
celtniecība un sporta halles izbūve profesionālās ievirzes izglītības iestādei „Bauskas novada
Bērnu un jaunatnes sporta skola.”.
7. Aizstāt 2.1.apakšnodaļā 2.1.tabulā (39.lp.) vārdus „Reģionālā līmeņa sporta sacensībām
atbilstošs peldbaseins” ar vārdiem „Profesionālās ievirzes izglītības iestādes „Bauskas novada
Bērnu un jaunatnes sporta skola” infrastruktūras objekts – peldbaseins.”.
8. Aizstāt 2.1.apakšnodaļā 2.1.tabulā (39.lp.) vārdus „ir peldbaseins” ar vārdiem „uzbūvēts
profesionālās ievirzes izglītības iestādes „Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola”
infrastruktūras objekts – peldbaseins.”.
9. Aizstāt 2.2.1.apakšnodaļā (40.lp.) vārdus „Bauskas pilsētas daudzfunkcionālā sporta centra
(baseina) Salātu ielā 5A, Bauskā būvniecība; sporta halles un Bauskas sporta skolas
administratīvās ēkas Pilskalna ielā 26, Bauskā būvniecība” ar vārdiem „Profesionālās ievirzes
izglītības iestādes „Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola” infrastruktūras objekta –
peldbaseina būvniecība; sporta halles izbūve profesionālās ievirzes izglītības iestādei „Bauskas
novada Bērnu un jaunatnes sporta skola”.”.
10.
Aizstāt 2.2.5.apakšnodaļā 2.2.tabulā (41.lp.) vārdus „Bauskas pilsētas daudzfunkcionālā
sporta centra (baseina) Salātu ielā 5A, Bauskā būvniecība” ar vārdiem „profesionālās ievirzes
izglītības iestādes „Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola” infrastruktūras objekta –
peldbaseina – būvniecība.”.
11.
Aizstāt 2.2.5.apakšnodaļā 2.2.tabulā (42.lp.) vārdus „sporta halles un Bauskas sporta skolas
administratīvās ēkas Pilskalna ielā 26, Bauskā būvniecība” ar vārdiem „sporta halles izbūve
profesionālās ievirzes izglītības iestādei „Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola.””.
12.
Aizstāt 3.nodaļā (44.lp.) vārdus „Izbūvēts zema enerģijas patēriņa peldbaseins Salātu ielā
5” ar vārdiem „Izbūvēts profesionālās ievirzes izglītības iestādes „Bauskas novada Bērnu un
jaunatnes sporta skola” infrastruktūras objekts – peldbaseins.”.
13.
Aizstāt 3.nodaļā (44.lp.) vārdus „Nodrošināta sporta skolas materiāli tehniskā bāze” ar
vārdiem „Veikta sporta halles izbūve profesionālās ievirzes izglītības iestādei „Bauskas novada
Bērnu un jaunatnes sporta skola”.”.
Domes priekšsēdētājs

R. Ābelnieks

2

Bauskas novada sporta attīstības stratēģija
2016.-2022.gadam

Bauska

Satura rādītājs

IEVADS ...........................................................................................................................................................4
Terminu skaidrojums un saīsinājumi.............................................................................................................5
1.

ESOŠĀS SITUĀCIJAS NOVĒRTĒJUMS ......................................................................................................7
1.1.

Sporta nozari ietekmējošie tiesību akti un politikas plānošanas dokumenti ................................7

1.2.

Bauskas novada sporta nozares institucionālais un finanšu mehānisms ....................................10

1.2.1.

Institucionālais mehānisms .................................................................................................10

1.2.2.

Finanšu mehānisms .............................................................................................................12

1.3.

Bērnu un jauniešu sports ............................................................................................................14

1.3.1.

Bauskas novada vispārizglītojošās iestādes ........................................................................15

1.3.2.

Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola ..............................................................15

1.3.3.

Bauskas novada bērnu un jauniešu dalība Latvijas olimpiādēs un sacensībās ...................17

1.3.4.

Bērnu un jauniešu sporta novērtējums ...............................................................................17

1.4.

Tautas sports, veselīga dzīvesveida veicināšana .........................................................................19

1.4.1.

Sporta centrs „Mēmele” .....................................................................................................20

1.4.2.

Dalība sporta aktivitātēs......................................................................................................21

1.4.3.

Tautas sporta novērtējums .................................................................................................21

1.5.

Augstu sasniegumu sporta apraksts............................................................................................23

1.5.1.
1.6.

Augstu sasniegumu sporta novērtējums .............................................................................23

Sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūra ....................................................................................25

1.6.1.

Bauskas novada sporta infrastruktūras vispārīgs raksturojums..........................................25

1.6.2.
Profesionālās ievirzes izglītības iestādes “Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta
skolas” infrastruktūras objekts – peldbaseins (17.03.2016. grozījumu redakcija) .............................27
1.6.3.
Sporta halles izbūve profesionālās ievirzes izglītības iestādei “Bauskas novada Bērnu un
jaunatnes sporta skola” (18.04.2016. grozījumu redakcija) ...............................................................29
1.6.4.

Sporta infrastruktūra un aktivitātes Bauskas novada pagastos ..........................................30

1.6.5.

Sporta infrastruktūras novērtējums ....................................................................................31

1.7.

Iedzīvotāju aptaujas un darba grupas rezultāti ...........................................................................33

1.7.1.

Iedzīvotāju aptauju nozīmīgākie secinājumi un ieteikumi ..................................................33

1.7.2.
Fokusgrupu interviju ar sporta klubu pārstāvjiem un sporta entuziastiem secinājumi un
ieteikumi 34
1.7.3.
1.8.

Jauniešu aptaujas secinājumi un ieteikumi .........................................................................35

Bauskas novada sporta nozares stipro un vājo pušu, iespēju un draudu (SVID) analīze ............36
2

2.

STRATĒĢISKĀ DAĻA .............................................................................................................................38
2.1.

Prioritātes, mērķi, uzdevumi .......................................................................................................38

2.2. Bauskas novada sporta attīstības stratēģijas 2016.-2022.gadam izstrādes darba grupa
izvirzītās Bauskas novada sporta nozares prioritātes .........................................................................39
3.

RĪCĪBAS PLĀNS .....................................................................................................................................44

5.

STRATĒĢIJAS IEVIEŠANAS UZRAUDZĪBAS SISTĒMA.............................................................................50

6.

PĀRSKATS PAR SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBAS PASĀKUMIEM .................................................................53

AMATA APRAKSTS ...............................................................................................................................93
Ar amata aprakstu iepazinos un vienu.........................................................................................................96

7. PIELIKUMI
1.pielikums. 2015.gada iedzīvotāju aptaujas rezultāti.
2.pielikums. Bauskas novada sporta attīstības stratēģijas 2016.-2022.gadam izstrādes
Darba grupas 1. semināra protokols.
3.pielikums. Bauskas novada sporta attīstības stratēģijas 2016.-2022.gadam izstrādes
Darba grupas 2. semināra protokols
4. pielikums. Projekts. Veselības veicināšanas koordinētāja amata apraksts.

3

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
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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”.
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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;
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“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

45623
42129

Darbinieku
algas

Administratīvie Ieņēmumi no Kopā budžets
izdevumi
saimnieciskās
uz 2015. gadu
darbības
EUR

151 814
252976

18101
2280

2600
2752

271 801
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;
 Biedrības “Kalna svētību kopiena” darbības centra aprīkošana;
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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);
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Bauskas novada bērnu un jaunatnes sporta skola;
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
sporta halles izbūvi profesionālās ievirzes izglītības iestādei „Bauskas novada Bērnu un
jaunatnes sporta skola”. (18.04.2016. grozījumu redakcija)

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;
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Veicināt profesionālās ievirzes sporta izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmas
attīstību;
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:
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Piedāvājums ir saistošs aktīviem bērniem/jauniešiem, bet nemotivē pasīvos jauniešus;
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 izbūvi profesionālās ievirzes izglītības iestādei „Bauskas novada
Bērnu un jaunatnes sporta skola”, nodrošinot telpu pieejamību papildus nodarbībām
bērniem/jauniešiem tuvāk dzīves vietai; (18.04.2016. grozījumu redakcija)
 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.

22

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.
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Mīnusi:
 Nepilnvērtīga sporta infrastruktūra, kas nodrošinātu sportistu pilnvērtīgu treniņprocesu;
 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
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“Bauska-Rītausmas” 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 tika veikta pašvaldībai
nozīmīgu publisku ēku - profesionālās ievirzes izglītības iestādes “Bauskas novada Bērnu un
jaunatnes sporta skola” infrastruktūras objekta – peldbaseina un sporta halles izbūves
profesionālās ievirzes izglītības iestādei “Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola”projektēšana. (18.04.2016. grozījumu redakcija) 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. Profesionālās ievirzes izglītības iestādes “Bauskas novada Bērnu
un jaunatnes sporta skolas” infrastruktūras objekts – peldbaseins
(17.03.2016. grozījumu redakcija)
Kā jau tika minēts, tad Bauskas novadam nozīmīgs projekts ir “Bauskas novada Bērnu un
jaunatnes sporta skolas” infrastruktūras objekta - peldbaseina būvniecība.(17.03.2016. grozījumu
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redakcija) 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.
“Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas” infrastruktūras objekts 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. (17.03.2016. grozījumu redakcija)
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.
Drošība, policija
Labiekārtošana, vides…
Veloceliņu būvniecība
Peldbaseina būvniecība
Ielu atjaunošana
Novada ceļu sakārtošana
0

20

40

60

80

1.6.3. Sporta halles izbūve profesionālās ievirzes izglītības iestādei
“Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola” (18.04.2016.
grozījumu redakcija)

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.
Profesionālās ievirzes izglītības iestāde „Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta
skola” sporta hallē (18.04.2016. grozījumu redakcija) 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.
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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.
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, 1) Pirmdien/otrdien sporta zāle slēgta;
2) Svaru zāle;
futbols, teniss, basketbols, 2) Trešdien/piektdien florbola treniņš
3) Stadions;
teniss, 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
1) Svaru zāle;

Sporta aktivitāšu
Noslogotība
piedāvājums un iedzīvotāju
iesaiste.
Galda
teniss,
novuss, 1) Svaru zāle – 10 cilvēki;
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2)
Pludmales
volejbola
laukumi (4);
3) Tenisa un novusa galdi;
4) Āra trenažieri;
5) Sporta zāle;
6) Hokeja laukums;
7) Sporta zālei pielāgotas
telpas;
8) Futbola laukums.

pludmales
volejbols, 2) Galda teniss un novuss – 16 cilvēki;
volejbols, galda teniss un 3) Sporta zāle iedzīvotājiem pieejama
novuss,
hokejs
(ziemas otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no
sezonā), futbols.
18.00-21.00;
4) Sporta zālei pielāgotās telpas
pieejamas
pirmdienu,
trešdienu,
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:
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Nepieciešama profesionālās ievirzes iestādes “Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta
skola” infrastruktūras objekta – peldbaseina celtniecība un sporta halles izbūve
profesionālās ievirzes izglītības iestādei „Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta
skola” (18.04.2016. grozījumu redakcija), 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;
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.
33

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;
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Sadarbības trūkums sporta darba organizatoriem ar pašvaldību. Neskaidri nosacījumi
sporta finansējuma piešķiršanai, trūkst kopējas sporta nozares vīzijas, neskaidra
prioritātes;
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;
 Sporta speciālistu vidējā vecuma palielināšanās
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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”.







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

Iedzīvotājiem ir
Aptauja –
nodrošināti plaša
nepieciešami
spektra kvalitatīvi
uzlabojumi
kultūras pakalpojumi

Profesionālās
ievirzes iestādes
“Bauskas novada
(M.4.) Prioritātes
Bērnu un jaunatnes
mērķis ir
sporta skola”
nav
nodrošināt
infrastruktūras
iedzīvotājus un
objekts –
novada viesus ar
peldbaseins)
kvalitatīvu un
(18.04.2016.
daudzveidīgu
grozījumu redakcija)
kultūras un sporta
pakalpojumu klāstu
Kultūras centri

Iedzīvotājiem ir
nodrošināti plaša
spektra kvalitatīvi
aktīvās atpūtas un
sporta pakalpojumi

2.2.

nav

Darbojas visos
pagasta centros

Darbojas visos
pagasta centros

Aptauja nepieciešami
uzlabojumi

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

Iedzīvotāji ir
apmierināti ar
kultūras
pakalpojumu
pieejamību
un kvalitāti
Uzbūvēts
profesionālās
ievirzes iestādes
“Bauskas novada
Bērnu un
jaunatnes sporta
skola”
infrastruktūras
objekts –
peldbaseins
(18.04.2016.
grozījumu
redakcija)
Darbojas visos
pagasta
centros
Iedzīvotāji ir
apmierināti ar
sporta
pakalpojumu
pieejamību
un kvalitāti

Aptauja

Novada dome

Novada dome

Aptauja

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.
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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:
 Profesionālās ievirzes iestādes “Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola”
infrastruktūras objekta – peldbaseina būvniecība; (18.04.2016. grozījumu redakcija)
 Sporta halles izbūve profesionālās ievirzes izglītības iestādei „Bauskas novada Bērnu un
jaunatnes sporta skola”; (18.04.2016. grozījumu redakcija)
 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
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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 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.

Profesionālās ievirzes iestādes Augstu sasniegumu sporta 35 %
“Bauskas novada Bērnu un un tautas sporta/veselīga
jaunatnes
sporta
skola” dzīvesveida infrastruktūra.
infrastruktūras
objekta
–
41

%

Balsu
skaits
18

2.

3./4.

3./4.

5.

6.

peldbaseina
būvniecība
(18.04.2016.
grozījumu
redakcija)
Sporta
halles
izbūve
profesionālās ievirzes izglītības
iestādei „Bauskas novada
Bērnu un jaunatnes sporta
skola” (18.04.2016. grozījumu
redakcija)
Vieglatlētika - šim sporta
veidam ir jāizveido tradicionāli
pasākumi, kas notiek Bauskā
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.

Augstu sasniegumu sporta 19 %
un tautas sporta/veselīga
dzīvesveida infrastruktūra.

10

Liela
mēroga
sporta 10%
pasākumi – pasākumi
veselīga/aktīva
dzīvesveida veicināšanai,
atbalsts uzņēmējdarbībai
Tautas
sports,
aktīvā 10 %
atpūta
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.

6%

3

4%

2

2%

1

2%

1
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5

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!

Augstu sasniegumu sporta 2 %
un tautas sporta/veselīga
dzīvesveida infrastruktūra.
Bērnu un jauniešu sports 2 %
(vispārizglītojošās skolās,
profesionālās
ievirzes
izglītības iestādēs, PII
iestādēs)
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1

1

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

1.Izglītības un
sporta
infrastruktūras
pilnveide un
jaunu objektu
izbūve Bauskas
novadā.
(17.03.2016.
grozījumu
redakcija)

Profesionālās ievirzes
izglītības iestādes “Bauskas
novada Bērnu un jaunatnes
sporta skola”
infrastruktūras objekts.
(17.03.2016. grozījumu
redakcija)

BNA, BJSS,
Saimnieciskā nodaļa

Sporta halles izbūve
profesionālās ievirzes
izglītības iestādei „Bauskas
novada Bērnu un jaunatnes
sporta
skola”

BNA, BJSS,
Saimnieciskā nodaļa

Izpildes
termiņš
2016.-2022.

Finansēša
nas avoti
Novada
dome

2016.-2022.

Novada
dome

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
Izbūvēts profesionālās ievirzes iestādes “Bauskas
novada Bērnu un jaunatnes sporta skola”
infrastruktūras objekts – peldbaseins. (18.04.2016.
grozījumu redakcija). 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
Skaits – 1 gab.
Veikta Sporta halles izbūve profesionālās ievirzes

izglītības iestādei „Bauskas novada Bērnu un
jaunatnes sporta skola. (18.04.2016. grozījumu
redakcija). 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.
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2.Tautas sporta

Sporta stadiona būvniecība
Īslīces vidusskolā

BNA, SC “Mēmele”,
Saimnieciskā nodaļa

2016.-2022.

Uzvaras vidusskolas sporta
laukuma izbūve

BNA, SC “Mēmele”,
Saimnieciskā nodaļa

2016.-2022.

Bauskas novada sporta
būvju, laukumu un stadionu
rekonstrukcija

BNA, SC “Mēmele”,
Saimnieciskā nodaļa

2016.-2022.

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

BNA, SC “Mēmele”,

2016.-2022

Novada

Organizēta ikgadēja ģimeņu sporta diena – 1 gab.
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ES,
Novada
dome
ES,
Novada
dome
ES,
Novada
dome

Uzbūvēts sporta stadions pie Īslīces vidusskolas – 1
gab.
Uzbūvēts sporta stadions pie Uzvaras vidusskolas – 1
gab.

(Sports visiem) un sociālo grupu ieinteresētība
veselīga
veselīga dzīvesveida
dzīvesveida
uzturēšanā
attīstība Bauskas
novadā

3.Bērnu un

BJSS, BN Sociālais
dienests

dome

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.
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

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

BNA, BJSS

2016.-2022

ES,

Rekonstruēts un labiekārtots Bauskas skeitparks – 1
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jauniešu sporta
attīstība Bauskas
novadā

4.Augstu
sasniegumu
sporta attīstība
Bauskas novadā

5.Aktīva

rekonstrukcija un
labiekārtošana.
Papildus 1 sporta mācību
stundas ieviešana Bauskas
novada izglītības iestādēs
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

Novada
dome
Novada
dome

gab.

BNA, Izglītības
nodaļa, Skolu direktori

2016.-2022.

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

BNA, SC “Mēmele”,

2016.-2022.

Novada

Tautas sporta pasākumi (ikgadēji velo braucieni,
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Bauskas novada vispārizglītojošās izglītības iestādēs
ieviesta papildus 1 mācību stunda nedēļā

dzīvesveida
pasākumu
organizācija,
dažādošana un
mārketings

dzīvesveida) pasākumu un
aktivitāšu organizēšana

BJSS, Bauskas
Novada uzņēmēji, TIC

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

maratoni, orientēšanās pasākumi, laivu braucieni) – 4
ik gadu;
Pasākumi, popularizējot Bauskas novada tūrisma
objektu unikalitāti;
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

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,
novada
uzņēmēji
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Izstrādāta informācijas platforma Bauskas novada

uzlabošana par Bauskas
novada, īpaši pagastu,
sporta aktivitātēm un
pasākumiem
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”

dome

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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mājas lapā www.bauska.lv par katrā pagastā un
Bauskas pilsētā pieejamām sporta aktivitātēm un
pasākumiem – 1 gab.;
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;
4)Bērni un jaunieši apmeklē baseinu
ārpusskolas brīvajā laikā;

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
Dažādu vecuma
grupu dalība
sporta nodarbībās

5

6

Sabiedrības
veselības rādītāji,
tajā skaitā bērnu

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.
1) Organizētajos treniņos
treneru/speciālistu vadībā ar aktivitātēm
nodarbojas 20 dažādu vecuma grupu
Bauskas novada iedzīvotāji katrā
nodarbībā.
1)Vērojams uzlabojums pēc Ģimenes
ārstu sniegtā atzinuma par sabiedrības
(tajā skaitā bērnu) veselības stāvokli,
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SC “Mēmele”,
individuālie
sporta pasākumu
organizētāji,
Bauskas novada
dome; Bauskas
novada Sociālais
dienests,
iedzīvotāju
aptauja

Iedzīvotāju
aptauja

BJSS, SC
“Mēmele”
SC “Mēmele”,
sporta darbu
organizētāji
pagastos; Bauskas
novada dome
Bauskas novada
ģimenes ārsti,
Bauskas novada

veselības rādītāji
7

Sabiedrības
apmierinātības
paaugstināšanās
ar sporta jomas
attīstību Bauskas
novadā

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).

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
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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
59

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.
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15) Lūdzu, novērtējiet Bauskas novada sporta infrastruktūras stāvokli
(sporta zāles, sporta laukumi vai celtnes, ģērbtuves, inventārs)!
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

15.9%

31.8%
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vadībā
piedāvā iespējas nodarboties
atsevišķos sporta veidos patstāvīgi
nepiedāvā sporta / kustību
aktivitāšu nodarbību iespējas
Cits piedāvājums - lūdzu,
ierakstiet!
Iesniegto atbilžu summa
135

32.6%

4.5%

15.2%

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
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Nenozīmīgs
3%
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)
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Trenažieru zāles treneru pavadībā ( 2 respondenti)
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

2.3%
2.3%
16.7%
32.6%
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Izteikti nozīmīgs

46.2%

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

12.9%
18.2%
28.8%
23.5%
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Izteikti nozīmīgs

16.7%

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%
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nodarbības
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
Nē
Iesniegto atbilžu summa

62.9%
37.1%
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

89.4%
72

Nē
Iesniegto atbilžu summa

10.6%
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.
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28) Kāda ir Jūsu saistība ar sportu? (vairākas atbildes iespējamas)
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
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grupu semināri. Šis ir pirmais seminārs, ja būs nepieciešams tiks organizēti vairāk
semināri, saprotams, cienot 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
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pirmajai vārdu. Bet pieaugušo sportā, cik klientu ir jūsu lokā, cik gada laikā ir cilvēku
apgrozījums, kas saņem šos pakalpojumus?
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;
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4. Bauskas novada sporta jomas draudi.
Sagatavošanās laiks 10 minūtes.
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:
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1. Sporta stratēģijas trūkums.
2. Radot jauno stratēģiju, nezaudēt un nesagraut esošās iestrādnes un
mehānismus sporta aktivitāšu organizēšanā (tradīcijas).
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?
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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 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.
3. Izvirzīti divi modeļi nākotnes sporta jomas organizēšanai Bauskas novadā.
4. Izdalītas anketas, lai tās izskatītu un iesniegtu priekšlikumus.
5. Veikta SVID analīze Bauskas novada sporta jomā.
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6. 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.
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
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to, ka mums šāda sporta stratēģija ir nepieciešama, 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.
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Slēpošanas centram blakus ir izveidota privāta sākumskola, kur daudzus bērnus ved
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.
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1.27. Pārzināt un sekot izmaiņām aktualitātēs projektu vadīšanas metodēs un
paņēmienos.
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.
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5.2. Ar citiem Latvijas un starptautiskajiem uzņēmumiem, organizācijām, valsts un
pašvaldību iestādēm.
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 ĀRKĀRTAS SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2016.gada 18.aprīlī

prot.Nr.7, 3.p.

Par grozījumiem Bauskas novada izglītības iestāžu attīstības
koncepcijā 2015. – 2025.gadam
Bauskas novada dome 2015.gada 26.jūnijā pieņēma lēmumu „Par Bauskas novada
izglītības iestāžu tīkla attīstības koncepcijas 2015.–2025.gadam apstiprināšanu”.
Atbilstoši Bauskas novada domes lēmumiem divu sporta infrastruktūras objektu
(profesionālās ievirzes iestādes „Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola” infrastruktūras
objekts – peldbaseins– un sporta halles izbūve profesionālās ievirzes izglītības iestādei „Bauskas
novada Bērnu un jaunatnes sporta skola”) būvniecība ir paredzēta profesionālās ievirzes izglītības
iestādei „Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola”, kuras tiešais pamatdarbības mērķis ir
izglītības funkcijas nodrošināšana. Ievērojot to, Bauskas novada izglītības iestāžu attīstības
koncepcijā 2015.–2025.gadam ir nepieciešams veikt redakcionālus precizējumus.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 6.punktu, Bauskas
novada dome nolemj:
Izdarīt Bauskas novada izglītības iestāžu attīstības koncepcijā 2015.– 2025.gadam šādu grozījumu:
Aizstāt 7.tabulā „Bauskas novada izglītības iestāžu attīstība līdz 2025.gadam” (20.lp.) vārdus
„sporta halles izbūve, bērnu un pieaugušo ūdenssporta, veselības un atpūtas centra izveide
(peldbaseins)” ar vārdiem „profesionālās ievirzes izglītības iestādes „Bauskas novada Bērnu un
jaunatnes sporta skola” infrastruktūras objekts – peldbaseins– izbūve un sporta halles izbūve
profesionālās ievirzes izglītības iestādei „Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola”.”.
Domes priekšsēdētājs

R. Ābelnieks

APSTIPRINĀTA
ar Bauskas novada domes
2015.gada
26.jūnija
(prot.Nr.13, 5.p.)

lēmumu

Bauskas novada izglītības iestāžu attīstības koncepcija 2015.-2025.gadam
(Grozījumi 18.04.2016.)
Bauskas novada izglītības iestāžu attīstības koncepcija (turpmāk - Koncepcija) ir
plānošanas dokuments, kurā parādīti Bauskas novada izglītības iestāžu attīstības virzieni laika
posmam no 2015.gada līdz 2025.gadam, kurš kalpos par tiesisku pašvaldības akceptētu pamatu
nākamajai darbībai, izstrādājot un nosakot konkrētus pasākumus katrā izglītības iestādē un
pašvaldībā izglītības jomā. Koncepcija nosaka novada attīstības prioritātes izglītībā, rīcības
virzienus, kā arī to īstenotājus izglītības nozares mērķu īstenošanā.
Koncepcija izstrādāta, pamatojoties uz Izglītības likumu un likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 4.punktu un 21.panta pirmās daļas 5.punktu.
Koncepcijas mērķis- paaugstināt izglītības kvalitāti novadā, paaugstināt izmaksu efektivitāti
visās izglītības pakāpēs un veidos, nodrošinot izglītības pieejamību visās izglītības pakāpēs.
Koncepcijas uzdevums: izstrādāt novadā vienotu vispārējās izglītības pieejamības modeli.
Izglītības iestāde netieši strādā (komunicē, izglīto, informē, ietekmē) ar lielu sabiedrības daļuizglītojamiem, vecākiem, pedagogiem, novada iedzīvotājiem, tā veidojas un kļūst par kultūras,
sporta, vietējo iedzīvotāju dažādu aktivitāšu centru.
Sakārtojot izglītības iestāžu vidi, koncepcijas mērķis papildus veicina aktīvas sabiedriskās
dzīves norises, nodrošinot aktīva dzīvesveida iespējas atbilstoši iedzīvotāju interesēm un
vajadzībām.
Koncepcijā ņemts vērā, ka pārmaiņas izglītībā notiek nepārtraukti, tie nav reformu cikli, kas
kādreiz beigsies, sasniedzot galīgu rezultātu un gatavus risinājumus.
Izglītības attīstība Latvijas izglītības attīstības plānošanas dokumentos
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā „Latvija 2030” teikts, ka izglītība ir cilvēka talantu,
emocionālās un sociālās inteliģences un personības attīstības process. Tādēļ izglītības kvalitāte,
pieejamība un saturs visos izglītības līmeņos un vecuma grupās – no pirmsskolas līdz pieaugušo
izglītībai – ir Latvijas attīstības iespēja un cilvēkkapitāla vērtības palielināšanās
priekšnosacījums.
Nacionālajā attīstības plānā 2014. – 2020.gadam tiek akcentēta iespēja iegūt un strādāt
cienīgu darbu, lai gādātu par sevi, saviem tuviniekiem un sniegtu ieguldījumu valsts attīstībā.
Tam nepieciešamas dažādas kompetences:
1) valodu prasmes;
2) informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārzināšana un lietošanas prasmes;
3) saziņas un sadarbības prasmes;
4) darba prasmes;
5) uzņēmējspējas;
6) pilsoniskā apziņa;
7) radošums;
8) spēja kritiski domāt;
9) plānot finanses;
10) novērtēt riskus un rast tiem risinājumus.
Kompetences jāpilnveido visa mūža garumā, jo mēs nevaram paredzēt nākotnes
vajadzības. Plaša pieredze mūža sākumā dod kompetences elastīgi pielāgoties mainīgajam darba
tirgum.

Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014. - 2020.gadam virsmērķis ir kvalitatīva un
iekļaujoša izglītība, personības attīstībai, cilvēku labklājībai un ilgtspējīgai valsts izaugsmei.
Vispārējā izglītība:
1. Pirmsskolas izglītības attīstība
Ilgtspējīgas attīstības stratēģija „Latvija 2030” paredz īpašu vērību pievērst pirmsskolas
izglītības kvalitātei un pieejamībai, ņemot vērā, ka radoša personība veidojas agrīnā vecumā.
Stratēģija nosaka, ka īpašs uzsvars jāliek uz pirmsskolas izglītību, jo valstīs, kuras mērķtiecīgi
investē pirmsskolas vecuma bērnu izglītošanā un audzināšanā, ir daudz labāki skolēnu panākumi
un lielāka sociālā vienlīdzība, kā arī, palielinoties vecāku noslodzei darba tirgū, ir jāveido
daudzveidīgs, kvalitatīvs un visiem pieejams pirmsskolas un bērnu aprūpes pakalpojumu
piedāvājums.
Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam paredz veidot atbalsta pasākumus darba
un ģimenes dzīves saskaņošanai, piedāvāt dažādas bērnu pieskatīšanas iespējas, kā arī
motivējošus atvieglojumus un iespējas vecākiem ar bērniem, kas iedrošina ģimenes laist pasaulē
ne tikai vienu, bet divus un vairāk bērnu. Valstij sadarbībā ar pašvaldībām jāsniedz atbalsts
ģimenēm arī krīzes situācijās, lai bērni augtu stabilā un emocionāli drošā vidē. Jānodrošina
iespēja, lai bērni un jaunieši ar speciālām vajadzībām piedalītos izglītības sistēmā kopā ar saviem
vienaudžiem. Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam paredz, ka pirmsskolas izglītības
iestādes ir pieejamas ikvienam no pusotra gada vecuma, vecāki var izvēlēties savam bērnam
piemērotāko pirmsskolas izglītības iestādi.
Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014. – 2020.gadam nosaka, ka pirmsskolas izglītības
kvalitāti iespējams paaugstināt un nodrošināt tās pieejamību, attīstot trīs būtiskākos šīs izglītības
pakāpes elementus:
1) satura pilnveidi (prasības, sasniedzamie rezultāti, vadlīnijas un atbilstoši mācību līdzekļi);
2) pedagogu profesionālo kapacitāti (inovatīva un nepārtraukta tālākizglītība);
3) infrastruktūru (iekšējā mācību vide un ārējā (fiziskā) infrastruktūra).
Rīcības virziens „Kvalitatīvas pirmsskolas izglītības nodrošināšana, sagatavojot tālākai
izglītības ieguvei” paredz izstrādāt atbilstošas rekomendācijas un 1.klases izglītības saturam
atbilstošu pirmsskolas izglītības saturu un metodiku.
2. Vispārējās izglītības attīstība
Ilgtspējīgas attīstības stratēģija „Latvija 2030” nosaka, ka prioritārais uzdevums ir
nodrošināt visiem Latvijas bērniem un jauniešiem pieejamu un vienlīdz kvalitatīvu, pamatskolas,
vidusskolas un profesionālo, izglītību. Tā paredz, ka izglītības pieejamību un pārmaiņas
izglītības procesa organizācijā nodrošina:
1) modeli, kurā vecāki, mācībspēki, izglītojamie un izglītības iestādes apzinās savu
līdzatbildību kvalitatīvas izglītības nodrošināšanā;
2) vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu sistemātisku sadarbību ar augstskolām,
gan veidojot mācību saturu, gan sekmējot skolotāju kompetences uzlabošanu;
3) skolu kā sociālā tīklojuma centru. Izglītības iestādēm jākļūst par sociālā tīklojuma
centriem, kuru pārvaldībā iesaistās un sadarbojas vecāki, mācībspēki, izglītojamie, kā
arī plašāka vietējā kopiena, t.sk. uzņēmēji, profesionālo un nozaru asociāciju pārstāvji.
Īpaši būtiski ir iesaistīt vecākus zināšanu apguvē. Skolai jākļūst par integrālu
sabiedrības daļu un pozitīvu pārmaiņu aģentu, nevis izolētu institūciju, kas darbojas
nošķirti no apkārtējās vides;
4) kontekstuālu izglītību un skolotāju profesijas maiņu. Lielāka izglītības sistēmas
saistība ar ekonomiskajiem un sabiedriskajiem procesiem mainīs arī skolotāja darba
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raksturu. Būtisks ir zināšanu apguves konteksts, tāpēc skolotājam ir jāsasaista dažādas
jomas. Skolotāju sagatavošana vairāk nekā viena mācību priekšmeta mācīšanai. Jāceļ
profesijas prestižs un jāpilnveido motivācijas sistēma;
5) profesionālo asociāciju lomu mācību procesa organizācijā un īstenošanā, lielāku
uzmanību veltot absolventu nodarbinātības iespējām;
6) informācijas tehnoloģiju lietpratīgu izmantošanu mācību procesā;
7) iespējas mācību procesa dažādošanai ar jaunām organizācijas formām. Radošā
domāšana mācību procesā. Lai īstenotu ilgtermiņa mērķi par masveida jaunradi un
radošu sabiedrību, radošums jāattīsta bērnos jau agrīnā vecumā. Vispārējās izglītības
sistēmai ikvienā skolēnā ir jāattīsta radoša personība un kultūras un mākslas izpratne,
spēja mācīties un darboties komandā. Mācību procesā iekļaujot arī problēmu
risināšanu, tiktu veicināta patstāvība un pāreja no praktiskām prasmēm uz
konceptuālām zināšanām. Tikai izglītots indivīds būs spējīgs radīt produktus ar augstu
pievienoto vērtību, izmantot alternatīvās enerģijas un modernās tehnoloģijas;
8) skolu un bibliotēku digitalizāciju, lai nodrošinātu pieeju mūsdienīgiem mācību
materiāliem un informācijai. Šī procesa ietvaros jānodrošina digitālā satura veidošana
un attālināto mācību iespējas, līdzdarbojoties gan zinātniskām, gan publiskām
bibliotēkām;
9) e-stundas. Izglītības iestādēs papildus ierastajam mācību procesam jāveido tālmācības
programmas, izmantojot e-tehnoloģijas.
Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam vispārējā izglītībā paredz, ka:
1) tiek moderni iekārtotas Latvijas skolas;
2) ir pārdomāts mācību satura kodols;
3) attīstās izglītojamo kompetences un prasmes;
4) skolas visā Latvijas teritorijā ir pieejamas ikvienam bērnam;
5) valsts ir īstenojusi īpašu mazo lauku skolu attīstības programmu;
6) bibliotēkas, citas kultūras un izglītības iestādes veido daudzfunkcionālos vietējo
kopienu centrus;
7) ir obligāta vidējā izglītība – gan vispārējā, gan profesionālā –„ekonomikas izrāviens”;
8) ar pirmajām skolas dienām atraisa spējas un prasmes gatavo jauno paaudzi nākotnē būt
konkurētspējīgiem darba tirgū;
9) notiek intensīva latviešu valodas, svešvalodu un informācijas tehnoloģiju apguve, kas
ir izglītības sistēmas pīlāri;
10) ikviena skola ir ieinteresēta pilnveidot savu mācību vidi, tiekties uz labiem
rezultātiem;
11) skolēnu vecāki ir kļuvuši par aktīviem un atbildīgiem izglītības procesa dalībniekiem;
12) ikviens tiek mudināts iesaistīties visdažādākajās nodarbībās un aktivitātēs ārpus
formālās izglītības.
Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam uzsver, ka:
1) svarīgi ir novērst vardarbību ģimenē un skolā, sniegt palīdzību krīzes situācijās,
nodrošināt ģimenisku vidi tiem, kuriem tā nav bijusi;
2) jāatbalsta iespējas bērniem iekļauties skolā un plašākā sabiedrībā. Tas attiecas arī uz
nepilngadīgajiem, kuriem draud saskarsme ar noziedzīgo vidi vai kuri veikuši
likumpārkāpumus;
3) jāmazina bērnu noziedzība, jānovērš noziedzīgu uzvedību veicinoši faktori, kā arī
jāuzlabo bērnu drošība, aizsargājot tos no veselības un dzīvības apdraudējuma,
jānodrošina garīgās veselības pakalpojumu pieejamība, jāmazina bērnu traumatisms.
Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam nosaka, ka ar skolu attīstību saistītie
uzdevumi ir:
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1) inovatīvu mācību satura un darba formu ieviešana radošuma un uzņēmējspēju
veicināšanai pamatizglītībā un vispārējā vidējā izglītībā – digitālā mācību vide,
mūsdienīga svešvalodu apguve, dabas zinātņu un sociālo zinātņu mācību satura
pilnveidošana, karjeras izglītības sistēmas nostiprināšana;
2) iespēju radīšana talantu atklāšanai un izkopšanai, t.sk. atbalsts jauniešu tehniskās
jaunrades centriem, skolēnu vasaras mācību nometņu, zinātnisko semināru, konkursu un
zinātnisko projektu nodrošināšana;
3) iekļaujošās izglītības attīstība – atbalsta personāla, tai skaitā pedagogu palīgu,
nodrošināšana un mācību materiālu izveide speciālajai izglītībai;
4) augsti kvalificētu un radošu vispārējās izglītības pedagogu sagatavošana un piesaiste;
pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveide;
5) jauno pedagogu prakses un mentoringa sistēma;
6) visaptveroša izglītības kvalitātes monitoringa ieviešana.
Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam paredz, ka visiem bērniem un jauniešiem
līdz 2020.gadam jānodrošina kvalitatīva pamatizglītība un vidējā izglītība, kā arī pieeja tādām
nodarbībām ārpus formālās izglītības, kas paplašina pieredzi, rada iespējas atklāt un kopt savus
talantus.
Pastiprināti jāuzlabo profesionālā izglītība, kura rada nodarbinātības iespējas un ir būtiska
tautas saimniecības struktūras pilnveidošanai. Plaša pieredze mūža sākumā dod kompetences
elastīgi pielāgoties mainīgajam darba tirgum. Savukārt bezdarbnieku un strādājošo iesaiste
pieaugušo izglītībā novērš un samazina bezdarbu, palielina darba produktivitāti, rada pamatu
ienākumu palielinājumam un pašrealizācijai.
Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014. – 2020.gadam nosaka, ka vispārējā izglītība
(pamatskola, vidusskola) ir izglītības veids, kurā ir iesaistīts lielākais izglītojamo skaits.
Pamatnostādnes vispārējā izglītībā paredz:
1) būtiski pilnveidot vispārējo izglītību atbilstoši izmaiņām pasaules izglītības telpā.
Vispārējās izglītības nākotne ir saistīta ar pieaugošu speciālistu pieprasījumu
dabaszinātņu un matemātikas jomās;
2) veikt satura pilnveidi un nodrošināt ar atbilstošiem skolotājiem;
3) veikt vidējās izglītības mācību sasniegumu sistēmas pilnveidi;
4) panākt, ka skolu pamet ne vairāk kā 10 % izglītojamo;
5) nodrošināt 21.gs. atbilstošu izglītības vidi un izglītības procesu;
6) veidot vienotas karjeras izglītības sistēmas attīstību;
7) izveidot atbalsta sistēmu talantu attīstībai.
Mūžizglītība un karjeras atbalsts
Ilgtspējīgas attīstības stratēģija „Latvija 2030” paredz kvalitatīvu un pieejamu izglītību
mūža garumā, tas nozīmē izglītošanās mūža garumā – no pirmsskolas līdz pieaugušo
tālākizglītībai.
Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam paredz:
1) jauniešu nodarbinātības veicināšanu, t.sk. karjeras izglītības sistēmas pilnveidi;
2) jauniešu pēc profesionālās un/vai augstākās izglītības pabeigšanas integrāciju darba tirgū,
t.sk. uzņēmējdarbības uzsākšanu;
3) atbalsta pasākumus jauniešiem – bezdarbniekiem pirmās darba pieredzes iegūšanai;
4) profesionālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma pilnveidi;
5) attīstīt pieaugušo izglītību, veicinot cilvēka darba produktivitātes pieaugumu atbilstoši
darba tirgus prasībām.
Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014. – 2020.gadam paredz:
1) vienotas karjeras izglītības sistēmas attīstību;
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2) otrās iespējas izglītības piedāvājumu kā kompensējošu mehānismu izglītību priekšlaicīgi
pametušo jauniešu skaita samazināšanai;
3)
atbalstu darbinieku kvalifikācijas pilnveidošanai atbilstoši darba devēju prasībām,
kas nepieciešams nodarbināto apmācībām nozaru ietvaros. Tās ir apmācības, kas
pilnveido darba devēju un darbinieku zināšanas un motivē tos plašāk izmantot
informāciju tehnoloģijas ražošanas un biznesa procesu vadībā un citas mūsdienīgas
ražošanas un biznesa procesu vadības.
Situācijas raksturojums Bauskas novadā
Bauskas novadu atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam veido
teritoriālās vienības: Bauskas pilsēta, Brunavas pagasts, Ceraukstes pagasts, Codes pagasts,
Dāviņu pagasts, Gailīšu pagasts, Īslīces pagasts, Mežotnes pagasts un Vecsaules pagasts.
Bauskas novada apdzīvotību ietekmē ģeogrāfiskais novietojums: labi sasniedzama
Latvijas valsts galvaspilsēta Rīga (iespējas strādāt, mācīties); automaģistrāle A7 sašķeļ novadu
un Bauskas pilsētu, kas rada nedrošu apkārtējo vidi, bet dod iespēju iedzīvotāju mobilitātei;
plānotā ātrgaitas dzelzceļa līnija; pierobeža ar Lietuvu (kultūrvēsturiskās tradīcijas, kopīgu
projektu īstenošanas iespējas); kaimiņu novados pieejamā infrastruktūra - Rundāles novadā,
Iecavas novadā, Vecumnieku novadā. Pozitīvu iespaidu uz izglītības, kultūras, sporta un citu
jomu attīstību Bauskas novadā veido sadarbība ar sadraudzības pašvaldībām Hedemoru
(Zviedrija), Ripinu (Polija), Nāhodu (Čehija), Hašuri (Gruzija), Pakroju, Radvilišķi (Lietuva) un
piedalīšanās starptautiskajos projektos.
Izglītības iestāžu tīkls
Būtiskas pārmaiņas Bauskas novada izglītības iestāžu tīklā veiktas 2009.gada augustā, kad
tika pieņemti Bauskas novada domes lēmumi par Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādes
„Codes sākumskola” likvidēšanu, pašvaldības izglītības iestāžu „Bērzu pamatskola” „Mežotnes
pamatskola”, „Jaunsaules pamatskola” un „Bauskas vakara vidusskola” reorganizāciju ar mērķioptimizēt Bauskas novada izglītības iestāžu tīklu, samazinot izdevumus izglītības iestāžu
uzturēšanai, kā arī pedagogu darba samaksai. Reorganizācija notika arī 2011.gadā, kad tika
likvidēta Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāde „Bauskas Kristīgā pamatskola”,
izveidotas Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādes „Bauskas Valsts ģimnāzija” un
„Bauskas sākumskola”. Pēc šīm reorganizācijām izveidojās Bauskas novada izglītības iestāžu
tīkls tāds, kāds tas ir šobrīd.
Visaugstākā vispārējās izglītības iestāžu koncentrācija ir Bauskas pilsētā: Bauskas Valsts
ģimnāzija, Bauskas 2.vidusskola, Bauskas pilsētas pamatskola, Bauskas sākumskola.
Pārējās novada vispārējās vidējās izglītības iestādes atrodas pagastos: Uzvaras vidusskola
Gailīšu pagastā, Īslīces vidusskola Īslīces pagastā un Mežotnes internātvidusskola Mežotnes
pagasta Garozas ciemā, Codes pamatskola Codes pagastā, Griķu pamatskola Ceraukstes pagastā,
Mežgaļu pamatskola Brunavas pagastā, Mežotnes pamatskola Mežotnes pagastā, Ozolaines
pamatskola Vecsaules pagasta Ozolaines ciemā, Vecsaules pamatskola Vecsaules pagastā, bet
Vecsaules pamatskolas struktūrvienība „Jaunsaules pamatskola” Vecsaules pagasta Jaunsaules
ciemā.
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Izglītības programmas, filiāļu/struktūrvienību skaits Bauskas novada izglītības iestādēs
Izglītības kvalitātes aspektā koncepcija paredz - veicināt visu izglītojamo, tai skaitā skolēnu ar
speciālām vajadzībām iekļaušanu vispārējās izglītības iestādēs, nodrošināt vienlīdzīgas iespējas
izglītojamajiem mācību satura apguvē atbilstoši vecumam, radot attīstošas konkurences iespējas,
kas parādīts 1.tabulā.
1.tabulā parādītās tās izglītības programmas, kuras realizēja 2014./2015.mācību gadā.
Piedāvāto izglītības programmu klāsts ir daudz plašāks, bet ir izglītības programmas, kuras
izglītojamie neizvēlas, vai arī tās nav nepieciešamas konkrētajā mācību gadā.
1.tabula
Izglītības programmas, kuras realizēja 2014./2015.m.g. un filiāļu/struktūrvienību skaits
Bauskas novada izglītības iestādēs. Dati: Valsts izglītības informācijas sistēma datu bāze (turpmāk VIIS) 27.05.2015
Iestāde

Struktūrvienī
bu,
filiāļu skaits

Programmas nosaukums
Pamatizglītības 2. posma (7.- 9.klase) programma (23011111)
Pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) profesionāli orientētā virziena programma (23014111)
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (31011011)
Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (31013011)
Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena izglītības programma (31014011)
Pamatizglītības programma 1. - 9. kl. izglītojamajiem (2101 1111)
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (2101 5511)
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (2101 5611)
Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programma (2101 1811)
Pamatizglītības 2.posma (7.- 9. klase) programma (2301 1112) izglītojamajiem, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu;
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma (3101 1011)
Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programma
(3101 3011)
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma (3101 1012) vakarskola -

Bauskas
Valsts
ģimnāzija

Bauskas
2.vidusskola

nepilna laika mācību iespējas

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma (3101 1013) neklātiene nepilna laika mācību iespējas

Īslīces
vidusskola

2

Uzvaras
vidusskola

1

Bauskas
pilsētas
pamatskola
Codes
pamatskola

Griķu
pamatskola

Pirmsskolas izglītības programma (01011111)
Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (01015511)
Pamatizglītības programma (21011111)
Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programma (21011811)
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611)
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (31011011)
Pirmsskolas izglītības programma (01011111)
Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (01015511)
Pamatizglītības programma (21011111)
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611)
Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (31013011)
Pamatizglītības programma (21011111)
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611)
Pirmsskolas izglītības programma (01011111)

2

Pamatizglītības programma (21011111)
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015811)
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611)
Pirmsskolas izglītības programma (01011111)
Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (01015511)
Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem
(01015611)
Pamatizglītības programma (21011111)
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (21015511)
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611)
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Mežotnes
pamatskola

Mežgaļu
pamatskola

Ozolaines
pamatskola
Vecsaules
pamatskola

1

Bauskas
sākumskola

Pirmsskolas
izglītības
iestāde
„Pasaulīte"

1

Pirmsskolas
izglītības
iestāde
„Zīlīte"

1

Pamūšas
speciālā
internāt
pamatskola

Mežotnes
internātvidusskola

Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (01011111)
Pamatizglītības programma (21011111)
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611)
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015811)
Pirmsskolas izglītības programma (01011111)
Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (01015511)
Pamatizglītības programma (21011111)
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611)
Pirmsskolas izglītības programma (01011111)
Pamatizglītības programma (21011111)
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611)
Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (01011111)
Pamatizglītības programma (21011111)
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611)
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015811)
Pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) programma (11011111)
Pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) humanitārā un sociālā virziena programma (11012111)
Pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma
(11013111)
Speciālās pamatizglītības (1.-6.klase) programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
(11015611)
Pirmsskolas izglītības programma (01011111)
Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (01015511)
Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām (01015411)
Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem
(01015611)
Pirmsskolas izglītības programma (01011111)
Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (01015511)
Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem
(01015611)
Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (01015611)
Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem
(01015811)
Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības
traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (01015911)
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015811)
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem
vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (21015911)
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611)
Kokizstrādājumu izgatavošana (2254304)
Mājturība (2281401)
Pamatizglītības programma (21011111)
Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma (31014011)

Bauskas novada izglītības iestāžu piedāvāto izglītības programmu klāsts (skat.1.tabula) ir
paplašinājies pēdējos gados:
1) Bauskas novada vispārējās izglītības iestādēs tiek realizētas speciālās izglītības
programmas atbilstoši izglītojamo vajadzībām. Izglītības iestādēs 2014./2015.mācību
gada sākumā 192 izglītojamie mācījās iekļaujošajā izglītībā, kas ir process, kurā tiek
nodrošinātas atbilstošas visu izglītojamo daudzveidīgās vajadzības, palielinot ikviena
izglītojamā līdzdalības iespējas mācību procesā un kultūrā, samazinot izslēgšanas
iespējas no izglītības ieguves procesa;
2) Bauskas sākumskolā tiek piedāvātas 4 pamatizglītības programmas. Ir ne tikai
pamatizglītības 1.posma programma, speciālās pamatizglītības programma
izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, bet arī pamatizglītības 1.posma
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humanitārā un sociālā virziena programma, pamatizglītības 1.posma matemātikas,
dabaszinību un tehnikas virziena programma, kas jau sākumskolā ļauj izglītojamajiem
padziļināti apgūt izvēlēto;
3) Bauskas Valsts ģimnāzija piedāvā 4 vispārējās vidējās izglītības programmas,
realizētas 2014./2015.mācību gadā 3 (vispārējās vidējās izglītības humanitārā un
sociālā virziena programmu izglītojamie nav izvēlējušies jau trīs gadus). Bauskas
Valsts ģimnāzija tiek realizēta arī pamatizglītības otrā posma profesionāli orientētā
virziena programma, kas ļauj apgūt biznesa pamatus jau pamatskolā;
4) Mežotnes internātvidusskolā tiek piedāvāta vispārējās vidējās izglītības
vispārizglītojošā virziena programma, kā arī vispārējās vidējās izglītības profesionāli
orientētā virziena programmas, kurās ir iespēja iegūt metinātāja un aprūpētāja
kvalifikāciju;
5) Bauskas 2.vidusskolā ir visplašākās iespējas izglītībai, jo tiek realizētas izglītības
programmas, kuras nodrošina otro iespēju izglītības turpināšanai.
Pirmsskolas izglītība Bauskas novadā pieejama divās pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādēs „Zīlīte” un „Pasaulīte” Bauskā, kā arī pirmsskolas izglītības grupās skolās Gailīšu,
Ceraukstes, Īslīces, Brunavas, Mežotnes, Vecsaules pagastā no 1,5 gadu vecuma. Codes pagastā
ir pirmsskolas grupas bērniem no 5 gadu vecuma.
Bauskas novadā esošā Pamūšas speciālā internātpamatskola ir speciālā izglītības iestāde,
kas pilda reģionālas nozīmes funkcijas speciālajā izglītībā. Tā tiek finansēta un uzturēta no valsts
budžeta līdzekļiem, vienlaikus atbalstīta no pašvaldības. Speciālās izglītības veidi: izglītojamiem
ar valodas traucējumiem, izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, izglītojamiem ar
mācīšanās traucējumiem, izglītojamiem ar garīgās veselības traucējumiem, izglītojamiem ar
garīgās attīstības traucējumiem, izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai
vairākiem smagiem attīstības traucējumiem. Izglītojamo skaits speciālajās izglītības programmās
nepārtraukti palielinās.
Bērnu un jauniešu interešu izglītību Bauskas novadā īsteno pašvaldības dibinātais
Bauskas Bērnu un jauniešu centrs (turpmāk - Bauskas BJC), kā arī vispārizglītojošās izglītības
iestādes. Novada izglītības iestādēs bērniem un jauniešiem ir iespēja darboties gan
kultūrizglītības un vides programmās, gan sportā un karjeras izglītībā. Iesaistoties projektos,
Bauskas BJC ir izveidojis materiāli tehnisko bāzi jaunu, aktuālu tehniskās jaunrades programmu
ieviešanai. Bauskas BJC veic interešu izglītības metodisko vadību Bauskas un Rundāles novadā.
Paplašinoties Bauskas Bērnu un jauniešu centram, kā arī efektīvi izmantojot valsts mērķdotāciju,
Bauskas novadā ir izdevies sakārtot optimālu interešu izglītības programmu pārklājumu,
izglītojamiem tiek dotas iespējas piedalīties jaunsargu un mazpulku kustībā (pašlaik – Bauskas
BJC, Mežgaļu pamatskolā, Griķu pamatskolā, Mežotnes pamatskolā).
Bauskā darbojas trīs profesionālās ievirzes izglītības iestādes – Bauskas Mākslas skola,
Bauskas Mūzikas skola un Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola. Izglītības iestādes
attīsta savu darbību, tiek veidoti jauni izglītības programmu piedāvājumi. Līdzšinējā
profesionālās ievirzes izglītības iestāžu darbība ir apliecinājusi nepieciešamību tās saglabāt
esošajā novada izglītības iestāžu tīklā. Gan interešu izglītības iestāde, gan profesionālās ievirzes
izglītības iestādes savu kompetenču ietvaros sniedz atbilstošu izglītību jauniešiem, atsevišķos
gadījumos realizējot arī mūžizglītību: Bauskas Mūzikas skolā pieaugušie apgūst mūzikas
pamatus.
Mūžizglītība. Bauskas novadā tiek nodrošināta iespēja iegūt augstāko izglītību, ko sniedz
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (turpmāk - RPIVA) Bauskas filiāle, Dārza
ielā 9, Bauskā, Bauskas 2.vidusskolas telpās. 3.tabulā attēlotais Rīgas Pedagoģijas un izglītības
vadības akadēmijas Bauskas filiāles absolventu skaits 2011.- 2014.gadu periodā parāda
augstākās izglītības pieejamību Bauskas novadā.
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2.tabula
RPIVA Bauskas filiāles absolventu skaits 2011.-2014.gadu periodā. Dati: RPIVA Bauskas filiāles datu
bāze

Studiju gads

Programmas nosaukums

2011./2012.

Profesionālā bakalaura studiju programma "Sākumskolas skolotājs ar
tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā"
Profesionālā bakalaura studiju programma "Skolotājs" – apakšprogramma
"Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs"
Profesionālā bakalaura studiju programma "Komercdarbība un uzņēmuma
vadība"
Profesionālā bakalaura studiju programma "Sākumskolas skolotājs ar
tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā"
Profesionālā bakalaura studiju programma "Skolotājs" – apakšprogramma
"Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs"
Pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma
"Komercdarbības organizācija" ar specializācijas virzienu "Uzņēmējdarbības
(komercdarbības) speciālists"
Profesionālā bakalaura studiju programma "Skolotājs" - apakšprogramma
"Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs"
Pavisam periodā ( visās programmās kopā)

2012./2013.

2014./2015.

Absolventu
skaits
1
19
6
1
22
6

10
65

Filiāle 2014./2015.studiju gadā Bauskas novada iedzīvotājiem piedāvāja: pirmā līmeņa
profesionālo augstākās izglītības studiju programmu "Cilvēkresursu/Biroja administrēšana" ar
specializācijas virzienu "Biroja administrators"; pirmā līmeņa profesionālo augstākās izglītības
studiju programmu "Komercdarbības organizācija" ar specializācijas virzienu "Uzņēmējdarbības
(komercdarbības) speciālists"; profesionālo bakalaura studiju programmu "Komercdarbība un
uzņēmuma vadība"; profesionālo bakalaura studiju programmu "Skolotājs" - apakšprogramma
"Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs"; profesionālo bakalaura studiju programmu
"Sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā" (daļēji Rīgā, Bauskā);
profesionālo maģistra studiju programmu "Pedagoģija".
RPIVA kopā ar Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Izglītības nodaļu, ievērojot novada izglītības iestāžu un metodisko apvienību pieprasījumus,
regulāri organizē pedagogu tālākizglītību: pedagogu konferences, seminārus.
2014.gada septembrī filiālē reģistrēti 110 studenti.
3.tabula
RPIVA ieguldījums Bauskas novada pedagogu izglītošanā Dati: VIIS 2014
Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Izglītības iestāde

Pedagogu skaits

Bauskas Valsts ģimnāzija
Bauskas 2. vidusskola
Īslīces vidusskola
Uzvaras vidusskola
Bauskas pilsētas pamatskola
Codes pamatskola
Griķu pamatskola
Mežotnes pamatskola
Mežgaļu pamatskola
Ozolaines pamatskola
Vecsaules pamatskola

43
59
40
34
30
25
38
22
22
20
33
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RPIVA
absolventi
9
15
16
4
7
2
12
9
3
4
13

Īpatsvars no
pedagogu skaita
iestādē %
21
25
40
12
23
8
32
41
14
20
39

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Bauskas sākumskola
Pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaulīte"
Pirmsskolas izglītības iestāde „Zīlīte"
Pamūšas speciālā internātpamatskola
Mežotnes internātvidusskola
Bauskas Mūzikas skola
Bauskas Mākslas skola
Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta
skola
Bauskas Bērnu un jauniešu centrs
Kopā

40
37
48
40
20
22
11
27

10
18
23
17
0
4
1
1

25
49
48
43
0
18
9
4

15
626

3
171

20
27,3

Mūžizglītības jomā novadā darbojas dažādas institūcijas un iestādes. Bauskas novadā
darbojas mācību centra „Buts” Bauskas filiāle, SIA mācību centrs „Austrumvidzeme", SIA
„Latgales mācību centrs” Bauska filiāle, SIA „1A Fortūna”, SIA „Autoamatnieks”, Profesionālās
izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centra (turpmāk - PITEC) Bauskas filiāle.
Mūžizglītības valsts noteiktā prioritāte ir bezdarba samazināšana, piedāvājot ārpus darba
palikušajiem pārkvalifikācijas veidus, tādējādi piesaistot potenciālo darbaspēku jaunu prasmju
apguvei, kas nepieciešamas tautsaimniecībai. Bauskā to koordinē Nodarbinātības valsts
aģentūras Bauskas filiāle. Mācību centru izglītības pakalpojumu piedāvājums novadā ir plašs un
daudzveidīgs: Piemēram, SIA mācību centra „Austrumvidzeme” darbības pamatvirziens ir
pieaugušo profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības
programmu īstenošana. Mācību programmas tiek veidotas tajās jomās, kas visvairāk ir
pieprasītas no darba devēju, izglītojamo, sociālo partneru, valsts aģentūru puses. Profesionālās
tālākizglītības programmas ir licencētas un akreditētas. PITEC darbības pamatvirziens ir
pieaugušo profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības
programmu īstenošana.
Bauskas novadā ir palielinājies to interesentu skaits, kas vēlas iesaistīties mūžizglītībā un
pašpilnveides (piemēram, svešvalodu un informācijas tehnoloģiju apguve) programmās. Iespēju
robežās gan valsts mērogā, gan novadā tiek piesaistīti Eiropas Savienības līdzekļi mūžizglītības
jautājumu risināšanai, piemēram, SIA Lattelecom projekts senioriem datorprasmju apguvē.
Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr.LLI-023 „Vidus-Baltijas
amatniecība” ietvaros Bauskas novada dome ir īstenojusi vairākas aktivitātes. Projekta
īstenošanas rezultātā darbojas amatniecības un mākslas centrs „Bauskas skapis”. Amatniecības
un mākslas centrā iedzīvotājiem iespējams apgūt prasmes dažādās amatniecības jomās:
kokapstrādē, keramikā, ādas apstrādē, stikla apgleznošanā, šūšanā, izšūšanā, rotu darināšanā,
filcēšanā, tekstilmozaīkā, knipelēšanā, mašīnadīšanā, zīda apgleznošanā un gleznošanā.
Mūžizglītības jomā aktīvi darbojas glezniecības studija mākslas salonā „Meistars Gothards”,
fotostudija „Bauska” Bauskas Kultūras centrā. Veidojas paaudžu saikne- fotostudijas „Bauska”
dalībnieki sava aroda prasmi tālāk nodod fotopulciņa dalībniekiem Bauskas Bērnu un jauniešu
centrā.
Bauskas novada administrācijas Izglītības nodaļa pieaugušo izglītībā piedāvā angļu un
vācu valodu kursus, kā arī organizē pedagogu, izglītības iestāžu vadītāju tālākizglītības kursus.
Profesionālās pilnveides kursus novada pedagogiem organizē Bauskas Valsts ģimnāzijas
metodiskais centrs. Novada izglītības iestādes strādā ar vecākiem, izglītojot pedagoģijā un
psiholoģijā.
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Izglītības iestāžu iespējas
Katrai novada vispārējās izglītības iestādei, pēc izglītojamo vajadzībām, veidojas sava
loma novada izglītības iestāžu tīklā1.
Bauskas Valsts ģimnāzijā ir daudzveidīgs izglītības programmu piedāvājums; skolēnu
zinātniski pētnieciskā darbība; sestdienas matemātikas skola; ir informācijas tehnoloģiju un
materiāltehniskais nodrošinājums; digitālie mācību līdzekļi un resursi; sadarbība ar skolām
Zviedrijā, Polijā, Lietuvā, Turcijā.
Bauskas 2.vidusskola ir lielākā novada skola gan pēc teritorijas, gan funkcijām, gan
izglītojamo un nodarbināto skaita; vislielākā piedāvāto izglītības programmu (13) dažādība;
kvalificēts un uzticams pedagoģiskais un tehniskais personāls; atbalsta dienests izglītojamajiem
(sociālais pedagogs, psihologs, speciālais pedagogs, logopēds); notiek izglītojamo ar speciālajām
vajadzībām integrēšana vispārizglītojošā skolā; mūsdienīgi aprīkoti mācību kabineti
(materiāltehniskais nodrošinājums, digitālie mācību līdzekļi un resursi); attīstīta sporta bāze
(sadarbība ar Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolu); multikulturāla vide; izkoptas
kultūrmijiedarbības tradīcijas; izveidots Karjeras izglītības centrs; darbojas vecāku biedrība
„Iniciatīvu centrs”.
Īslīces vidusskola nodrošina pirmsskolas izglītības iespējas tuvu dzīvesvietai divās
struktūrvienībās; sporta nodarbību daudzveidība; skolā norit aktīva skolēnu mācību uzņēmumu
darbība; senas, izkoptas skolas tradīcijas.
Uzvaras vidusskola nodrošina pēctecību „pirmsskola- skola”; realizē iekļaujošo izglītību;
telpu platība un daudzums ļauj brīvi organizēt izglītošanās procesu; plaša sporta zāle.
Bauskas pilsētas pamatskola sadarbojas ar Pasvales pamatskolu Lietuvā un Lēdurgas
pamatskolu; ir radoša skolēnu pašpārvalde; izkoptas, īpašas skolas tradīcijas; notiek regulārs
darbs ar talantīgajiem skolēniem.
Codes pamatskola ir pagasta kultūras un sporta centrs; ir obligātās pirmsskolas izglītības
iespējas; sporta nodarbību daudzveidība ne tikai skolēniem, jauniešiem, bet arī visiem pagasta
iedzīvotājiem.
Griķu pamatskola ir mazā lauku skola; nodrošina pirmsskolas izglītības iespējas tuvu
dzīvesvietai Mūsas ciematā (35 - 40 bērni) ciematā un Ceraukstes ciematā „Dzirnaviņas” (60 66 bērni); realizē EKO skolu programmu; ir nodibināta biedrība „Paaudžu tilts”, kas atbalsta
skolu un struktūrvienības; sporta nodarbību daudzveidība.
Mežotnes pamatskola ir mazā lauku skola; aktīva vecāku un izglītības iestādes sadarbība;
pirmsskolas izglītības programmas tiek piedāvātas bērniem no 1,5 gadu vecuma; ir sadarbība ar
Mežotnes pili; skola ir ciemata sporta dzīves centrs.
Mežgaļu pamatskola ir mazā lauku skola; ir iespēja nodrošināt individuālu pieeju katram
bērnam; skola dod iespēju bērniem radoši pavadīt laiku pēc stundām, daļēji aizstājot mākslas,
mūzikas, sporta skolu funkcijas; skolai ir sakārtota apkārtējā lauku vide; ir pirmsskolas izglītības
programmu piedāvājums.
Ozolaines pamatskola ir mazā lauku skola; pirmsskolas izglītības programmas tiek
piedāvātas bērniem no 1,5 gadu vecuma; skola īsteno izglītojošas, kultūras, sociālas aktivitātes
visiem ciemata iedzīvotājiem, stiprinot tradīcijas, kā arī attīsta intereses, talantus, veicinot
patriotismu; skola organizē veselību veicinošas aktivitātes.
Vecsaules pamatskola ir izglītības iestāde ar struktūrvienību „Jaunsaules pamatskola”,
kura ir Eko skolu programmas „Zaļā karoga” skola, kura vasaras periodā ir nometņu rīkošanas
vieta; ir pirmsskolas izglītības iespējas Vecsaules un Jaunsaules ciematos; ir izkoptas teātra
spēlēšanas tradīcijas.
1

Dati no izglītības iestāžu 2014.gada SVID analīzēm.
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Bauskas sākumskola ir radoša skola; ir aktīva Skolas padome; skola piedalījās skolotāju
digitālās apmācības programmā „Samsung Skola nākotnei”: darbojas Mazā biznesa skola un
sestdienas matemātikas skola; aktīva skolēnu (4.-6.klašu) pašpārvalde; skolai ir sadarbība ar
Limbažu sākumskolu, Ripinas skolām Polijā, Olaines 1.vidusskolu.
Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaulīte” ir pirmsskolas izglītības iestāde
ar savām tradīcijām, iesaistījusies Eko skolu kustībā; ir struktūrvienība Bauskā, Dārza ielā 3.
Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Zīlīte” ir lielākā pirmsskolas izglītības
iestāde novadā; ir struktūrvienība Bauskā, Dārza ielā 24/1 ar peldbaseinu.
Pamūšas speciālā internātpamatskola ir atbalsts visiem izglītojamajiem, kam
nepieciešama palīdzība, ir aktīva vecāku līdzdalība.
Mežotnes internātvidusskolai ir internāts; profesionālās izglītības apguves iespējas;
uzsākta speciālo programmu realizēšana.
4.tabulā parādīts Bauskas novada izglītības piedāvājuma kopsavilkums SVID analīzes
veidā. Veicot SVID analīzi, tiek izvērtētas iekšējo un ārējo faktoru sniegtās priekšrocības un
problēmas.
Stiprās puses — tās īpašības, kas tai var palīdzēt sasniegt noteikto mērķi.
Vājās puses — tās īpašības, kas var kavēt noteiktā mērķa sasniegšanu.
Iespējas — tie ārējie faktori, kas var palīdzēt sasniegt noteikto mērķi.
Draudi — tie ārējie faktori, kas var kavēt noteiktā mērķa sasniegšanā.
4.tabula
Izglītības piedāvājums Bauskas novadā. Kopsavilkums. Dati: SVID analīze 01.01.2015.
S

V

Izglītības iestādes piedāvā daudzveidīgu un konkurētspējīgu izglītību, t.sk. speciālo izglītību.
Ir izglītības programmu izvēles iespējas
Pagastos pie izglītības iestādēm ir pirmsskolas grupas
Pašvaldība līdzfinansē pedagogus, finansē pedagogus pirmsskolas grupās, kur mācās bērni
līdz 4 gadu vecumam un tehniskos darbiniekus
Pedagogi visās izglītības pakāpēs ir ar atbilstošu kvalifikāciju, regulāri pilnveido kvalifikāciju
tālākizglītības kursos
Novadā ir interešu izglītības iestāde ar interešu izglītības programmu piedāvājumu, kas
papildinās
Kvalitatīvs mākslas, mūzikas un sporta profesionālās ievirzes izglītības programmu
piedāvājums
Izglītības iestāžu telpas tiek izīrētas interešu un pieaugušo izglītībai
t.sk. bezdarbnieku apmācībai, auto apmācībai, valodu kursiem u.c., piem., nometnēm vasaras
periodā
Novadā ir speciālā internātpamatskola un internātvidusskola
Tiek organizēta pieaugušo apmācība valodu grupās, darbojas Amatniecības centrs
Novads nodrošina skolēnu pārvadājumus, 2 mācību ekskursijas gadā, brīvpusdienas līdz
9.klasei, mācību līdzekļu iegādi
Nepietiekams telpu nodrošinājums izglītības procesa īstenošanai (Bauskas sākumskola) vai
plašo telpu augstās uzturēšanas izmaksas (Uzvaras vidusskola, Mežotnes internātvidusskola,
Vecsaules pamatskolas struktūrvienībā „Jaunsaules pamatskola”)
Izglītības iestāžu nepietiekama datorizācija, nepietiekams nodrošinājums ar modernām
tehnoloģijām
Nepietiekams informācijas pieejamības nodrošinājums par izglītības iespējām novadā
Nepietiekams piedāvājums mūžizglītības programmu īstenošanai
Alternatīvas bērnu pieskatīšanas iespējas
Nepieciešams siltināt un remontēt izglītības iestāžu ēkas
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Nepieciešams rekonstruēt sporta laukumus pie izglītības iestādēm
I

D

Racionāli izmantojot novada līdzekļus izglītības iestāžu remontiem, pakāpeniski un plānoti
tiek uzlabota izglītības iestāžu vide
Pedagogi pilnveido kvalifikāciju, apgūstot vai aktualizējot (kursos, semināros, u.c.) iespēju
mācīt vairākus mācību priekšmetus
Metodisko apvienību darba aktivizēšana kompetenču pieejā balstītā mācību satura ieviešanā
Aktivizējot vecāku līdzdalību, uzlabojas izglītības iestādes padomes darbība
Pieredzes apmaiņās gūto atziņu popularizēšana un ieviešana novadā.
Izglītības iestādes paplašina savu darbību sadarbojoties ar bibliotēkām, kultūras iestādēm,
sniedz sporta infrastruktūras pakalpojumus iedzīvotājiem, nodrošina mūžizglītības iespējas
Piedaloties projektos ir iespēja pilnveidot mācību procesu un tā materiāltehnisko bāzi
Starpinstitucionālā sadarbība izglītojamo kavējumu novēršanā
Internet vides informatīvās telpas izmantošana, regulāras preses relīzes par izglītības
jautājumiem, aktuālām tēmām
Izglītojamo skaita samazināšanās sliktās demogrāfiskās situācijas dēļ un emigrācijas rezultātā
Iedzīvotāju augstās migrācijas dēļ, neprognozējams izglītojamo skaits, kas apgrūtina
plānošanu
Sociālekonomiskie apstākļi nav labvēlīgi ģimenēm ar bērniem
Vecāki maz laika velta saviem bērniem
Tā kā ir laba satiksme ar valsts galvaspilsētu, izglītība, pēc pamatizglītības iegūšanas, tiek
turpināta Rīgā
Trūkst jauno pedagogu
Izglītības jomu reglamentējošie normatīvie akti tiek nepārtraukti pilnveidoti
Nav peldbaseina peldēšanas apmācībai
Nepieciešama sporta halle Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolai
Sociālie un ekonomiskie apstākļi ģimenēs, kas ietekmē bērnu ikdienu
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1.attēls
Viena izglītojamā izmaksas euro 2015.gada janvārī
Dati Bauskas novada administrācijas (turpmāk - B.N.A.) Ekonomikas un finanšu nodaļa

1.attēlā redzamās viena izglītojamā izmaksas Bauskas novada pašvaldībai, apstiprinātas
2015.gada 29.janvārī ar Bauskas novada domes lēmumu „Par Bauskas novada izglītības iestāžu
izcenojumu apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem norēķiniem”. Pašvaldību norēķinos tiek
iekļauti pašvaldības ieguldītie finanšu līdzekļi izglītības iestādē. 1.attēls parāda to, ka Uzvaras
vidusskolā viena izglītojamā izmaksas ir vislielākās, iemesli: telpu platība, ir pirmsskolas grupas
un sporta zāle. Lielākās izmaksas ir tām izglītības iestādēm, kurās realizē pirmsskolas izglītības
programmas, jo tām nepieciešams lielāks pašvaldības finansējums.
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5.tabula
Normētā skolēnu (bērnu) skaita attiecība pret vienu pedagoga mēneša darba algas
likmi un kopējo pedagoģisko likmju skaitu pašvaldības izglītības iestādēs (finansējums no
valsts budžeta mērķdotācijas) Dati VIIS datu bāze 2014

5.tabulā redzam, ka izglītības iestādēs, ar skolēnu skaitu zem 100 izglītojamajiem
pedagogu un izglītojamo proporcija ir zema un neatbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta
noteikumu Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību
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” 19.punktā noteiktajai prasībai, ka normētā skolēnu
(bērnu) skaita attiecība pret vienu pedagoga mēneša darba algas likmi novados – 8,12 : 1.
Kopumā novadā šī proporcija atbilst noteikumu prasībām (skat. 5.tabula).
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2.attēls
Bauskas novada izglītojamo skaits no 2013.09.-2015.27.05. (1,5g.v.-12.klasei). Dati: VIIS

Divus pēdējos mācību gadus IZM fiksē datus VIIS trīs reizes (1.septembrī, 1.janvārī,
27.maijā), skat. 2.attēlā. Izglītojamo migrācijas dēļ izglītojamo skaits palielinās 1.janvārī.
Izglītojamo skaits Bauskas novadā samazinās.
6.tabula
Izglītojamo skaits Bauskas novada izglītības iestādēs. Dati: VIIS 27.05.2015.
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6.tabulā redzams, ka vismazākais izglītojamo skaits ir Mežotnes internātvidusskolā – 41skolēns,
no tiem ar maznodrošinātā statusu ir 29 izglītojamie. 2014.gada 28.augusta Bauskas novada
domes noteikumi Nr.10 „Kārtība, kādā nosaka minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu
Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu klasēs, pirmsskolas izglītības iestāžu grupās un
izglītojamo skaitu grupās atsevišķu mācību priekšmetu apguvei” nosaka, ka minimālais skolēnu
skaits klasē ir 8 skolēni. Klasēs, kur izglītojamo skaits ir mazāks par noteikto, veido apvienotās
klases. Nav ieteicama apvienoto klašu veidošana vecumposmā no 7. – 12.klasei, jo samazinās
skolēna izvēles iespējas, nav konkurences, kas nodrošina izaugsmi un kvalitāti. Mežotnes
internātvidusskola 2015.gada 25.maijā licencēja Speciālās pamatizglītības programma
izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem 21015711 un šajā programmā 2015.gada
28.maijā uzņēma pirmo audzēkni. 2015.gada 27.maijā Bauskas novada vispārējās izglītības
iestādēs strādāja 581 pedagogs, reģistrēti 1108 izglītojamie - pirmsskolas posmā, 2291
izglītojamie - pamatskolas posmā, 327 izglītojamie - vidējās izglītības programmās, četri
izglītojamie - arodizglītības programmās, kopā – 3730 izglītojamie (skat. 6.tabula).
Koncepcija
Bauskas novada izglītības iestāžu tīkla attīstības koncepcija 2015.-2025.gadam piedāvā
katram novada bērnam izglītības iespējas no 1,5 gadu vecuma līdz vidusskolas 12.klasei, kā arī
pašpilnveides iespējas ikkatram novada iedzīvotājam interešu izglītībā, profesionālās ievirzes
izglītībā, karjeras izglītībā un mūžizglītībā.
Koncepcija nosaka izglītības ieguves modeli Bauskas novadā:
1)
pirmsskola un sākumskola (1.-6.klase)- tuvāk izglītojamā dzīvesvietai;
2)
pirmsskola, sākumskola (1.-6.klase) un pamatskola - pagastos un Bauskas pilsētā
(izglītojamo skaita samazināšanās gadījumā, iespējams modelis: pirmsskola un
sākumskola (1.-6.klase));
3)
pirmsskola, sākumskola (1.-6.klase), pamatskola, vidusskola vai ģimnāzijaBauskas pilsētā;
4)
tiek nodrošinātā speciālā izglītība. Ir iespēja izglītojamajiem ar speciālajām
vajadzībām iegūt arodu Pamūšas speciālajā internātpamatskolā.
Koncepcijas darbība
Bauskas novadā tiek nodrošināta pirmsskolas un sākumskolas (1.-6.klase) izglītība pēc
iespējas tuvāk dzīvesvietai. Pagastos un Bauskas pilsētā iegūst pamatizglītību. No 2016.gada
1.septembra vidējā izglītība tiek nodrošināta tikai Bauskas pilsētā - Bauskas Valsts ģimnāzijā un
Bauskas 2.vidusskolā.
Bauskas novada izglītības iestāžu tīkls tiek analizēts un aktualizēts katru gadu līdz
31.oktobrim, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem, novada noteikumiem, noteiktajām
mācību gada prioritātēm.
No 2015.gada 1.janvāra izglītības iestādēs notiek jaunā pedagogu atalgojuma modeļa
aprobācija. Jaunā pedagogu atalgojuma modeļa ieviešana valstī var būtiski ietekmēt Bauskas
novada izglītības iestāžu tīkla attīstību.
Vispārējās izglītības iestādēs un Bauskas Bērnu un jauniešu centrā piedāvā interešu
izglītības programmas un karjeras izglītības iespējas.
Bauskas novadā ir iespēja mācīties profesionālās ievirzes izglītības iestādēs- Bauskas
Mākslas skolā, Bauskas Mūzikas skolā, Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolā.
Izglītības iestādēs piedāvā iespējas izglītoties arī pieaugušajiem.
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Koncepcijas realizēšana
7.tabula
Bauskas novada izglītības iestāžu attīstība līdz 2025.gadam
Avots: Bauskas novada investīciju plāns līdz 2020.gadam, IZM, B.N.A. Izglītības nodaļas, RPIVA, izglītības iestāžu informācija.

Izglītības iestāde

Codes pamatskola
Pirmsskolas izglītības
iestāde „Zīlīte”
Pirmsskolas izglītības
iestāde „Pasaulīte”
Visās
novada
pirmsskolas izglītības
grupās
Pirmsskolas izglītības
iestādes „Zīlīte” un
„Pasaulīte”, izglītības
iestādēs, kurās ir
pirmsskolas grupas
Īslīces vidusskola
Uzvaras vidusskola
Bauskas Valsts
ģimnāzija
Bauskas 2.vidusskola
Bauskas pilsētas
pamatskola
Bauskas Valsts
ģimnāzija
Bauskas Valsts
ģimnāzija
Bauskas 2.vidusskola
Vecsaules
pamatskolas
struktūrvienība
„Jaunsaules
pamatskola”
Mežotnes
internātvidusskola
Bauskas sākumskola
Ozolaines pamatskola

Plānotā darbība

Ieviešanas
gads

Vispārējā izglītība
1.Pirmsskolas izglītībā
Atvērta 3 līdz 4 gadus vecu bērnu pirmsskolas Ar 2016.gada
grupa
1.septembri
Rotaļu laukuma izveide vispusīgai bērnu Līdz
attīstībai
2020. gadam
Bērnu rotaļu sporta zonas rekonstrukcija
Līdz
2020. gadam
Kompetenču pieejā balstītas vērtībizglītības Līdz
ieviešana pirmskolā, pedagogu kvalifikācijas 2025.gadam
pilnveide.
Pedagogu tālākizglītības kursu organizēšana:
Līdz
1) darbs ar izglītojamiem, kuriem ir 2025.gadam
speciālās vajadzības;
2) darbs ar talantīgajiem bērniem.
2.Vispārējā izglītībā
10.klasē uzņem ne mazāk kā 12 izglītojamos*
10.klasē uzņem ne mazāk kā 15 izglītojamos*

Ar 2015.gada
1.septembri
Ar 2015.gada
1.septembri

Sporta zāles vienkāršota renovācija

Līdz
2015.gadam
Reģionālais
metodiskais
un
pedagogu Ar 2016.gada
tālākizglītības centrs
1.septembri
Tikai šajās izglītības iestādēs notiek uzņemšana Ar 2016.gada
10.klasēs.
1.septembri

Vecsaules
pamatskolas
„Jaunsaules sākumskola”
pirmsskolas grupas)

struktūrvienība Ar
(1.-6.klase un 2016.gada
1.septembri

Pamūšas speciālās internātpamatskolas
Ar 2016.gada
struktūrvienība
1.septembri
Dalība Latvijas Olimpiskās komitejas skolu Līdz
projektā „Sporto visa klase”
2017.gadam
Vecsaules pamatskolas struktūrvienība
Ar 2018.gada
„Ozolaines sākumskola” (1.-6.klase un
1.septembri
pirmsskolas grupas)
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Īslīces vidusskola
Uzvaras vidusskola
Bauskas 2.vidusskola,
Bauskas pilsētas
pamatskola,
pirmsskolas izglītības
iestāde „Zīlīte”
Bauskas 2.vidusskola
Visās novada
vispārējās izglītības
iestādēs
Mežotnes pamatskola,
Vecsaules pamatskola
Uzvaras vidusskola,
Īslīces vidusskola,
Griķu, Codes,
Mežotnes, Vecsaules,
Mežgaļu, Ozolaines
pamatskolās.
Bauskas pilsētas
pamatskola
Visās novada
vispārējās izglītības
iestādēs
Visās novada
vispārējās izglītības
iestādēs
Visās novada
vispārējās izglītības
iestādēs
Bauskas 2.vidusskola
sadarbībā ar Rīgas
Pedagoģijas un
izglītības vadības
akadēmiju
Visās novada
vispārējās izglītības
iestādēs
Visās novada
vispārējās izglītības
iestādēs
Visās novada
izglītības iestādēs
sadarbībā ar Izglītības
nodaļu

Īslīces pamatskola

Ar 2019.gada
1.septembri
Uzvaras pamatskola, uz kuru pārceļ pagasta Ar 2019.gada
administratīvo centru
1.septembri
Sporta laukuma renovācija un paplašināšana,
Līdz
mūsdienīgas mācību vides nodrošināšana triju 2018.gadam
izglītības iestāžu vajadzībām
Skolas vecās ēkas siltināšanas un renovācijas
projekta izstrāde un realizēšana
Izglītības iestāžu aprīkošana ar informācijas un
komunikāciju tehnoloģijām

Līdz
2018.gadam
Līdz
2020.gadam

Vienkāršas sporta halles projekta izstrāde

Līdz
2020.gadam
Pagastu, ciemu sporta laukumu izveide un Līdz
rekonstrukcija, aprīkojuma iegāde
2020.gadam

Skolas energoefektivitātes projekta izstrāde un
realizēšana
Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības
satura aprobācija un ieviešana

Līdz
2020.gadam
Līdz
2025.gadam

Inventāra un aprīkojuma iegāde kompetenču Līdz
pieejā balstīta mācību procesa ieviešanai
2025.gadam
Pedagogu profesionālā pilnveide un
tālākizglītības nodrošinājums, lai ieviestu
kompetenču pieejā balstītu mācību procesu un
nodrošinātu karjeras izglītību
Izglītības centra attīstība un darbība:
Karjeras izglītība, iekļaujošā izglītība, studijas
un lietišķie pētījumi zinātnē, tālākizglītība,
mūžizglītība.

Līdz
2025.gadam

Pedagogu tālākizglītības kursu organizēšana,
lai nodrošinātu darbu ar izglītojamiem, kuriem
ir speciālās vajadzības, kā arī ar talantīgajiem
izglītojamiem
Izglītojamo uzņēmējdarbības (sadarbība ar
Biznesa bibliotēku), karjeras izglītības attīstība

Līdz
2025.gadam

Starpinstitucionālā sadarbība audzināšanas
jautājumos, kavējumu novēršanā un vecāku,
ģimeņu izglītošanā

Līdz
2025.gadam

19

Līdz
2025.gadam

Līdz
2025.gadam

Sporta centra „Mēmele” renovācija, internāta Līdz
izbūve,
2025.gadam
piebūves projekta izstrāde un būvniecība,
mūsdienīgas mācību vides atjaunošana un
pilnveide
Interešu izglītība, profesionālās ievirzes, karjeras izglītība, mūžizglītība
Izglītības nodaļa
Novada interešu izglītības, karjeras izglītības
No 2016.gada
sadarbībā ar novada
un mūžizglītības attīstības plāna un reģistra
līdz
izglītības iestādēm
izstrāde
2017.gadam
Bauskas Bērnu un
Līdz
Mākslas plenēru, izstāžu, festivālu
jauniešu centrs,
2020.gadam
organizēšana. Amatniecības centra aktivitātes.
Mākslas skola
Bauskas Mūzikas
Mūzikas izglītības programmu piedāvājuma Līdz
skola
paplašināšana jauniešiem un pieaugušajiem.
2020.gadam
Skaņu ierakstu studijas izveide un darbība.
Kultūrizglītības pasākumu organizēšanas un
norises centrs, atbilstoši iestādes specifikai un
mērķauditorijai.
Radošais, metodiskais un kultūras jomas
aktivitāšu centrs profesionālās ievirzes izglītībā
bijušajā Bauskas rajona teritorijā.
Programmu piedāvājums pirmsskolas vecuma
audzēkņiem muzikālās dzirdes un ritma izjūtas
attīstīšanai.
Iestādes
energoefektivitātes
pasākumu
veikšana.
Bauskas Mūzikas
Materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana
Līdz
skola,
2025.gadam
Bauskas Mākslas
skola
Izglītības iestādes
Mūžizglītības, interešu izglītības attīstība, Līdz
karjeras izglītības iespēju attīstīšana pagastos 2025.gadam
un ciemos
Bauskas
novada Profesionālās ievirzes iestādes “Bauskas Daļēji
Bērnu un jaunatnes novada Bērnu un jaunatnes sporta skola” 2025.gadā
sporta skola
infrastruktūras objekts – peldbaseins izbūve un (investīciju plānā
Sporta halles izbūve profesionālās ievirzes 2030.gadā)
izglītības iestādei „Bauskas novada Bērnu un
jaunatnes sporta skola”. (18.04.2016. grozījumu
redakcijā)
Bauskas Valsts
ģimnāzija

*Bauskas novada 2014.28.08. noteikumi Nr.10 „Kārtība, kādā nosaka minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Bauskas
novada pašvaldības izglītības iestāžu klasēs, pirmsskolas izglītības iestāžu grupās un izglītojamo skaitu grupās atsevišķu mācību
priekšmetu apguvei”.
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Koncepcijas paredzamais rezultāts 2025.gadā
Bauskas novada izglītības iestādēs strādā profesionāli pedagogi, tiek ieviests uz
kompetencēm balstīts izglītības saturs, ir nodrošināta materiāltehniskā bāze, kvalitatīva mācību
vide. Bērni novadā iegūst:
1)
pirmsskolas, sākumskolas izglītību tuvu dzīvesvietai atbilstoši vajadzībām;
2)
pamatizglītību pagastos un Bauskas pilsētā atbilstoši vēlmēm un vajadzībām;
3)
ja nepieciešams, tiek nodrošināta speciālā izglītība, kā arī ir iespēja apgūt arodu
Pamūšas speciālajā internātpamatskolā;
4)
vidējo izglītību – Bauskas pilsētā.
Bauskas novadā ir iespēja:
1)
mācīties profesionālās ievirzes izglītības iestādēs, apgūt un attīstīt dažādas
prasmes interešu izglītības programmās;
2)
aktīvai neformālajai darbībai un sadarbībai ar jauniešiem, vecākiem un senioriem,
tādejādi veicinot piederības izjūtu savai dzīvesvietai, novadam, ciemam/pilsētai, mājai;
3)
veselīgam dzīvesveidam.
Bauskas novadā ir attīstīta izglītības iestāžu infrastruktūra dažādu iedzīvotāju grupu
aktīvai un radošai darbībai, sportam, dažādām interesēm, karjeras izglītībai, tālākizglītībai,
mūžizglītībai. Pagastos un Bauskas pilsētā izglītības iestādes ir arī sporta un kultūras centri, kur
iedzīvotājiem tiek piedāvāta iespēja personības pašpilnveidei visa mūža garumā.
Koncepcijas modelis, kā arī darbības principi, paredz izglītības attīstību visās pakāpēs un
veidos, nodrošinot savstarpējo konkurenci, tādējādi paaugstinot izglītības kvalitāti novadā.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

(paraksts)
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APSTIPRINĀTA
ar Bauskas novada domes
2015.gada
26.jūnija
(prot.Nr.13, 5.p.)

lēmumu

Bauskas novada izglītības iestāžu attīstības koncepcija 2015.-2025.gadam
Bauskas novada izglītības iestāžu attīstības koncepcija (turpmāk - Koncepcija) ir
plānošanas dokuments, kurā parādīti Bauskas novada izglītības iestāžu attīstības virzieni laika
posmam no 2015.gada līdz 2025.gadam, kurš kalpos par tiesisku pašvaldības akceptētu pamatu
nākamajai darbībai, izstrādājot un nosakot konkrētus pasākumus katrā izglītības iestādē un
pašvaldībā izglītības jomā. Koncepcija nosaka novada attīstības prioritātes izglītībā, rīcības
virzienus, kā arī to īstenotājus izglītības nozares mērķu īstenošanā.
Koncepcija izstrādāta, pamatojoties uz Izglītības likumu un likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 4.punktu un 21.panta pirmās daļas 5.punktu.
Koncepcijas mērķis- paaugstināt izglītības kvalitāti novadā, paaugstināt izmaksu efektivitāti
visās izglītības pakāpēs un veidos, nodrošinot izglītības pieejamību visās izglītības pakāpēs.
Koncepcijas uzdevums: izstrādāt novadā vienotu vispārējās izglītības pieejamības modeli.
Izglītības iestāde netieši strādā (komunicē, izglīto, informē, ietekmē) ar lielu sabiedrības daļuizglītojamiem, vecākiem, pedagogiem, novada iedzīvotājiem, tā veidojas un kļūst par kultūras,
sporta, vietējo iedzīvotāju dažādu aktivitāšu centru.
Sakārtojot izglītības iestāžu vidi, koncepcijas mērķis papildus veicina aktīvas sabiedriskās
dzīves norises, nodrošinot aktīva dzīvesveida iespējas atbilstoši iedzīvotāju interesēm un
vajadzībām.
Koncepcijā ņemts vērā, ka pārmaiņas izglītībā notiek nepārtraukti, tie nav reformu cikli, kas
kādreiz beigsies, sasniedzot galīgu rezultātu un gatavus risinājumus.
Izglītības attīstība Latvijas izglītības attīstības plānošanas dokumentos
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā „Latvija 2030” teikts, ka izglītība ir cilvēka talantu,
emocionālās un sociālās inteliģences un personības attīstības process. Tādēļ izglītības kvalitāte,
pieejamība un saturs visos izglītības līmeņos un vecuma grupās – no pirmsskolas līdz pieaugušo
izglītībai – ir Latvijas attīstības iespēja un cilvēkkapitāla vērtības palielināšanās
priekšnosacījums.
Nacionālajā attīstības plānā 2014. – 2020.gadam tiek akcentēta iespēja iegūt un strādāt
cienīgu darbu, lai gādātu par sevi, saviem tuviniekiem un sniegtu ieguldījumu valsts attīstībā.
Tam nepieciešamas dažādas kompetences:
1) valodu prasmes;
2) informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārzināšana un lietošanas prasmes;
3) saziņas un sadarbības prasmes;
4) darba prasmes;
5) uzņēmējspējas;
6) pilsoniskā apziņa;
7) radošums;
8) spēja kritiski domāt;
9) plānot finanses;
10) novērtēt riskus un rast tiem risinājumus.
Kompetences jāpilnveido visa mūža garumā, jo mēs nevaram paredzēt nākotnes
vajadzības. Plaša pieredze mūža sākumā dod kompetences elastīgi pielāgoties mainīgajam darba
tirgum.
Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014. - 2020.gadam virsmērķis ir kvalitatīva un
iekļaujoša izglītība, personības attīstībai, cilvēku labklājībai un ilgtspējīgai valsts izaugsmei.

Vispārējā izglītība:
1. Pirmsskolas izglītības attīstība
Ilgtspējīgas attīstības stratēģija „Latvija 2030” paredz īpašu vērību pievērst pirmsskolas
izglītības kvalitātei un pieejamībai, ņemot vērā, ka radoša personība veidojas agrīnā vecumā.
Stratēģija nosaka, ka īpašs uzsvars jāliek uz pirmsskolas izglītību, jo valstīs, kuras mērķtiecīgi
investē pirmsskolas vecuma bērnu izglītošanā un audzināšanā, ir daudz labāki skolēnu panākumi
un lielāka sociālā vienlīdzība, kā arī, palielinoties vecāku noslodzei darba tirgū, ir jāveido
daudzveidīgs, kvalitatīvs un visiem pieejams pirmsskolas un bērnu aprūpes pakalpojumu
piedāvājums.
Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam paredz veidot atbalsta pasākumus darba
un ģimenes dzīves saskaņošanai, piedāvāt dažādas bērnu pieskatīšanas iespējas, kā arī
motivējošus atvieglojumus un iespējas vecākiem ar bērniem, kas iedrošina ģimenes laist pasaulē
ne tikai vienu, bet divus un vairāk bērnu. Valstij sadarbībā ar pašvaldībām jāsniedz atbalsts
ģimenēm arī krīzes situācijās, lai bērni augtu stabilā un emocionāli drošā vidē. Jānodrošina
iespēja, lai bērni un jaunieši ar speciālām vajadzībām piedalītos izglītības sistēmā kopā ar saviem
vienaudžiem. Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam paredz, ka pirmsskolas izglītības
iestādes ir pieejamas ikvienam no pusotra gada vecuma, vecāki var izvēlēties savam bērnam
piemērotāko pirmsskolas izglītības iestādi.
Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014. – 2020.gadam nosaka, ka pirmsskolas izglītības
kvalitāti iespējams paaugstināt un nodrošināt tās pieejamību, attīstot trīs būtiskākos šīs izglītības
pakāpes elementus:
1) satura pilnveidi (prasības, sasniedzamie rezultāti, vadlīnijas un atbilstoši mācību līdzekļi);
2) pedagogu profesionālo kapacitāti (inovatīva un nepārtraukta tālākizglītība);
3) infrastruktūru (iekšējā mācību vide un ārējā (fiziskā) infrastruktūra).
Rīcības virziens „Kvalitatīvas pirmsskolas izglītības nodrošināšana, sagatavojot tālākai
izglītības ieguvei” paredz izstrādāt atbilstošas rekomendācijas un 1.klases izglītības saturam
atbilstošu pirmsskolas izglītības saturu un metodiku.
2. Vispārējās izglītības attīstība
Ilgtspējīgas attīstības stratēģija „Latvija 2030” nosaka, ka prioritārais uzdevums ir
nodrošināt visiem Latvijas bērniem un jauniešiem pieejamu un vienlīdz kvalitatīvu, pamatskolas,
vidusskolas un profesionālo, izglītību. Tā paredz, ka izglītības pieejamību un pārmaiņas
izglītības procesa organizācijā nodrošina:
1) modeli, kurā vecāki, mācībspēki, izglītojamie un izglītības iestādes apzinās savu
līdzatbildību kvalitatīvas izglītības nodrošināšanā;
2) vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu sistemātisku sadarbību ar augstskolām,
gan veidojot mācību saturu, gan sekmējot skolotāju kompetences uzlabošanu;
3) skolu kā sociālā tīklojuma centru. Izglītības iestādēm jākļūst par sociālā tīklojuma
centriem, kuru pārvaldībā iesaistās un sadarbojas vecāki, mācībspēki, izglītojamie, kā
arī plašāka vietējā kopiena, t.sk. uzņēmēji, profesionālo un nozaru asociāciju pārstāvji.
Īpaši būtiski ir iesaistīt vecākus zināšanu apguvē. Skolai jākļūst par integrālu
sabiedrības daļu un pozitīvu pārmaiņu aģentu, nevis izolētu institūciju, kas darbojas
nošķirti no apkārtējās vides;
4) kontekstuālu izglītību un skolotāju profesijas maiņu. Lielāka izglītības sistēmas
saistība ar ekonomiskajiem un sabiedriskajiem procesiem mainīs arī skolotāja darba
raksturu. Būtisks ir zināšanu apguves konteksts, tāpēc skolotājam ir jāsasaista dažādas
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jomas. Skolotāju sagatavošana vairāk nekā viena mācību priekšmeta mācīšanai. Jāceļ
profesijas prestižs un jāpilnveido motivācijas sistēma;
5) profesionālo asociāciju lomu mācību procesa organizācijā un īstenošanā, lielāku
uzmanību veltot absolventu nodarbinātības iespējām;
6) informācijas tehnoloģiju lietpratīgu izmantošanu mācību procesā;
7) iespējas mācību procesa dažādošanai ar jaunām organizācijas formām. Radošā
domāšana mācību procesā. Lai īstenotu ilgtermiņa mērķi par masveida jaunradi un
radošu sabiedrību, radošums jāattīsta bērnos jau agrīnā vecumā. Vispārējās izglītības
sistēmai ikvienā skolēnā ir jāattīsta radoša personība un kultūras un mākslas izpratne,
spēja mācīties un darboties komandā. Mācību procesā iekļaujot arī problēmu
risināšanu, tiktu veicināta patstāvība un pāreja no praktiskām prasmēm uz
konceptuālām zināšanām. Tikai izglītots indivīds būs spējīgs radīt produktus ar augstu
pievienoto vērtību, izmantot alternatīvās enerģijas un modernās tehnoloģijas;
8) skolu un bibliotēku digitalizāciju, lai nodrošinātu pieeju mūsdienīgiem mācību
materiāliem un informācijai. Šī procesa ietvaros jānodrošina digitālā satura veidošana
un attālināto mācību iespējas, līdzdarbojoties gan zinātniskām, gan publiskām
bibliotēkām;
9) e-stundas. Izglītības iestādēs papildus ierastajam mācību procesam jāveido tālmācības
programmas, izmantojot e-tehnoloģijas.
Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam vispārējā izglītībā paredz, ka:
1) tiek moderni iekārtotas Latvijas skolas;
2) ir pārdomāts mācību satura kodols;
3) attīstās izglītojamo kompetences un prasmes;
4) skolas visā Latvijas teritorijā ir pieejamas ikvienam bērnam;
5) valsts ir īstenojusi īpašu mazo lauku skolu attīstības programmu;
6) bibliotēkas, citas kultūras un izglītības iestādes veido daudzfunkcionālos vietējo
kopienu centrus;
7) ir obligāta vidējā izglītība – gan vispārējā, gan profesionālā –„ekonomikas izrāviens”;
8) ar pirmajām skolas dienām atraisa spējas un prasmes gatavo jauno paaudzi nākotnē būt
konkurētspējīgiem darba tirgū;
9) notiek intensīva latviešu valodas, svešvalodu un informācijas tehnoloģiju apguve, kas
ir izglītības sistēmas pīlāri;
10) ikviena skola ir ieinteresēta pilnveidot savu mācību vidi, tiekties uz labiem
rezultātiem;
11) skolēnu vecāki ir kļuvuši par aktīviem un atbildīgiem izglītības procesa dalībniekiem;
12) ikviens tiek mudināts iesaistīties visdažādākajās nodarbībās un aktivitātēs ārpus
formālās izglītības.
Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam uzsver, ka:
1) svarīgi ir novērst vardarbību ģimenē un skolā, sniegt palīdzību krīzes situācijās,
nodrošināt ģimenisku vidi tiem, kuriem tā nav bijusi;
2) jāatbalsta iespējas bērniem iekļauties skolā un plašākā sabiedrībā. Tas attiecas arī uz
nepilngadīgajiem, kuriem draud saskarsme ar noziedzīgo vidi vai kuri veikuši
likumpārkāpumus;
3) jāmazina bērnu noziedzība, jānovērš noziedzīgu uzvedību veicinoši faktori, kā arī
jāuzlabo bērnu drošība, aizsargājot tos no veselības un dzīvības apdraudējuma,
jānodrošina garīgās veselības pakalpojumu pieejamība, jāmazina bērnu traumatisms.
Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam nosaka, ka ar skolu attīstību saistītie
uzdevumi ir:
1) inovatīvu mācību satura un darba formu ieviešana radošuma un uzņēmējspēju
veicināšanai pamatizglītībā un vispārējā vidējā izglītībā – digitālā mācību vide,
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mūsdienīga svešvalodu apguve, dabas zinātņu un sociālo zinātņu mācību satura
pilnveidošana, karjeras izglītības sistēmas nostiprināšana;
2) iespēju radīšana talantu atklāšanai un izkopšanai, t.sk. atbalsts jauniešu tehniskās
jaunrades centriem, skolēnu vasaras mācību nometņu, zinātnisko semināru, konkursu un
zinātnisko projektu nodrošināšana;
3) iekļaujošās izglītības attīstība – atbalsta personāla, tai skaitā pedagogu palīgu,
nodrošināšana un mācību materiālu izveide speciālajai izglītībai;
4) augsti kvalificētu un radošu vispārējās izglītības pedagogu sagatavošana un piesaiste;
pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveide;
5) jauno pedagogu prakses un mentoringa sistēma;
6) visaptveroša izglītības kvalitātes monitoringa ieviešana.
Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam paredz, ka visiem bērniem un jauniešiem
līdz 2020.gadam jānodrošina kvalitatīva pamatizglītība un vidējā izglītība, kā arī pieeja tādām
nodarbībām ārpus formālās izglītības, kas paplašina pieredzi, rada iespējas atklāt un kopt savus
talantus.
Pastiprināti jāuzlabo profesionālā izglītība, kura rada nodarbinātības iespējas un ir būtiska
tautas saimniecības struktūras pilnveidošanai. Plaša pieredze mūža sākumā dod kompetences
elastīgi pielāgoties mainīgajam darba tirgum. Savukārt bezdarbnieku un strādājošo iesaiste
pieaugušo izglītībā novērš un samazina bezdarbu, palielina darba produktivitāti, rada pamatu
ienākumu palielinājumam un pašrealizācijai.
Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014. – 2020.gadam nosaka, ka vispārējā izglītība
(pamatskola, vidusskola) ir izglītības veids, kurā ir iesaistīts lielākais izglītojamo skaits.
Pamatnostādnes vispārējā izglītībā paredz:
1) būtiski pilnveidot vispārējo izglītību atbilstoši izmaiņām pasaules izglītības telpā.
Vispārējās izglītības nākotne ir saistīta ar pieaugošu speciālistu pieprasījumu
dabaszinātņu un matemātikas jomās;
2) veikt satura pilnveidi un nodrošināt ar atbilstošiem skolotājiem;
3) veikt vidējās izglītības mācību sasniegumu sistēmas pilnveidi;
4) panākt, ka skolu pamet ne vairāk kā 10 % izglītojamo;
5) nodrošināt 21.gs. atbilstošu izglītības vidi un izglītības procesu;
6) veidot vienotas karjeras izglītības sistēmas attīstību;
7) izveidot atbalsta sistēmu talantu attīstībai.
Mūžizglītība un karjeras atbalsts
Ilgtspējīgas attīstības stratēģija „Latvija 2030” paredz kvalitatīvu un pieejamu izglītību
mūža garumā, tas nozīmē izglītošanās mūža garumā – no pirmsskolas līdz pieaugušo
tālākizglītībai.
Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam paredz:
1) jauniešu nodarbinātības veicināšanu, t.sk. karjeras izglītības sistēmas pilnveidi;
2) jauniešu pēc profesionālās un/vai augstākās izglītības pabeigšanas integrāciju darba tirgū,
t.sk. uzņēmējdarbības uzsākšanu;
3) atbalsta pasākumus jauniešiem – bezdarbniekiem pirmās darba pieredzes iegūšanai;
4) profesionālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma pilnveidi;
5) attīstīt pieaugušo izglītību, veicinot cilvēka darba produktivitātes pieaugumu atbilstoši
darba tirgus prasībām.
Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014. – 2020.gadam paredz:
1) vienotas karjeras izglītības sistēmas attīstību;
2) otrās iespējas izglītības piedāvājumu kā kompensējošu mehānismu izglītību priekšlaicīgi
pametušo jauniešu skaita samazināšanai;
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3)
atbalstu darbinieku kvalifikācijas pilnveidošanai atbilstoši darba devēju prasībām,
kas nepieciešams nodarbināto apmācībām nozaru ietvaros. Tās ir apmācības, kas
pilnveido darba devēju un darbinieku zināšanas un motivē tos plašāk izmantot
informāciju tehnoloģijas ražošanas un biznesa procesu vadībā un citas mūsdienīgas
ražošanas un biznesa procesu vadības.
Situācijas raksturojums Bauskas novadā
Bauskas novadu atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam veido
teritoriālās vienības: Bauskas pilsēta, Brunavas pagasts, Ceraukstes pagasts, Codes pagasts,
Dāviņu pagasts, Gailīšu pagasts, Īslīces pagasts, Mežotnes pagasts un Vecsaules pagasts.
Bauskas novada apdzīvotību ietekmē ģeogrāfiskais novietojums: labi sasniedzama
Latvijas valsts galvaspilsēta Rīga (iespējas strādāt, mācīties); automaģistrāle A7 sašķeļ novadu
un Bauskas pilsētu, kas rada nedrošu apkārtējo vidi, bet dod iespēju iedzīvotāju mobilitātei;
plānotā ātrgaitas dzelzceļa līnija; pierobeža ar Lietuvu (kultūrvēsturiskās tradīcijas, kopīgu
projektu īstenošanas iespējas); kaimiņu novados pieejamā infrastruktūra - Rundāles novadā,
Iecavas novadā, Vecumnieku novadā. Pozitīvu iespaidu uz izglītības, kultūras, sporta un citu
jomu attīstību Bauskas novadā veido sadarbība ar sadraudzības pašvaldībām Hedemoru
(Zviedrija), Ripinu (Polija), Nāhodu (Čehija), Hašuri (Gruzija), Pakroju, Radvilišķi (Lietuva) un
piedalīšanās starptautiskajos projektos.
Izglītības iestāžu tīkls
Būtiskas pārmaiņas Bauskas novada izglītības iestāžu tīklā veiktas 2009.gada augustā, kad
tika pieņemti Bauskas novada domes lēmumi par Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādes
„Codes sākumskola” likvidēšanu, pašvaldības izglītības iestāžu „Bērzu pamatskola” „Mežotnes
pamatskola”, „Jaunsaules pamatskola” un „Bauskas vakara vidusskola” reorganizāciju ar mērķioptimizēt Bauskas novada izglītības iestāžu tīklu, samazinot izdevumus izglītības iestāžu
uzturēšanai, kā arī pedagogu darba samaksai. Reorganizācija notika arī 2011.gadā, kad tika
likvidēta Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāde „Bauskas Kristīgā pamatskola”,
izveidotas Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādes „Bauskas Valsts ģimnāzija” un
„Bauskas sākumskola”. Pēc šīm reorganizācijām izveidojās Bauskas novada izglītības iestāžu
tīkls tāds, kāds tas ir šobrīd.
Visaugstākā vispārējās izglītības iestāžu koncentrācija ir Bauskas pilsētā: Bauskas Valsts
ģimnāzija, Bauskas 2.vidusskola, Bauskas pilsētas pamatskola, Bauskas sākumskola.
Pārējās novada vispārējās vidējās izglītības iestādes atrodas pagastos: Uzvaras vidusskola
Gailīšu pagastā, Īslīces vidusskola Īslīces pagastā un Mežotnes internātvidusskola Mežotnes
pagasta Garozas ciemā, Codes pamatskola Codes pagastā, Griķu pamatskola Ceraukstes pagastā,
Mežgaļu pamatskola Brunavas pagastā, Mežotnes pamatskola Mežotnes pagastā, Ozolaines
pamatskola Vecsaules pagasta Ozolaines ciemā, Vecsaules pamatskola Vecsaules pagastā, bet
Vecsaules pamatskolas struktūrvienība „Jaunsaules pamatskola” Vecsaules pagasta Jaunsaules
ciemā.
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Izglītības programmas, filiāļu/struktūrvienību skaits Bauskas novada izglītības iestādēs
Izglītības kvalitātes aspektā koncepcija paredz - veicināt visu izglītojamo, tai skaitā skolēnu ar
speciālām vajadzībām iekļaušanu vispārējās izglītības iestādēs, nodrošināt vienlīdzīgas iespējas
izglītojamajiem mācību satura apguvē atbilstoši vecumam, radot attīstošas konkurences iespējas,
kas parādīts 1.tabulā.
1.tabulā parādītās tās izglītības programmas, kuras realizēja 2014./2015.mācību gadā.
Piedāvāto izglītības programmu klāsts ir daudz plašāks, bet ir izglītības programmas, kuras
izglītojamie neizvēlas, vai arī tās nav nepieciešamas konkrētajā mācību gadā.
1.tabula
Izglītības programmas, kuras realizēja 2014./2015.m.g. un filiāļu/struktūrvienību skaits
Bauskas novada izglītības iestādēs. Dati: Valsts izglītības informācijas sistēma datu bāze (turpmāk VIIS) 27.05.2015
Iestāde

Struktūrvienī
bu,
filiāļu skaits

Programmas nosaukums
Pamatizglītības 2. posma (7.- 9.klase) programma (23011111)
Pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) profesionāli orientētā virziena programma (23014111)
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (31011011)
Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (31013011)
Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena izglītības programma (31014011)
Pamatizglītības programma 1. - 9. kl. izglītojamajiem (2101 1111)
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (2101 5511)
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (2101 5611)
Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programma (2101 1811)
Pamatizglītības 2.posma (7.- 9. klase) programma (2301 1112) izglītojamajiem, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu;
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma (3101 1011)
Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programma
(3101 3011)
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma (3101 1012) vakarskola -

Bauskas
Valsts
ģimnāzija

Bauskas
2.vidusskola

nepilna laika mācību iespējas

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma (3101 1013) neklātiene nepilna laika mācību iespējas

Īslīces
vidusskola

2

Uzvaras
vidusskola

1

Bauskas
pilsētas
pamatskola
Codes
pamatskola

Griķu
pamatskola

Pirmsskolas izglītības programma (01011111)
Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (01015511)
Pamatizglītības programma (21011111)
Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programma (21011811)
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611)
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (31011011)
Pirmsskolas izglītības programma (01011111)
Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (01015511)
Pamatizglītības programma (21011111)
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611)
Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (31013011)
Pamatizglītības programma (21011111)
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611)
Pirmsskolas izglītības programma (01011111)

2

Pamatizglītības programma (21011111)
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015811)
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611)
Pirmsskolas izglītības programma (01011111)
Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (01015511)
Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem
(01015611)
Pamatizglītības programma (21011111)
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (21015511)
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611)
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Mežotnes
pamatskola

Mežgaļu
pamatskola

Ozolaines
pamatskola
Vecsaules
pamatskola

1

Bauskas
sākumskola

Pirmsskolas
izglītības
iestāde
„Pasaulīte"

1

Pirmsskolas
izglītības
iestāde
„Zīlīte"

1

Pamūšas
speciālā
internāt
pamatskola

Mežotnes
internātvidusskola

Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (01011111)
Pamatizglītības programma (21011111)
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611)
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015811)
Pirmsskolas izglītības programma (01011111)
Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (01015511)
Pamatizglītības programma (21011111)
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611)
Pirmsskolas izglītības programma (01011111)
Pamatizglītības programma (21011111)
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611)
Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (01011111)
Pamatizglītības programma (21011111)
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611)
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015811)
Pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) programma (11011111)
Pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) humanitārā un sociālā virziena programma (11012111)
Pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma
(11013111)
Speciālās pamatizglītības (1.-6.klase) programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
(11015611)
Pirmsskolas izglītības programma (01011111)
Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (01015511)
Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām (01015411)
Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem
(01015611)
Pirmsskolas izglītības programma (01011111)
Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (01015511)
Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem
(01015611)
Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (01015611)
Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem
(01015811)
Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības
traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (01015911)
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015811)
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem
vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (21015911)
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611)
Kokizstrādājumu izgatavošana (2254304)
Mājturība (2281401)
Pamatizglītības programma (21011111)
Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma (31014011)

Bauskas novada izglītības iestāžu piedāvāto izglītības programmu klāsts (skat.1.tabula) ir
paplašinājies pēdējos gados:
1) Bauskas novada vispārējās izglītības iestādēs tiek realizētas speciālās izglītības
programmas atbilstoši izglītojamo vajadzībām. Izglītības iestādēs 2014./2015.mācību
gada sākumā 192 izglītojamie mācījās iekļaujošajā izglītībā, kas ir process, kurā tiek
nodrošinātas atbilstošas visu izglītojamo daudzveidīgās vajadzības, palielinot ikviena
izglītojamā līdzdalības iespējas mācību procesā un kultūrā, samazinot izslēgšanas
iespējas no izglītības ieguves procesa;
2) Bauskas sākumskolā tiek piedāvātas 4 pamatizglītības programmas. Ir ne tikai
pamatizglītības 1.posma programma, speciālās pamatizglītības programma
izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, bet arī pamatizglītības 1.posma
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humanitārā un sociālā virziena programma, pamatizglītības 1.posma matemātikas,
dabaszinību un tehnikas virziena programma, kas jau sākumskolā ļauj izglītojamajiem
padziļināti apgūt izvēlēto;
3) Bauskas Valsts ģimnāzija piedāvā 4 vispārējās vidējās izglītības programmas,
realizētas 2014./2015.mācību gadā 3 (vispārējās vidējās izglītības humanitārā un
sociālā virziena programmu izglītojamie nav izvēlējušies jau trīs gadus). Bauskas
Valsts ģimnāzija tiek realizēta arī pamatizglītības otrā posma profesionāli orientētā
virziena programma, kas ļauj apgūt biznesa pamatus jau pamatskolā;
4) Mežotnes internātvidusskolā tiek piedāvāta vispārējās vidējās izglītības
vispārizglītojošā virziena programma, kā arī vispārējās vidējās izglītības profesionāli
orientētā virziena programmas, kurās ir iespēja iegūt metinātāja un aprūpētāja
kvalifikāciju;
5) Bauskas 2.vidusskolā ir visplašākās iespējas izglītībai, jo tiek realizētas izglītības
programmas, kuras nodrošina otro iespēju izglītības turpināšanai.
Pirmsskolas izglītība Bauskas novadā pieejama divās pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādēs „Zīlīte” un „Pasaulīte” Bauskā, kā arī pirmsskolas izglītības grupās skolās Gailīšu,
Ceraukstes, Īslīces, Brunavas, Mežotnes, Vecsaules pagastā no 1,5 gadu vecuma. Codes pagastā
ir pirmsskolas grupas bērniem no 5 gadu vecuma.
Bauskas novadā esošā Pamūšas speciālā internātpamatskola ir speciālā izglītības iestāde,
kas pilda reģionālas nozīmes funkcijas speciālajā izglītībā. Tā tiek finansēta un uzturēta no valsts
budžeta līdzekļiem, vienlaikus atbalstīta no pašvaldības. Speciālās izglītības veidi: izglītojamiem
ar valodas traucējumiem, izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, izglītojamiem ar
mācīšanās traucējumiem, izglītojamiem ar garīgās veselības traucējumiem, izglītojamiem ar
garīgās attīstības traucējumiem, izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai
vairākiem smagiem attīstības traucējumiem. Izglītojamo skaits speciālajās izglītības programmās
nepārtraukti palielinās.
Bērnu un jauniešu interešu izglītību Bauskas novadā īsteno pašvaldības dibinātais
Bauskas Bērnu un jauniešu centrs (turpmāk - Bauskas BJC), kā arī vispārizglītojošās izglītības
iestādes. Novada izglītības iestādēs bērniem un jauniešiem ir iespēja darboties gan
kultūrizglītības un vides programmās, gan sportā un karjeras izglītībā. Iesaistoties projektos,
Bauskas BJC ir izveidojis materiāli tehnisko bāzi jaunu, aktuālu tehniskās jaunrades programmu
ieviešanai. Bauskas BJC veic interešu izglītības metodisko vadību Bauskas un Rundāles novadā.
Paplašinoties Bauskas Bērnu un jauniešu centram, kā arī efektīvi izmantojot valsts mērķdotāciju,
Bauskas novadā ir izdevies sakārtot optimālu interešu izglītības programmu pārklājumu,
izglītojamiem tiek dotas iespējas piedalīties jaunsargu un mazpulku kustībā (pašlaik – Bauskas
BJC, Mežgaļu pamatskolā, Griķu pamatskolā, Mežotnes pamatskolā).
Bauskā darbojas trīs profesionālās ievirzes izglītības iestādes – Bauskas Mākslas skola,
Bauskas Mūzikas skola un Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola. Izglītības iestādes
attīsta savu darbību, tiek veidoti jauni izglītības programmu piedāvājumi. Līdzšinējā
profesionālās ievirzes izglītības iestāžu darbība ir apliecinājusi nepieciešamību tās saglabāt
esošajā novada izglītības iestāžu tīklā. Gan interešu izglītības iestāde, gan profesionālās ievirzes
izglītības iestādes savu kompetenču ietvaros sniedz atbilstošu izglītību jauniešiem, atsevišķos
gadījumos realizējot arī mūžizglītību: Bauskas Mūzikas skolā pieaugušie apgūst mūzikas
pamatus.
Mūžizglītība. Bauskas novadā tiek nodrošināta iespēja iegūt augstāko izglītību, ko sniedz
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (turpmāk - RPIVA) Bauskas filiāle, Dārza
ielā 9, Bauskā, Bauskas 2.vidusskolas telpās. 3.tabulā attēlotais Rīgas Pedagoģijas un izglītības
vadības akadēmijas Bauskas filiāles absolventu skaits 2011.- 2014.gadu periodā parāda
augstākās izglītības pieejamību Bauskas novadā.
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2.tabula
RPIVA Bauskas filiāles absolventu skaits 2011.-2014.gadu periodā. Dati: RPIVA Bauskas filiāles datu
bāze

Studiju gads

Programmas nosaukums

2011./2012.

Profesionālā bakalaura studiju programma "Sākumskolas skolotājs ar
tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā"
Profesionālā bakalaura studiju programma "Skolotājs" – apakšprogramma
"Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs"
Profesionālā bakalaura studiju programma "Komercdarbība un uzņēmuma
vadība"
Profesionālā bakalaura studiju programma "Sākumskolas skolotājs ar
tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā"
Profesionālā bakalaura studiju programma "Skolotājs" – apakšprogramma
"Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs"
Pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma
"Komercdarbības organizācija" ar specializācijas virzienu "Uzņēmējdarbības
(komercdarbības) speciālists"
Profesionālā bakalaura studiju programma "Skolotājs" - apakšprogramma
"Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs"
Pavisam periodā ( visās programmās kopā)

2012./2013.

2014./2015.

Absolventu
skaits
1
19
6
1
22
6

10
65

Filiāle 2014./2015.studiju gadā Bauskas novada iedzīvotājiem piedāvāja: pirmā līmeņa
profesionālo augstākās izglītības studiju programmu "Cilvēkresursu/Biroja administrēšana" ar
specializācijas virzienu "Biroja administrators"; pirmā līmeņa profesionālo augstākās izglītības
studiju programmu "Komercdarbības organizācija" ar specializācijas virzienu "Uzņēmējdarbības
(komercdarbības) speciālists"; profesionālo bakalaura studiju programmu "Komercdarbība un
uzņēmuma vadība"; profesionālo bakalaura studiju programmu "Skolotājs" - apakšprogramma
"Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs"; profesionālo bakalaura studiju programmu
"Sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā" (daļēji Rīgā, Bauskā);
profesionālo maģistra studiju programmu "Pedagoģija".
RPIVA kopā ar Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Izglītības nodaļu, ievērojot novada izglītības iestāžu un metodisko apvienību pieprasījumus,
regulāri organizē pedagogu tālākizglītību: pedagogu konferences, seminārus.
2014.gada septembrī filiālē reģistrēti 110 studenti.
3.tabula
RPIVA ieguldījums Bauskas novada pedagogu izglītošanā Dati: VIIS 2014
Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Izglītības iestāde

Pedagogu skaits

Bauskas Valsts ģimnāzija
Bauskas 2. vidusskola
Īslīces vidusskola
Uzvaras vidusskola
Bauskas pilsētas pamatskola
Codes pamatskola
Griķu pamatskola
Mežotnes pamatskola
Mežgaļu pamatskola
Ozolaines pamatskola
Vecsaules pamatskola

43
59
40
34
30
25
38
22
22
20
33
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RPIVA
absolventi
9
15
16
4
7
2
12
9
3
4
13

Īpatsvars no
pedagogu skaita
iestādē %
21
25
40
12
23
8
32
41
14
20
39

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Bauskas sākumskola
Pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaulīte"
Pirmsskolas izglītības iestāde „Zīlīte"
Pamūšas speciālā internātpamatskola
Mežotnes internātvidusskola
Bauskas Mūzikas skola
Bauskas Mākslas skola
Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta
skola
Bauskas Bērnu un jauniešu centrs
Kopā

40
37
48
40
20
22
11
27

10
18
23
17
0
4
1
1

25
49
48
43
0
18
9
4

15
626

3
171

20
27,3

Mūžizglītības jomā novadā darbojas dažādas institūcijas un iestādes. Bauskas novadā
darbojas mācību centra „Buts” Bauskas filiāle, SIA mācību centrs „Austrumvidzeme", SIA
„Latgales mācību centrs” Bauska filiāle, SIA „1A Fortūna”, SIA „Autoamatnieks”, Profesionālās
izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centra (turpmāk - PITEC) Bauskas filiāle.
Mūžizglītības valsts noteiktā prioritāte ir bezdarba samazināšana, piedāvājot ārpus darba
palikušajiem pārkvalifikācijas veidus, tādējādi piesaistot potenciālo darbaspēku jaunu prasmju
apguvei, kas nepieciešamas tautsaimniecībai. Bauskā to koordinē Nodarbinātības valsts
aģentūras Bauskas filiāle. Mācību centru izglītības pakalpojumu piedāvājums novadā ir plašs un
daudzveidīgs: Piemēram, SIA mācību centra „Austrumvidzeme” darbības pamatvirziens ir
pieaugušo profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības
programmu īstenošana. Mācību programmas tiek veidotas tajās jomās, kas visvairāk ir
pieprasītas no darba devēju, izglītojamo, sociālo partneru, valsts aģentūru puses. Profesionālās
tālākizglītības programmas ir licencētas un akreditētas. PITEC darbības pamatvirziens ir
pieaugušo profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības
programmu īstenošana.
Bauskas novadā ir palielinājies to interesentu skaits, kas vēlas iesaistīties mūžizglītībā un
pašpilnveides (piemēram, svešvalodu un informācijas tehnoloģiju apguve) programmās. Iespēju
robežās gan valsts mērogā, gan novadā tiek piesaistīti Eiropas Savienības līdzekļi mūžizglītības
jautājumu risināšanai, piemēram, SIA Lattelecom projekts senioriem datorprasmju apguvē.
Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr.LLI-023 „Vidus-Baltijas
amatniecība” ietvaros Bauskas novada dome ir īstenojusi vairākas aktivitātes. Projekta
īstenošanas rezultātā darbojas amatniecības un mākslas centrs „Bauskas skapis”. Amatniecības
un mākslas centrā iedzīvotājiem iespējams apgūt prasmes dažādās amatniecības jomās:
kokapstrādē, keramikā, ādas apstrādē, stikla apgleznošanā, šūšanā, izšūšanā, rotu darināšanā,
filcēšanā, tekstilmozaīkā, knipelēšanā, mašīnadīšanā, zīda apgleznošanā un gleznošanā.
Mūžizglītības jomā aktīvi darbojas glezniecības studija mākslas salonā „Meistars Gothards”,
fotostudija „Bauska” Bauskas Kultūras centrā. Veidojas paaudžu saikne- fotostudijas „Bauska”
dalībnieki sava aroda prasmi tālāk nodod fotopulciņa dalībniekiem Bauskas Bērnu un jauniešu
centrā.
Bauskas novada administrācijas Izglītības nodaļa pieaugušo izglītībā piedāvā angļu un
vācu valodu kursus, kā arī organizē pedagogu, izglītības iestāžu vadītāju tālākizglītības kursus.
Profesionālās pilnveides kursus novada pedagogiem organizē Bauskas Valsts ģimnāzijas
metodiskais centrs. Novada izglītības iestādes strādā ar vecākiem, izglītojot pedagoģijā un
psiholoģijā.
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Izglītības iestāžu iespējas
Katrai novada vispārējās izglītības iestādei, pēc izglītojamo vajadzībām, veidojas sava
loma novada izglītības iestāžu tīklā1.
Bauskas Valsts ģimnāzijā ir daudzveidīgs izglītības programmu piedāvājums; skolēnu
zinātniski pētnieciskā darbība; sestdienas matemātikas skola; ir informācijas tehnoloģiju un
materiāltehniskais nodrošinājums; digitālie mācību līdzekļi un resursi; sadarbība ar skolām
Zviedrijā, Polijā, Lietuvā, Turcijā.
Bauskas 2.vidusskola ir lielākā novada skola gan pēc teritorijas, gan funkcijām, gan
izglītojamo un nodarbināto skaita; vislielākā piedāvāto izglītības programmu (13) dažādība;
kvalificēts un uzticams pedagoģiskais un tehniskais personāls; atbalsta dienests izglītojamajiem
(sociālais pedagogs, psihologs, speciālais pedagogs, logopēds); notiek izglītojamo ar speciālajām
vajadzībām integrēšana vispārizglītojošā skolā; mūsdienīgi aprīkoti mācību kabineti
(materiāltehniskais nodrošinājums, digitālie mācību līdzekļi un resursi); attīstīta sporta bāze
(sadarbība ar Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolu); multikulturāla vide; izkoptas
kultūrmijiedarbības tradīcijas; izveidots Karjeras izglītības centrs; darbojas vecāku biedrība
„Iniciatīvu centrs”.
Īslīces vidusskola nodrošina pirmsskolas izglītības iespējas tuvu dzīvesvietai divās
struktūrvienībās; sporta nodarbību daudzveidība; skolā norit aktīva skolēnu mācību uzņēmumu
darbība; senas, izkoptas skolas tradīcijas.
Uzvaras vidusskola nodrošina pēctecību „pirmsskola- skola”; realizē iekļaujošo izglītību;
telpu platība un daudzums ļauj brīvi organizēt izglītošanās procesu; plaša sporta zāle.
Bauskas pilsētas pamatskola sadarbojas ar Pasvales pamatskolu Lietuvā un Lēdurgas
pamatskolu; ir radoša skolēnu pašpārvalde; izkoptas, īpašas skolas tradīcijas; notiek regulārs
darbs ar talantīgajiem skolēniem.
Codes pamatskola ir pagasta kultūras un sporta centrs; ir obligātās pirmsskolas izglītības
iespējas; sporta nodarbību daudzveidība ne tikai skolēniem, jauniešiem, bet arī visiem pagasta
iedzīvotājiem.
Griķu pamatskola ir mazā lauku skola; nodrošina pirmsskolas izglītības iespējas tuvu
dzīvesvietai Mūsas ciematā (35 - 40 bērni) ciematā un Ceraukstes ciematā „Dzirnaviņas” (60 66 bērni); realizē EKO skolu programmu; ir nodibināta biedrība „Paaudžu tilts”, kas atbalsta
skolu un struktūrvienības; sporta nodarbību daudzveidība.
Mežotnes pamatskola ir mazā lauku skola; aktīva vecāku un izglītības iestādes sadarbība;
pirmsskolas izglītības programmas tiek piedāvātas bērniem no 1,5 gadu vecuma; ir sadarbība ar
Mežotnes pili; skola ir ciemata sporta dzīves centrs.
Mežgaļu pamatskola ir mazā lauku skola; ir iespēja nodrošināt individuālu pieeju katram
bērnam; skola dod iespēju bērniem radoši pavadīt laiku pēc stundām, daļēji aizstājot mākslas,
mūzikas, sporta skolu funkcijas; skolai ir sakārtota apkārtējā lauku vide; ir pirmsskolas izglītības
programmu piedāvājums.
Ozolaines pamatskola ir mazā lauku skola; pirmsskolas izglītības programmas tiek
piedāvātas bērniem no 1,5 gadu vecuma; skola īsteno izglītojošas, kultūras, sociālas aktivitātes
visiem ciemata iedzīvotājiem, stiprinot tradīcijas, kā arī attīsta intereses, talantus, veicinot
patriotismu; skola organizē veselību veicinošas aktivitātes.
Vecsaules pamatskola ir izglītības iestāde ar struktūrvienību „Jaunsaules pamatskola”,
kura ir Eko skolu programmas „Zaļā karoga” skola, kura vasaras periodā ir nometņu rīkošanas
vieta; ir pirmsskolas izglītības iespējas Vecsaules un Jaunsaules ciematos; ir izkoptas teātra
spēlēšanas tradīcijas.
1

Dati no izglītības iestāžu 2014.gada SVID analīzēm.
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Bauskas sākumskola ir radoša skola; ir aktīva Skolas padome; skola piedalījās skolotāju
digitālās apmācības programmā „Samsung Skola nākotnei”: darbojas Mazā biznesa skola un
sestdienas matemātikas skola; aktīva skolēnu (4.-6.klašu) pašpārvalde; skolai ir sadarbība ar
Limbažu sākumskolu, Ripinas skolām Polijā, Olaines 1.vidusskolu.
Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaulīte” ir pirmsskolas izglītības iestāde
ar savām tradīcijām, iesaistījusies Eko skolu kustībā; ir struktūrvienība Bauskā, Dārza ielā 3.
Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Zīlīte” ir lielākā pirmsskolas izglītības
iestāde novadā; ir struktūrvienība Bauskā, Dārza ielā 24/1 ar peldbaseinu.
Pamūšas speciālā internātpamatskola ir atbalsts visiem izglītojamajiem, kam
nepieciešama palīdzība, ir aktīva vecāku līdzdalība.
Mežotnes internātvidusskolai ir internāts; profesionālās izglītības apguves iespējas;
uzsākta speciālo programmu realizēšana.
4.tabulā parādīts Bauskas novada izglītības piedāvājuma kopsavilkums SVID analīzes
veidā. Veicot SVID analīzi, tiek izvērtētas iekšējo un ārējo faktoru sniegtās priekšrocības un
problēmas.
Stiprās puses — tās īpašības, kas tai var palīdzēt sasniegt noteikto mērķi.
Vājās puses — tās īpašības, kas var kavēt noteiktā mērķa sasniegšanu.
Iespējas — tie ārējie faktori, kas var palīdzēt sasniegt noteikto mērķi.
Draudi — tie ārējie faktori, kas var kavēt noteiktā mērķa sasniegšanā.
4.tabula
Izglītības piedāvājums Bauskas novadā. Kopsavilkums. Dati: SVID analīze 01.01.2015.
S

V

Izglītības iestādes piedāvā daudzveidīgu un konkurētspējīgu izglītību, t.sk. speciālo izglītību.
Ir izglītības programmu izvēles iespējas
Pagastos pie izglītības iestādēm ir pirmsskolas grupas
Pašvaldība līdzfinansē pedagogus, finansē pedagogus pirmsskolas grupās, kur mācās bērni
līdz 4 gadu vecumam un tehniskos darbiniekus
Pedagogi visās izglītības pakāpēs ir ar atbilstošu kvalifikāciju, regulāri pilnveido kvalifikāciju
tālākizglītības kursos
Novadā ir interešu izglītības iestāde ar interešu izglītības programmu piedāvājumu, kas
papildinās
Kvalitatīvs mākslas, mūzikas un sporta profesionālās ievirzes izglītības programmu
piedāvājums
Izglītības iestāžu telpas tiek izīrētas interešu un pieaugušo izglītībai
t.sk. bezdarbnieku apmācībai, auto apmācībai, valodu kursiem u.c., piem., nometnēm vasaras
periodā
Novadā ir speciālā internātpamatskola un internātvidusskola
Tiek organizēta pieaugušo apmācība valodu grupās, darbojas Amatniecības centrs
Novads nodrošina skolēnu pārvadājumus, 2 mācību ekskursijas gadā, brīvpusdienas līdz
9.klasei, mācību līdzekļu iegādi
Nepietiekams telpu nodrošinājums izglītības procesa īstenošanai (Bauskas sākumskola) vai
plašo telpu augstās uzturēšanas izmaksas (Uzvaras vidusskola, Mežotnes internātvidusskola,
Vecsaules pamatskolas struktūrvienībā „Jaunsaules pamatskola”)
Izglītības iestāžu nepietiekama datorizācija, nepietiekams nodrošinājums ar modernām
tehnoloģijām
Nepietiekams informācijas pieejamības nodrošinājums par izglītības iespējām novadā
Nepietiekams piedāvājums mūžizglītības programmu īstenošanai
Alternatīvas bērnu pieskatīšanas iespējas
Nepieciešams siltināt un remontēt izglītības iestāžu ēkas
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Nepieciešams rekonstruēt sporta laukumus pie izglītības iestādēm
I

D

Racionāli izmantojot novada līdzekļus izglītības iestāžu remontiem, pakāpeniski un plānoti
tiek uzlabota izglītības iestāžu vide
Pedagogi pilnveido kvalifikāciju, apgūstot vai aktualizējot (kursos, semināros, u.c.) iespēju
mācīt vairākus mācību priekšmetus
Metodisko apvienību darba aktivizēšana kompetenču pieejā balstītā mācību satura ieviešanā
Aktivizējot vecāku līdzdalību, uzlabojas izglītības iestādes padomes darbība
Pieredzes apmaiņās gūto atziņu popularizēšana un ieviešana novadā.
Izglītības iestādes paplašina savu darbību sadarbojoties ar bibliotēkām, kultūras iestādēm,
sniedz sporta infrastruktūras pakalpojumus iedzīvotājiem, nodrošina mūžizglītības iespējas
Piedaloties projektos ir iespēja pilnveidot mācību procesu un tā materiāltehnisko bāzi
Starpinstitucionālā sadarbība izglītojamo kavējumu novēršanā
Internet vides informatīvās telpas izmantošana, regulāras preses relīzes par izglītības
jautājumiem, aktuālām tēmām
Izglītojamo skaita samazināšanās sliktās demogrāfiskās situācijas dēļ un emigrācijas rezultātā
Iedzīvotāju augstās migrācijas dēļ, neprognozējams izglītojamo skaits, kas apgrūtina
plānošanu
Sociālekonomiskie apstākļi nav labvēlīgi ģimenēm ar bērniem
Vecāki maz laika velta saviem bērniem
Tā kā ir laba satiksme ar valsts galvaspilsētu, izglītība, pēc pamatizglītības iegūšanas, tiek
turpināta Rīgā
Trūkst jauno pedagogu
Izglītības jomu reglamentējošie normatīvie akti tiek nepārtraukti pilnveidoti
Nav peldbaseina peldēšanas apmācībai
Nepieciešama sporta halle Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolai
Sociālie un ekonomiskie apstākļi ģimenēs, kas ietekmē bērnu ikdienu
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1.attēls
Viena izglītojamā izmaksas euro 2015.gada janvārī
Dati Bauskas novada administrācijas (turpmāk - B.N.A.) Ekonomikas un finanšu nodaļa

1.attēlā redzamās viena izglītojamā izmaksas Bauskas novada pašvaldībai, apstiprinātas
2015.gada 29.janvārī ar Bauskas novada domes lēmumu „Par Bauskas novada izglītības iestāžu
izcenojumu apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem norēķiniem”. Pašvaldību norēķinos tiek
iekļauti pašvaldības ieguldītie finanšu līdzekļi izglītības iestādē. 1.attēls parāda to, ka Uzvaras
vidusskolā viena izglītojamā izmaksas ir vislielākās, iemesli: telpu platība, ir pirmsskolas grupas
un sporta zāle. Lielākās izmaksas ir tām izglītības iestādēm, kurās realizē pirmsskolas izglītības
programmas, jo tām nepieciešams lielāks pašvaldības finansējums.
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5.tabula
Normētā skolēnu (bērnu) skaita attiecība pret vienu pedagoga mēneša darba algas
likmi un kopējo pedagoģisko likmju skaitu pašvaldības izglītības iestādēs (finansējums no
valsts budžeta mērķdotācijas) Dati VIIS datu bāze 2014

5.tabulā redzam, ka izglītības iestādēs, ar skolēnu skaitu zem 100 izglītojamajiem
pedagogu un izglītojamo proporcija ir zema un neatbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta
noteikumu Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību
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” 19.punktā noteiktajai prasībai, ka normētā skolēnu
(bērnu) skaita attiecība pret vienu pedagoga mēneša darba algas likmi novados – 8,12 : 1.
Kopumā novadā šī proporcija atbilst noteikumu prasībām (skat. 5.tabula).
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2.attēls
Bauskas novada izglītojamo skaits no 2013.09.-2015.27.05. (1,5g.v.-12.klasei). Dati: VIIS

Divus pēdējos mācību gadus IZM fiksē datus VIIS trīs reizes (1.septembrī, 1.janvārī,
27.maijā), skat. 2.attēlā. Izglītojamo migrācijas dēļ izglītojamo skaits palielinās 1.janvārī.
Izglītojamo skaits Bauskas novadā samazinās.
6.tabula
Izglītojamo skaits Bauskas novada izglītības iestādēs. Dati: VIIS 27.05.2015.
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6.tabulā redzams, ka vismazākais izglītojamo skaits ir Mežotnes internātvidusskolā – 41skolēns,
no tiem ar maznodrošinātā statusu ir 29 izglītojamie. 2014.gada 28.augusta Bauskas novada
domes noteikumi Nr.10 „Kārtība, kādā nosaka minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu
Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu klasēs, pirmsskolas izglītības iestāžu grupās un
izglītojamo skaitu grupās atsevišķu mācību priekšmetu apguvei” nosaka, ka minimālais skolēnu
skaits klasē ir 8 skolēni. Klasēs, kur izglītojamo skaits ir mazāks par noteikto, veido apvienotās
klases. Nav ieteicama apvienoto klašu veidošana vecumposmā no 7. – 12.klasei, jo samazinās
skolēna izvēles iespējas, nav konkurences, kas nodrošina izaugsmi un kvalitāti. Mežotnes
internātvidusskola 2015.gada 25.maijā licencēja Speciālās pamatizglītības programma
izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem 21015711 un šajā programmā 2015.gada
28.maijā uzņēma pirmo audzēkni. 2015.gada 27.maijā Bauskas novada vispārējās izglītības
iestādēs strādāja 581 pedagogs, reģistrēti 1108 izglītojamie - pirmsskolas posmā, 2291
izglītojamie - pamatskolas posmā, 327 izglītojamie - vidējās izglītības programmās, četri
izglītojamie - arodizglītības programmās, kopā – 3730 izglītojamie (skat. 6.tabula).
Koncepcija
Bauskas novada izglītības iestāžu tīkla attīstības koncepcija 2015.-2025.gadam piedāvā
katram novada bērnam izglītības iespējas no 1,5 gadu vecuma līdz vidusskolas 12.klasei, kā arī
pašpilnveides iespējas ikkatram novada iedzīvotājam interešu izglītībā, profesionālās ievirzes
izglītībā, karjeras izglītībā un mūžizglītībā.
Koncepcija nosaka izglītības ieguves modeli Bauskas novadā:
1)
pirmsskola un sākumskola (1.-6.klase)- tuvāk izglītojamā dzīvesvietai;
2)
pirmsskola, sākumskola (1.-6.klase) un pamatskola - pagastos un Bauskas pilsētā
(izglītojamo skaita samazināšanās gadījumā, iespējams modelis: pirmsskola un
sākumskola (1.-6.klase));
3)
pirmsskola, sākumskola (1.-6.klase), pamatskola, vidusskola vai ģimnāzijaBauskas pilsētā;
4)
tiek nodrošinātā speciālā izglītība. Ir iespēja izglītojamajiem ar speciālajām
vajadzībām iegūt arodu Pamūšas speciālajā internātpamatskolā.
Koncepcijas darbība
Bauskas novadā tiek nodrošināta pirmsskolas un sākumskolas (1.-6.klase) izglītība pēc
iespējas tuvāk dzīvesvietai. Pagastos un Bauskas pilsētā iegūst pamatizglītību. No 2016.gada
1.septembra vidējā izglītība tiek nodrošināta tikai Bauskas pilsētā - Bauskas Valsts ģimnāzijā un
Bauskas 2.vidusskolā.
Bauskas novada izglītības iestāžu tīkls tiek analizēts un aktualizēts katru gadu līdz
31.oktobrim, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem, novada noteikumiem, noteiktajām
mācību gada prioritātēm.
No 2015.gada 1.janvāra izglītības iestādēs notiek jaunā pedagogu atalgojuma modeļa
aprobācija. Jaunā pedagogu atalgojuma modeļa ieviešana valstī var būtiski ietekmēt Bauskas
novada izglītības iestāžu tīkla attīstību.
Vispārējās izglītības iestādēs un Bauskas Bērnu un jauniešu centrā piedāvā interešu
izglītības programmas un karjeras izglītības iespējas.
Bauskas novadā ir iespēja mācīties profesionālās ievirzes izglītības iestādēs- Bauskas
Mākslas skolā, Bauskas Mūzikas skolā, Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolā.
Izglītības iestādēs piedāvā iespējas izglītoties arī pieaugušajiem.
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Koncepcijas realizēšana
7.tabula
Bauskas novada izglītības iestāžu attīstība līdz 2025.gadam
Avots: Bauskas novada investīciju plāns līdz 2020.gadam, IZM, B.N.A. Izglītības nodaļas, RPIVA, izglītības iestāžu informācija.

Izglītības iestāde

Codes pamatskola
Pirmsskolas izglītības
iestāde „Zīlīte”
Pirmsskolas izglītības
iestāde „Pasaulīte”
Visās
novada
pirmsskolas izglītības
grupās
Pirmsskolas izglītības
iestādes „Zīlīte” un
„Pasaulīte”, izglītības
iestādēs, kurās ir
pirmsskolas grupas
Īslīces vidusskola
Uzvaras vidusskola
Bauskas Valsts
ģimnāzija
Bauskas 2.vidusskola
Bauskas pilsētas
pamatskola
Bauskas Valsts
ģimnāzija
Bauskas Valsts
ģimnāzija
Bauskas 2.vidusskola
Vecsaules
pamatskolas
struktūrvienība
„Jaunsaules
pamatskola”
Mežotnes
internātvidusskola
Bauskas sākumskola
Ozolaines pamatskola

Plānotā darbība

Ieviešanas
gads

Vispārējā izglītība
1.Pirmsskolas izglītībā
Atvērta 3 līdz 4 gadus vecu bērnu pirmsskolas Ar 2016.gada
grupa
1.septembri
Rotaļu laukuma izveide vispusīgai bērnu Līdz
attīstībai
2020. gadam
Bērnu rotaļu sporta zonas rekonstrukcija
Līdz
2020. gadam
Kompetenču pieejā balstītas vērtībizglītības Līdz
ieviešana pirmskolā, pedagogu kvalifikācijas 2025.gadam
pilnveide.
Pedagogu tālākizglītības kursu organizēšana:
Līdz
1) darbs ar izglītojamiem, kuriem ir 2025.gadam
speciālās vajadzības;
2) darbs ar talantīgajiem bērniem.
2.Vispārējā izglītībā
10.klasē uzņem ne mazāk kā 12 izglītojamos*
10.klasē uzņem ne mazāk kā 15 izglītojamos*

Ar 2015.gada
1.septembri
Ar 2015.gada
1.septembri

Sporta zāles vienkāršota renovācija

Līdz
2015.gadam
Reģionālais
metodiskais
un
pedagogu Ar 2016.gada
tālākizglītības centrs
1.septembri
Tikai šajās izglītības iestādēs notiek uzņemšana Ar 2016.gada
10.klasēs.
1.septembri

Vecsaules
pamatskolas
„Jaunsaules sākumskola”
pirmsskolas grupas)

struktūrvienība Ar
(1.-6.klase un 2016.gada
1.septembri

Pamūšas speciālās internātpamatskolas
Ar 2016.gada
struktūrvienība
1.septembri
Dalība Latvijas Olimpiskās komitejas skolu Līdz
projektā „Sporto visa klase”
2017.gadam
Vecsaules pamatskolas struktūrvienība
Ar 2018.gada
„Ozolaines sākumskola” (1.-6.klase un
1.septembri
pirmsskolas grupas)
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Īslīces vidusskola
Uzvaras vidusskola
Bauskas 2.vidusskola,
Bauskas pilsētas
pamatskola,
pirmsskolas izglītības
iestāde „Zīlīte”
Bauskas 2.vidusskola
Visās novada
vispārējās izglītības
iestādēs
Mežotnes pamatskola,
Vecsaules pamatskola
Uzvaras vidusskola,
Īslīces vidusskola,
Griķu, Codes,
Mežotnes, Vecsaules,
Mežgaļu, Ozolaines
pamatskolās.
Bauskas pilsētas
pamatskola
Visās novada
vispārējās izglītības
iestādēs
Visās novada
vispārējās izglītības
iestādēs
Visās novada
vispārējās izglītības
iestādēs
Bauskas 2.vidusskola
sadarbībā ar Rīgas
Pedagoģijas un
izglītības vadības
akadēmiju
Visās novada
vispārējās izglītības
iestādēs
Visās novada
vispārējās izglītības
iestādēs
Visās novada
izglītības iestādēs
sadarbībā ar Izglītības
nodaļu

Īslīces pamatskola

Ar 2019.gada
1.septembri
Uzvaras pamatskola, uz kuru pārceļ pagasta Ar 2019.gada
administratīvo centru
1.septembri
Sporta laukuma renovācija un paplašināšana,
Līdz
mūsdienīgas mācību vides nodrošināšana triju 2018.gadam
izglītības iestāžu vajadzībām
Skolas vecās ēkas siltināšanas un renovācijas
projekta izstrāde un realizēšana
Izglītības iestāžu aprīkošana ar informācijas un
komunikāciju tehnoloģijām

Līdz
2018.gadam
Līdz
2020.gadam

Vienkāršas sporta halles projekta izstrāde

Līdz
2020.gadam
Pagastu, ciemu sporta laukumu izveide un Līdz
rekonstrukcija, aprīkojuma iegāde
2020.gadam

Skolas energoefektivitātes projekta izstrāde un
realizēšana
Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības
satura aprobācija un ieviešana

Līdz
2020.gadam
Līdz
2025.gadam

Inventāra un aprīkojuma iegāde kompetenču Līdz
pieejā balstīta mācību procesa ieviešanai
2025.gadam
Pedagogu profesionālā pilnveide un
tālākizglītības nodrošinājums, lai ieviestu
kompetenču pieejā balstītu mācību procesu un
nodrošinātu karjeras izglītību
Izglītības centra attīstība un darbība:
Karjeras izglītība, iekļaujošā izglītība, studijas
un lietišķie pētījumi zinātnē, tālākizglītība,
mūžizglītība.

Līdz
2025.gadam

Pedagogu tālākizglītības kursu organizēšana,
lai nodrošinātu darbu ar izglītojamiem, kuriem
ir speciālās vajadzības, kā arī ar talantīgajiem
izglītojamiem
Izglītojamo uzņēmējdarbības (sadarbība ar
Biznesa bibliotēku), karjeras izglītības attīstība

Līdz
2025.gadam

Starpinstitucionālā sadarbība audzināšanas
jautājumos, kavējumu novēršanā un vecāku,
ģimeņu izglītošanā

Līdz
2025.gadam
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Līdz
2025.gadam

Līdz
2025.gadam

Sporta centra „Mēmele” renovācija, internāta Līdz
izbūve,
2025.gadam
piebūves projekta izstrāde un būvniecība,
mūsdienīgas mācību vides atjaunošana un
pilnveide
Interešu izglītība, profesionālās ievirzes, karjeras izglītība, mūžizglītība
Izglītības nodaļa
Novada interešu izglītības, karjeras izglītības
No 2016.gada
sadarbībā ar novada
un mūžizglītības attīstības plāna un reģistra
līdz
izglītības iestādēm
izstrāde
2017.gadam
Bauskas Bērnu un
Līdz
Mākslas plenēru, izstāžu, festivālu
jauniešu centrs,
2020.gadam
organizēšana. Amatniecības centra aktivitātes.
Mākslas skola
Bauskas Mūzikas
Mūzikas izglītības programmu piedāvājuma Līdz
skola
paplašināšana jauniešiem un pieaugušajiem.
2020.gadam
Skaņu ierakstu studijas izveide un darbība.
Kultūrizglītības pasākumu organizēšanas un
norises centrs, atbilstoši iestādes specifikai un
mērķauditorijai.
Radošais, metodiskais un kultūras jomas
aktivitāšu centrs profesionālās ievirzes izglītībā
bijušajā Bauskas rajona teritorijā.
Programmu piedāvājums pirmsskolas vecuma
audzēkņiem muzikālās dzirdes un ritma izjūtas
attīstīšanai.
Iestādes
energoefektivitātes
pasākumu
veikšana.
Bauskas Mūzikas
Materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana
Līdz
skola,
2025.gadam
Bauskas Mākslas
skola
Izglītības iestādes
Mūžizglītības, interešu izglītības attīstība, Līdz
karjeras izglītības iespēju attīstīšana pagastos 2025.gadam
un ciemos
Bauskas
novada Profesionālās ievirzes iestādes “Bauskas Daļēji
Bērnu un jaunatnes novada Bērnu un jaunatnes sporta skola” 2025.gadā
sporta skola
infrastruktūras objekts – peldbaseins izbūve un (investīciju plānā
Sporta halles izbūve profesionālās ievirzes 2030.gadā)
izglītības iestādei „Bauskas novada Bērnu un
jaunatnes sporta skola”. (18.04.2016. grozījumu
redakcija)
Bauskas Valsts
ģimnāzija

*Bauskas novada 2014.28.08. noteikumi Nr.10 „Kārtība, kādā nosaka minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Bauskas
novada pašvaldības izglītības iestāžu klasēs, pirmsskolas izglītības iestāžu grupās un izglītojamo skaitu grupās atsevišķu mācību
priekšmetu apguvei”.
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Koncepcijas paredzamais rezultāts 2025.gadā
Bauskas novada izglītības iestādēs strādā profesionāli pedagogi, tiek ieviests uz
kompetencēm balstīts izglītības saturs, ir nodrošināta materiāltehniskā bāze, kvalitatīva mācību
vide. Bērni novadā iegūst:
1)
pirmsskolas, sākumskolas izglītību tuvu dzīvesvietai atbilstoši vajadzībām;
2)
pamatizglītību pagastos un Bauskas pilsētā atbilstoši vēlmēm un vajadzībām;
3)
ja nepieciešams, tiek nodrošināta speciālā izglītība, kā arī ir iespēja apgūt arodu
Pamūšas speciālajā internātpamatskolā;
4)
vidējo izglītību – Bauskas pilsētā.
Bauskas novadā ir iespēja:
1)
mācīties profesionālās ievirzes izglītības iestādēs, apgūt un attīstīt dažādas
prasmes interešu izglītības programmās;
2)
aktīvai neformālajai darbībai un sadarbībai ar jauniešiem, vecākiem un senioriem,
tādejādi veicinot piederības izjūtu savai dzīvesvietai, novadam, ciemam/pilsētai, mājai;
3)
veselīgam dzīvesveidam.
Bauskas novadā ir attīstīta izglītības iestāžu infrastruktūra dažādu iedzīvotāju grupu
aktīvai un radošai darbībai, sportam, dažādām interesēm, karjeras izglītībai, tālākizglītībai,
mūžizglītībai. Pagastos un Bauskas pilsētā izglītības iestādes ir arī sporta un kultūras centri, kur
iedzīvotājiem tiek piedāvāta iespēja personības pašpilnveidei visa mūža garumā.
Koncepcijas modelis, kā arī darbības principi, paredz izglītības attīstību visās pakāpēs un
veidos, nodrošinot savstarpējo konkurenci, tādējādi paaugstinot izglītības kvalitāti novadā.

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 ĀRKĀRTAS SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2016.gada 18.aprīlī

prot.Nr.7, 4.p.

Par Bauskas sākumskolas dalību projektā „Sporto visa klase”
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 29.martā saņemta Latvijas Olimpiskās komitejas
vēstule (reģistrēta ar Nr.3-14.16/1126), kurā izteikts aicinājums pieteikties projektā „Sporto visa
klase” 2016./2017.mācību gadā, kā arī Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes
„Bauskas sākumskola” direktores L.Ģerģes iesniegums (reģistrēts ar Nr.3-14.15/1256), kurā
izteikts lūgums atbalstīt 3.a un 4. a klases dalību 2016./2017.mācību gadā skolu projektā „Sporto
visa klase”. Iesniegumā norādīts, ka minētais projekts turpināsies līdz 2017.gada decembrim un
nepieciešamais finansējuma 2016.gada novembrī un decembrī ir 937 euro un 2017.gadā – 3208
euro.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”15.panta pirmās
daļas 4. un 6.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
atbalstīt Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Bauskas sākumskola” 3.a un
4.a klases dalību 2016./2017.mācību gadā Latvijas Olimpiskās komitejas rīkotajā skolu projektā
„Sporto visa klase”.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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2016.gada 18.aprīlī
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Par biedrības „Apvienība JUMS” iesniegumu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 14.aprīlī saņemts biedrības „Apvienība JUMS”
iesniegums (reģistrēts ar Nr.3-14.8/1364), kurā izteikts lūgums atbalstīt biedrības dalību Latvijas
Jaunatnes padomes rīkotajā Jauniešu NVO festivālā Rīgā 2016.gada 22.aprīlī, nodrošinot ar
transportu nokļūšanai uz pasākumu un atpakaļ, kā arī nogādājot nepieciešamo aprīkojumu.
Iesniegumā norādīts, ka biedrība ir nevalstiska organizācija ar sabiedriskā labuma statusu, kura
strādā ar jauniešiem un uz jauniešiem vērstiem projektiem. Biedrība festivālā pārstāvēs Bauskas
novadu, lai popularizētu jauniešu aktivitātes un biedrības jauniešu īstenoto projektu, kā arī dalīsies
NVO darbības pieredzē.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, Bauskas
novada dome nolemj:
1. Samaksāt transporta izdevumus par biedrības „Apvienība JUMS” braucienu uz Jauniešu
NVO festivālu Rīgā 2016.gada 22.aprīlī saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja izrakstīto rēķinu
(aptuveni 150 euro).
2. Finansējumu piešķirt no Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada
administrācija” budžeta programmā „Bauskas novada administrācija” paredzētajiem
budžeta līdzekļiem.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

