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1. ZIĥAS PAR PAŠVALDĪBU 
 

1. Pašvaldības nosaukums Bauskas novads 
2. Pašvaldības juridiskā adrese Uzvaras iela 1, Bauska, LV-3901 
3. NodokĜu maksātāja reăistrācijas Nr. un 

datums  
90009116223 

2009.gada 6.jūlijs 
4. PVN maksātāja reăistrācijas Nr. un 

datums 
LV 90009116223 

2010.gada 4.marts 
5. Finanšu gads 01.01.2012. – 31.12.2012. 
6. Bauskas novada domes priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks 
7. Bauskas novada pašvaldības 

izpilddirektore 
Dagnija Ludrika 

8. Struktūra (pielikums Nr.1., 2.)  
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2. VADĪBAS ZIĥOJUMS 
 

 
Bauskas novada pašvaldības 2012.gada pārskats informē par sasniegtajiem rezultātiem novada 

ekonomiskajā un sociālajā attīstībā, kā arī sniedz vispusīgu informāciju par norisēm pašvaldības darbā, 
īstenotajiem budžeta un finanšu politikas pasākumiem, budžeta līdzekĜu izlietojumu pašvaldības 
funkciju izpildei un Bauskas novada pašvaldības pasākumiem, kas veicina novada līdzsvarotu un 
ilgtspējīgu attīstību. 

Bauskas novads atrodas ăeogrāfiski Ĝoti izdevīgā vietā un ir viens no lielākajiem Latvijas novadiem. 
Reăionālā skatījumā Bauskas novads ir nozīmīgs administratīvais, kā arī izglītības, kultūras un sporta 
centrs. 2012.gada beigās Bauskas novadā dzīves vietu deklarējuši 27 259 cilvēki. Pašvaldības  galvenās 
vērtības vienmēr bijuši novada iedzīvotāji, attīstīta, pieejama un kvalitatīva inženiertehniskā 
infrastruktūra, ikvienam iedzīvotājam pieejami pašvaldības nodrošinātie pakalpojumi.  
 

Konsolidācijā iesaistītās iestādes 

 

2012.gada Bauskas novada pašvaldības konsolidētais finanšu pārskats (turpmāk tekstā – pārskats) 
ietver šādu pašvaldības iestāžu pārskatus: 

 

1. Bauskas novada administrācija; 
2. Brunavas pagasta pārvalde; 
3. Ceraukstes pagasta pārvalde; 
4. Codes pagasta pārvalde; 
5. DāviĦu pagasta pārvalde; 
6. Gailīšu pagasta pārvalde; 
7. Īslīces pagasta pārvalde; 
8. Mežotnes pagasta pārvalde; 
9. Vecsaules pagasta pārvalde; 
10. Bauskas novada Izglītības pārvalde; 
11. Bauskas Valsts ăimnāzija; 
12. Bauskas 2.vidusskola; 
13. Īslīces vidusskola; 
14. Uzvaras vidusskola; 
15. Bauskas pilsētas pamatskola; 
16. Bauskas sākumskola; 
17. Codes pamatskola; 
18. MežgaĜu pamatskola; 
19. Mežotnes pamatskola; 
20. Griėu pamatskola; 
21. Ozolaines pamatskola; 
22. Vecsaules pamatskola; 
23. Mežotnes internātvidusskola; 
24. Pamūšas speciālā internātpamatskola; 
25. Bauskas Mūzikas skola; 
26. Bauskas Mākslas skola; 
27. Bauskas Bērnu un jauniešu centrs; 
28. Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola; 
29. Bauskas novada pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaulīte”; 
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30. Bauskas novada pirmsskolas izglītības iestāde „Zīlīte”; 
31. Bauskas Centrālā bibliotēka; 
32. Bauskas Kultūras centrs; 
33. Bauskas pils muzejs; 
34. Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzejs; 
35. Vispārēja tipa pansionāts „Derpele”; 
36. Sporta centrs „Mēmele”; 
37. Bauskas novada bāriĦtiesa; 
38. Bauskas novada Sociālais dienests. 

 

 

Galvenie notikumi, kas ietekmējuši pašvaldības darbību pārskata gadā 

Pašvaldību ekonomisko attīstību un finanšu situāciju ietekmē kopīgā situācija ekonomiskajā un 
sociālajā jomā valstī. No tā kā attīstās valsts prognozētais makroekonomiskais scenārijs, ir atkarīgs arī 
pašvaldību finanšu stāvoklis. Stabila makroekonomiskā vide valstī ir priekšnosacījums līdzsvarotas un 
ilgā laika periodā noturīgas pašvaldību izaugsmes nodrošināšanai.  

Īstenotās budžeta politikas un budžeta izpildes kontroles, kā arī plānoto ieĦēmumu pārsnieguma 
rezultātā, Bauskas novada administrācija 2012.gadu noslēdza ar budžeta pārpalikumu, nodrošinot 
ievērojamu finanšu resursu apjomu nākamajam budžeta gadam. 

Pārskata gadā aktīvi tika izmantotas likumā „Par Valsts budžetu 2012.gadam” noteiktās 
aizĦemšanās iespējas, uzĦemoties kredītsaistības Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanai.  

Lai atbalstītu nekustamā īpašuma nodokĜa maksātājus un dotu iespēju viĦiem noteiktā laika periodā 
segt savas nodokĜa saistības, kā arī, lai veicinātu pašvaldības budžeta ieĦēmumu palielināšanos, 
pašvaldība, atbilstoši NodokĜu atbalsta pasākuma likumā, kas stājās spēkā 2012.gada 9.augustā, 
noteiktajam, 2012.gadā ir izdevusi saistošos noteikumus par nodokĜa atbalsta pasākuma piemērošanu 
nekustamā īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem maksājumiem par pašvaldības administratīvajā 
teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem.  

Pašvaldības konsolidētā budžeta ieĦēmumi (bez iekšējiem transfertiem un citu budžetu līdzekĜiem) 
2012.gadā bija Ls 16 297 434, pārsniedzot plānoto par 2,1 %, bet salīdzinājumā ar 2011.gadu – par 3,2 
% vairāk. Konsolidētā budžeta izdevumi sastādīja Ls 15 320 905 jeb 93.4% no plānotā.  

Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2012.gadā sastādīja Ls 15 315 213 jeb 93,4 % 
no plānotā apjoma. Eiropas Savienības struktūrfondu un ārvalstu finanšu palīdzības projektu 
īstenošanai 2012.gadā izlietoti aptuveni 2,4 milj. latu. 
 

Paredzamie notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt pašvaldības darbību nākotnē 

2013.gadā paredzēts īstenot apjomīgus investīciju projektus, kuru finansēšanai tiks piesaistīti 
kredītresursi, kā rezultātā saistību apjoms var pieaugt. Valsts budžetā atĜautās aizĦemšanās iespējas 
tiks izmantotas, lai nodrošinātu finansējumu Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansētu projektu 
īstenošanai, kā arī izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošanai un materiāli tehniskās bāzes 
modernizācijai.  

Salīdzinoši zemais atalgojuma līmenis un energoresursu cenu pieaugums atstāj būtisku ietekmi uz 
iedzīvotāju maksātspēju, kas tieši ietekmē budžeta ieĦēmumus, pieaugot iedzīvotāju parādiem par 
nekustamā īpašuma nodokli. Energoresursu radītais preču un pakalpojumu cenu pieaugums palielinās 
arī iestādes uzturēšanas izdevumus.  
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 3. PĀRSKATS PAR BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 
 
Bauskas novada pašvaldības budžeta izpildes rādītāji 

Bauskas novada budžets 2012.gadam apstiprināts 2012.gada 2.februārī ar Bauskas novada domes 
saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Bauskas novada pašvaldības 2012.gada budžetu”. 

Ievērojot piesaistītos kredītresursus Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu 
finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu finansēšanai, jauno projektu un pasākumu īstenošanu, no 
valsts budžeta saĦemto mērėdotāciju izglītības funkciju nodrošināšanai atlikušajiem gada četriem 
mēnešiem, plānotais izdevumu apjoms 2012.gadā pieauga no Ls 13 937 375 līdz Ls 16 402 475. Gada 
laikā apstiprināti seši grozījumi Bauskas novada domes saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Bauskas 
novada pašvaldības 2012.gada budžetu” – 29.martā, 31.maijā, 26.jūlijā, 25.septembrī, 25.oktobrī, 
20.decembrī. 

Bauskas novada pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta. Speciālā budžeta 
ieĦēmumus veido ziedojumi un dāvinājumi. No 2012.gada Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta 
ieĦēmumos un izdevumos (iepriekš speciālajā budžetā) iekĜauta mērėdotācija pašvaldības autoceĜiem 
un ielām un dabas resursu nodoklis. 

Pašvaldības konsolidētā budžeta ieĦēmumi (bez iekšējiem transfertiem un citu budžetu līdzekĜiem) 
2012.gadā bija Ls 16 297 434, pārsniedzot plānoto par 2,1 %, bet salīdzinājumā ar 2011.gadu par 3,2 
% vairāk. Konsolidētā budžeta izdevumi sastādīja Ls 15 320 905 jeb 93,4 % no plānotā.  

 

izpilde
2012/2011, 

%

plānots
(ar grozījumiem 

30.05.2013.)

2013/2012, 
%

Konsolidētā budžeta ieĦēmumi 15 790 258    16 297 434    103,2        14 537 478    89,2

Konsolidētā budžeta izdevumi 15 624 873    15 320 905    98,1          18 716 112    122,2

IeĦēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-) 165 385         976 529         X 4 178 634-      X

Finansēšana 165 385-         976 529-         X 4 178 634      X

2012.gads 2013.gads

Bauskas novada pašvaldības konsolidētais budžets  2011.-2013.g. (latos)

2011.gads
izpilde

 
Bauskas novada pašvaldības 2013.gada ieĦēmumu (attiecīgi arī izdevumu) plānā mērėdotācija 

izglītības funkciju nodrošināšanai plānota astoĦiem mēnešiem saskaĦā ar likumu „Par valsts budžetu 
2013.gadam”. 
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Bauskas novada pašvaldības konsolidētais budžets 2011.-2013.g. (milj. Ls) 
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BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PAMATBUDŽETS 

 

Pamatbudžeta ieĦēmumi 

Pamatbudžets ir budžeta galvenā daĜa un tā ieĦēmumus veido nodokĜu ieĦēmumi, nenodokĜu 
ieĦēmumi, ieĦēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieĦēmumi, valsts budžeta un pašvaldību 
budžetu transferti. 

Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta ieĦēmumi (bez iekšējiem transfertiem un citu budžetu 
līdzekĜiem) 2012.gadā bija Ls 16 290 271, t.i., par Ls 334 423 jeb 2,1 % vairāk nekā plānots un par Ls 
868 675 jeb 5,6 % vairāk kā iepriekšējā gadā.  
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Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta ieĦēmumu struktūra 2012.gadā 

 
 
 
 
 
     Iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir viens no lielākajiem pašvaldības ieĦēmumu avotiem, kas 
2012.gadā sastādīja 40,1 % no kopējiem pārskata gada pamatbudžeta ieĦēmumiem. Iedzīvotāju 
ienākuma nodokĜa prognoze 2012.gadam bija Ls 6 033 712, bet faktiskie ieĦēmumi sastādīja Ls 6 447 
543.  
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izpilde
2012/2011, 

%

plānots (ar 
grozījumiem 
30.05.2013.)

2013/2012, 
%

  NodokĜu ieĦēmumi 7 407 154      7 668 808      103.5        7 678 156      100.1

    Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 6 501 884       6 526 106       100.4         6 590 202       101.0

    Nekustamā īpašuma nodoklis 882 590          1 047 534       118.7         1 011 738       96.6

    AzartspēĜu nodoklis 22 680            28 386            125.2         28 152            99.2

   Dabas resursu nodoklis -                  66 782            -              48 064            72.0

  NenodokĜu ieĦēmumi 64 232           87 132           135.7        118 766         136.3

    IeĦēmumi no uzĦēmējdarbības un īpašuma 2 787              5 301              190.2         2 773              52.3

    Valsts un pašvaldības nodevas 7 998              6 744              84.3           6 489              96.2

    Naudas sodi 24 850            37 276            150.0         30 900            82.9

    Pārējie nenodokĜu ieĦēmumi 21 869            184                 0.8             83                   45.1

    IeĦēmumi no pašvaldības īpašuma 

pārdošanas 6 728              37 627            559.3         78 521            208.7

  Maksas pakalpojumi un citi pašu 
ieĦēmumi 853 524         961 324         112.6        750 973         78.1
  Ārvalstu finanšu palīdzība 29 595           41 311           139.6        4 275             10.3
  Valsts budžeta transferti 6 919 116      7 312 042      105.7        5 800 753      79.3

      Valsts budžeta transferti noteiktam mērėim 3 732 288       3 769 582       101.0         2 784 534       73.9

      Transferti Eiropas Savienības struktūrfondu 

finansēto  un ārvalstu finanšu palīdzības   

projektu īstenošanai 1 859 499       1 860 261       100.0         1 317 349       70.8

      Dotācija no pašvaldību finanšu 

izlīdzināšanas fonda 1 182 429       1 625 032       137.4         1 458 256       89.7

      Pārējie valsts budžeta transferti 144 900          57 167            39.5           240 614          420.9

   No valsts budžeta daĜēji finansētām 
publiskām personām -                 44 914           -              587                0.0
   Pašvaldību budžeta transferti 147 975         174 740         118.1        181 262         103.7

   KOPĀ 15 421 596    16 290 271    105.6        14 534 772   89.2

2012.gads 2013.gads

Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta ieĦēmumi 2011.-2013.g. (latos)

2011.gads 
izpilde

 
 

Pārskata gadā saĦemts arī par 2011.gadu nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokĜa atlikums  
Ls 78 563. 
2013.gadam iedzīvotāju ienākuma nodokĜa prognoze noteikta Ls 6 520 045 apmērā. 
Nekustamā īpašuma nodokĜa (NĪN) ieĦēmumi 2012.gadā sastādīja Ls 1 047 534, pārsniedzot 

plānoto par 2,1 %. Salīdzinot ar 2011.gadu, NĪN ieĦēmumi bija par 18,7 % jeb Ls 164 944 vairāk. NĪN 
ieĦēmumu pieaugums izskaidrojams ar 25 % pieaugumu zemei un nodokĜa piemērošanu garāžu 
īpašumiem. NodokĜa parādi par iepriekšējiem gadiem saĦemti Ls 97 282 apmērā, kas ir par Ls 26 420 
vairāk nekā 2011.gadā. 

NĪN parādi 2012.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir palielinājušies par Ls 33 024. NĪN parādi  
2012.gada 31.decembrī sastādīja Ls 330 679, 2011.gada 31.decembrī - Ls 297 655, 2010.gada 
31.decembrī - Ls 222 349, 2009.gada 31.decembrī – Ls 157 367.  
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Prasību par nekustamā īpašuma nodokli dinamika 2009.-2012.g. (latos) 
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Bauskas novada pašvaldības NĪN administrēšanas datu bāzē līdz 2012.gada 31.decembrim reăistrēti 

31 076 NĪN maksātāju konti. 
2012.gadā piešėirti NĪN atvieglojumi Ls 5 924 apmērā: 
– politiski represētajām personām par summu Ls 4 872;  
– par mājokli trūcīgajām personām Ls 1 052 apmērā. 
 
 Lai mazinātu nodokĜu parādus, 2012.gadā tika pieĦemti: 

–139 lēmumi par parāda piedziĦu bezstrīda kārtībā ar zvērināta tiesu izpildītāja palīdzību; 
– izsūtīti 584 atgādinājumi un informatīvas vēstules par nokavēto nodokĜa maksājumu piedziĦas 

uzsākšanu, 488 brīdinājumi par administratīvā akta piespiedu izpildi; 
 

    Nekustamā īpašuma nodokĜa (NĪN) ieĦēmumi 2013.gadā tiek plānoti, pamatojoties uz prognozi, 
kas aprēėināta saskaĦā ar Ministru kabineta 2010.gada 24.augusta noteikumu Nr.802 „Noteikumi par 
nekustamā īpašuma nodokĜa prognozi” nosacījumiem, Ħemot vērā 25 % nodokĜa pieauguma zemei 
ierobežojuma piemērošanu un maksājumu grafiku nodokĜa atbalsta pasākuma ietvaros. Izvērtējot NĪN 
ieĦēmumu izpildi 2013.gada 5 mēnešos, NĪN ieĦēmumu plāns palielināts par Ls 38 710. Līdz ar to 
NĪN plānots iekasēt Ls 1 011 738 apmērā, tajā skaitā kārtējā saimnieciskā gada ieĦēmumi plānoti Ls 
904 167, bet ieĦēmumi no nodokĜa iepriekšējo gadu parādiem Ls 107 571 apjomā. 

Lai atbalstītu NĪN nodokĜu maksātājus un  dotu iespēju viĦiem noteiktā laika periodā segt savas 
nodokĜu saistības, kā arī, lai veicinātu pašvaldības budžeta ieĦēmumu palielināšanos, pašvaldība 
atbilstoši NodokĜu atbalsta pasākuma likumā, kas stājās spēkā 2012.gada 9.augustā, noteiktajam, 
2012.gadā ir izdevusi saistošos noteikumus par nodokĜa atbalsta pasākuma (NAP) piemērošanu 
nekustamā īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem maksājumiem par pašvaldības administratīvajā 
teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem. Pasākuma  ietvaros ir pieĦemti 216 lēmumi par NAP 
piemērošanu ar pamatparāda summu Ls 47 642.  
 

SaskaĦā ar likumu „Par izložu un azartspēĜu nodevu un nodokli” pašvaldības budžetā tiek ieskaitīti 
25% no azartspēĜu nodokĜa ienākumiem par azartspēlēm, kas tiek organizētas attiecīgās pašvaldības 
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teritorijā. AzartspēĜu nodokĜa ieĦēmumi 2012.gadā bija Ls 28 386, kas salīdzinot ar 2011.gadu ir par 
25,2 % vairāk. IeĦēmumu pieaugumu ietekmēja nodokĜa likmes pieaugums  no 01.01.2012. par 10 %. 

AzartspēĜu nodokĜa ieĦēmumi 2013.gadā plānoti 2012.gada līmenī , t.i., Ls 28 152 apjomā. 
No 2012.gada Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta ieĦēmumos tiek uzskaitīts arī dabas 

resursu nodoklis, kas pārskata gadā saĦemts Ls 66 782 apmērā. 
NenodokĜu ieĦēmumus veido procentu ieĦēmumi par depozītiem un kontu atlikumiem, pašvaldību 

nodevas un naudas sodi, ko uzliek pašvaldības, ieĦēmumi no pašvaldības īpašuma iznomāšanas un 
pārdošanas un citi nenodokĜu ieĦēmumi.  

Pašvaldības budžetā tiek iemaksātas valsts nodevas - par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu 
bāriĦtiesās, par civilstāvokĜa aktu reăistrāciju, grozīšanu un papildināšanu, par uzvārda, vārda un 
tautības ierakstu maiĦu personu apliecinošos dokumentos, par dzīves vietas deklarēšanu. 

SaskaĦā ar likumu „Par pašvaldībām” ir noteiktas un pašvaldības budžetā tiek iemaksātas šādas 
pašvaldību nodevas - par reklāmas eksponēšanu, par būvatĜauju saĦemšanu, par dzīvnieku (suĦu un 
kaėu) turēšanu. 

NenodokĜu ieĦēmumi 2012.gadā saĦemti Ls 87 132, pārsniedzot plānoto par 5,8 %. Salīdzinājumā 
ar 2011.gadu palielinājums par 35,7 %. Šo pieaugumu lielākoties ietekmēja ieĦēmumi no pašvaldības 
īpašuma, kas nav nepieciešams tās funkciju izpildei, atsavināšanas. Salīdzinājumā ar 2011.gadu par 50 
% pieauguši arī ieĦēmumi no naudas sodiem par vispārējiem nodokĜu maksāšanas un ceĜu satiksmes 
noteikumu pārkāpumiem. 

 
2012.gadā ieĦēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieĦēmumi saĦemti Ls 961 324 apmērā, 

kas ir par 12,6 % vairāk nekā 2011.gadā. Būtiskāko ieĦēmumu daĜu sastādīja ieĦēmumi par 
komunālajiem pakalpojumiem. Šajā sadaĜā tiek uzskaitīti arī ieĦēmumi no vecāku maksām par bērnu 
uzturēšanos pirmsskolas izglītības iestādēs, no kursu organizēšanas, par telpu nomu un īri, būvvaldes 
un dzimtsarakstu nodaĜas sniegtajiem pakalpojumiem, par biĜešu realizāciju muzejos un kultūras 
namos un citi ieĦēmumi. Pievienotās vērtības nodokĜa atmaksa no valsts budžeta par īstenotajiem 
ūdenssaimniecības projektiem Gailīšu un Vecsaules pagastos sastādīja Ls 181 445. 

IeĦēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieĦēmumi 2013.gadam plānoti Ls 750 973 
apmērā.  

Valsts budžeta transferti saĦemti Ls 7 312 042 apmērā, pārsniedzot plānoto par 1,9 %  un bija par 
5,7 % vairāk nekā 2011.gadā. Virsplāna ieĦēmumus sastādīja gada beigās saĦemtie finansējumi 
Eiropas Savienības līdzfinansētiem projektiem un dotācijas no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 
prognozes pārsniegums par 2,98 % jeb Ls 45 883. Gada beigās saĦemts arī avanss skolēnu 
brīvpusdienām 2013.gadā. Maksājumi no valsts budžeta ir lielākais pašvaldības ieĦēmumu avots un 
2012.gadā tie sastādīja 44,9 % no pārskata gada pamatbudžeta ieĦēmumiem. No 2012.gada 
pamatbudžeta ieĦēmumos tiek uzskaitīta arī mērėdotācija pašvaldības ceĜiem un ielām, kas iepriekš 
veidoja speciālā budžeta daĜu. Pārskata gadā tā saĦemta Ls 263 647 apmērā. 

Valsts budžeta transferti 2013.gadam plānoti Ls 5 800 753 apjomā jeb 39,9 % no kopējiem 
pamatbudžeta ieĦēmumiem, tajā skaitā mērėdotācija izglītības funkciju nodrošināšanai plānota 
2013.gada astoĦiem mēnešiem saskaĦā ar likumu „Par valsts budžetu 2013.gadam”.  

Pašvaldības budžetu transfertu ieĦēmumus veido maksājumi, kas saĦemti no citām pašvaldībām par 
izglītības un sociālo funkciju, par būvvaldes un bibliotēkas funkciju nodrošināšanu. Tie sastādīja Ls 
174 740 jeb par 18,1 % vairāk nekā 2011.gadā. 

 
Pašvaldības budžeta transfertu ieĦēmumi 2013.gadam plānoti Ls 181 262 apmērā. 
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PAMATBUDŽETA IZDEVUMI 

 

Budžeta izdevumi atspoguĜoti atbilstoši funkcionālajām kategorijām, kas raksturo izdevumu 
struktūru atbilstoši veicamajām funkcijām – vispārējie valdības dienesti, sabiedriskā kārtība un 
drošība, izglītība, ekonomiskā darbība, vides aizsardzība, pašvaldības teritoriju un mājokĜu 
apsaimniekošana, veselība, kultūra un sports, sociālā aizsardzība. 
 

izpilde
2012/2011, 

%

plānots (ar 
grozījumiem 
30.05.2013.

2013/2012, 
%

Vispārējie valdības dienesti 1 265 576      1 244 073      98,3          1 248 809      100,4

t.sk. pašvaldības budžeta parāda darījumi 371 256          323 331          87,1           233 254          72,1

Sabiedriskā kārtība un drošība 69 536           92 510           133,0        96 496           104,3

Ekonomiskā darbība 1 885 914      550 675         29,2          2 290 508      415,9

Vides aizsardzība 516 210         873 048         169,1        1 393 002      159,6

Pašvaldības teritoriju un mājokĜu 
apsaimniekošana 1 444 454      1 818 629      125,9        1 936 803      106,5

Veselība 1 885             3 121             -            1 513             48,5

Atpūta, kultūra un reliăija 1 606 836      2 034 257      126,6        3 416 159      167,9

Izglītība 7 038 649      7 501 193      106,6        6 994 585      93,2

Sociālā aizsardzība 1 421 510      1 197 707      84,3          1 332 608      111,3

KOPĀ 15 250 570    15 315 213    100,4        18 710 483    122,2

Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2011.- 2013.g (latos)   

2012.gads 2013.gads

2011.gads 
izpilde

 
 
Pamatbudžeta izdevumi 2012.gadā bija Ls 15 315 213, salīdzinot ar iepriekšējo gadu par 0,4 % 

lielāki. Eiropas Savienības struktūrfondu un ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai 2012.gadā 
izlietoti aptuveni 2,4 milj. latu.  

Vispārējo valdības dienestu darbības nodrošināšanai izlietoti Ls 1 244 073. Izpildvaras jeb 
pašvaldības pārvaldes funkcijas saskaĦā ar likumu „Par pašvaldībām” nodrošina Bauskas novada 
dome. Šo funkciju īstenošanu saskaĦā ar apstiprināto Bauskas novada domes nolikumu nodrošina 
ievēlētie deputāti, domes vadība, struktūrvienības, kā arī pagastu pārvalžu administrācija. 2012.gadā 
pašvaldības pārvaldes darbības nodrošināšanai izlietoti Ls 920 742 jeb 6,0 % no kopējiem 
pamatbudžeta izdevumiem. Pašvaldības budžeta parāda darījumu nomaksai (aizĦēmumu procentu 
maksājumi un apkalpošanas maksa) izlietoti Ls 323 331 (2,1 % no kopējiem izdevumiem). Pastiprināts 
darbs ar aizĦēmumiem un to pārkreditēšana, aizĦēmumu pirmstermiĦa atmaksa ir sekmējusi 
aizĦēmumu procentu un apkalpošanas izdevumu samazināšanos, salīdzinot ar iepriekšējo gadu par 
12,9 % jeb Ls 47 925. 

Sabiedriskās kārtības un drošības sadaĜā paredzēti izdevumi Sabiedriskās kārtības nodaĜas, 
Dzimtsarakstu nodaĜas darbības un citu pasākumu nodrošināšanai. Šajā sadaĜā 2012.gadā izlietoti Ls 
92 510 jeb 0,6 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. 

 



13 
 

Ekonomiskajai darbībai (izdevumi būvvaldes, ceĜu uzturēšanai, projektu īstenošanai, ar tūrismu 
saistītiem pasākumiem) izlietoti Ls 550 675 jeb 3,6 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. 
Salīdzinot ar 2011.gadu, samazinājums par 70,8 %. Būtiskais samazinājums izskaidrojams ar vērienīgu 
Eiropas Savienības līdzfinansētu projektu ielu un ceĜu sakārtošanā, Rātsnama atjaunošanā īstenošanu 
iepriekšējā gadā, aptuveni 1,7 milj. latu kopapjomā, bet 2012.gadā uz šo funkciju attiecināmie projekti 
tika īstenoti par aptuveni 87 tūkst. latiem. 

Vides aizsardzības pasākumiem izlietoti Ls 873 048 jeb 5,7 % no kopējiem pamatbudžeta 
izdevumiem. Budžeta sadaĜā paredzētie līdzekĜi lietoti atkritumu un notekūdeĦu apsaimniekošanai, 
vides piesārĦojuma novēršanai un samazināšanai, ūdenssaimniecības attīstības projektu īstenošanai. 
Novada teritorijā ūdenssaimniecības projekti 2012.gadā īstenoti aptuveni 772 tūkst. latu apjomā. 

Pašvaldības teritoriju un mājokĜu apsaimniekošanas sadaĜā līdzekĜi izlietoti komunālās saimniecības 
uzturēšanai, ūdensapgādei, ielu apgaismošanai, teritoriju labiekārtošanai un ikdienas uzturēšanas darbu 
veikšanai, pašvaldību dzīvojamā fonda uzturēšanai un remontiem, īpašumu apsaimniekošanai, 
teritoriālajai plānošanai, projektu īstenošanai. Pašvaldības teritoriju un mājokĜu apsaimniekošanai 
izlietoti Ls 1 818 629 jeb 11,9 % no izdevumu kopapjoma. Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu 
ietvaros apgūti aptuveni 81 tūkst. latu. 

Veselības veicināšanai izlietoti Ls 3 121, atbalstot ikgadējos pasākumus mutes veselības 
veicināšanas jomā. 

Atpūtas, kultūras un reliăijas budžeta sadaĜā paredzētie līdzekĜi lietoti sporta un kultūras 
pasākumiem, sporta centram, bibliotēkām, muzejiem, kultūras namiem, projektu īstenošanai, kultūras 
un sporta darbinieku darbības nodrošināšanai. Šim mērėim izlietoti Ls 2 034 257 jeb 13,3 % no 
kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. 37,2 % jeb gandrīz 756 tūkst. latus no budžeta sadaĜā 
izlietotajiem līdzekĜiem sastādīja izdevumi Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu īstenošanai. 

Bauskas novada pašvaldības kopējā izdevumu struktūrā dominējošie izdevumi bija izglītībai Ls 
7 501 193 jeb 49,0 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Izdevumi ietver pedagogu un pārējā 
personāla atlīdzību, skolas ēku un telpu uzturēšanu, pirmsskolas bērnu un skolēnu ēdināšanu, skolēnu 
pārvadājumus, norēėinus par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, pakalpojumu samaksu, 
krājumu, materiālu, energoresursu, inventāra, grāmatu un periodikas iegādi un projektu īstenošanu. 
Pārskata gadā izglītības jomā īstenoti Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansētie projekti par 
gandrīz 579 tūkst. latu. No 2012.gada 1.septembra pašvaldība nodrošināja brīvpusdienas visiem 
Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu obligātās pirmsskolas izglītības un 2.-4.klašu 
izglītojamajiem, kā arī apmaksāja skolēnu mācību ekskursijas un ieejas biĜetes. 

Sociālajai aizsardzībai (Sociālā dienesta un pansionāta darbības nodrošināšanai, savstarpējiem 
norēėiniem par sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, mājas aprūpētāju darba 
nodrošināšanai un sociālo pabalstu izmaksai) izlietoti Ls 1 197 707 jeb 7,8 % no kopējiem 
pamatbudžeta izdevumiem. Sociālajā jomā īstenoti projekti par aptuveni 115 tūkst. latu. Līdztekus 
valsts noteiktajiem obligātajiem pabalstiem - garantētā minimālā ienākuma (GMI) pabalsts, dzīvokĜu 
pabalsts un pabalsts ārkārtas situācijās, pašvaldība 2012.gadā izmaksāja brīvpusdienu pabalstus 
pirmsskolas un skolas vecuma bērniem, pabalstu mācību gada uzsākšanai, pabalstu daĜēju medicīnisko 
izdevumu samaksai, pabalstu audžuăimenēm un bērniem bāreĦiem. Salīdzinot ar 2011.gadu, par 58,8 
% jeb Ls 156 674 samazinājies GMI pabalsts. Tam ir vairāki iemesli: stingrāk tika kontrolēti 
līdzdarbības pienākumi – darba meklējumi un darba piedāvājumu pieĦemšana, ārstēšanās no 
atkarībām, ja tās bija par šėērsli darba iegūšanai (tika piedāvātas un nodrošinātas narkologa 
konsultācijas un, vajadzības gadījumā, arī ārstēšana), tika sakārtotas uzturlīdzekĜu piedziĦas no bērnu 
vecākiem, kuri neiesaistās bērnu aprūpē un audzināšanā, vai arī no UzturlīdzekĜu garantijas fonda. 
Kopā ar ăimenes ārstiem intensīvi tika strādāts pie tā, lai iedzīvotāji, kuriem tas nepieciešams, 
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nokārtotu invaliditāti un kopšanas pabalstu. Savukārt dzīvokĜa pabalsta apmērs 2012.gadā samazinājies 
par 26,2 % jeb Ls 20 980, jo salīdzinājumā ar 2011.gadu samazinājies trūcīgo personu skaits novadā 
(2011.gadā 1 296 ăimenes jeb mājsaimniecības, 2012.gadā 932 ăimenes jeb mājsaimniecības). 

 
 

Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu struktūra 2012.gadā 

 

 

Lielāko izdevumu daĜu veido kārtējie izdevumi, kas 2012.gadā sastādīja 76,0 % no izdevumu 
kopapjoma jeb Ls 11 640 628. Šie izdevumi ietver izdevumus atlīdzībai, komandējumiem un dienesta 
braucieniem, pakalpojumu apmaksu, biroja, inventāra un grāmatu iegādi, kā arī nodokĜu un nodevu 
maksājumus. 

Kapitāliem remontiem un rekonstrukcijai, kā arī pamatlīdzekĜu iegādei izlietoti Ls 2 618 836. 
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izpilde
2012/2011, 

%

plānots (ar 
grozījumiem 
31.05.2013.)

2013/2012, 
%

  Uzturēšanas izdevumi 12 280 982    12 696 377    103,4        12 959 234    102,1        

    Kārtējie izdevumi 10 852 639    11 640 628    107,3        11 896 875    102,2        

      Atlīdzība 7 462 658       7 617 858       102,1         7 339 591       96,3           

    Procentu izdevumi 350 334         304 052         86,8          212 374         69,8          

    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 789 156         425 467         53,9          477 628         112,3        

    Transferti 288 853         326 230         112,9        372 357         114,1        

  Kapitālie izdevumi 2 961 999      2 618 836      88,4          5 751 249      219,6        

  Pārējie izdevumi, kas veidojas pēc  
uzkrāšanas principa un nav klasificēti 
iepriekš 7 589             -            -                 -            

  KOPĀ 15 250 570   15 315 213    100,4        18 710 483    122,2        

Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2011.- 2013.g (latos)   

2011.gads 
izpilde

2012.gads 2013.gads

 
 

BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SPECIĀLAIS BUDŽETS 
 

Bauskas novada pašvaldības speciālo budžetu veido ziedojumi un dāvinājumi.  
 

Ziedojumi un dāvinājumi 

2012.gadā saĦemti ziedojumi un dāvinājumi Ls 7 162 apmērā, tajā skaitā no juridiskajām personām 
Ls 5 776 un no fiziskajām personām Ls 1 386.  

Ziedojumus saĦēmušas šādas iestādes:  
1.Griėu pamatskola – no Hedemoras labdarības organizācijas Ls 255 monitoru iegādei; 
2.Bauskas novada administrācija – kopā saĦemti Ls 4 300, tajā skaitā no AS SEB banka  
Ls 2 000 Bauskas novada svētku organizēšanai; no SIA „Gaižēni” Ls 2 000 Īslīces vidusskolas 
un MežgaĜu pamatskolas aprīkojuma iegādei; no SIA „Uzvara-Strauti” Ls 300 bērnu 
rehabilitācijas nodarbību organizēšanai; 
3.Īslīces vidusskola – kopā saĦemti Ls 698, tajā skaitā no SIA „Bauskas alus” Ls 300  un SIA 
„JS Logu un durvju serviss” Ls 50 skolas jubilejas pasākuma organizēšanai; no fiziskajām 
personām Ls 348 mūzikas instrumenta iegādei; 
4.Bauskas sākumskola – no SIA „Bauskas alus” saĦemti Ls 370, tajā skaitā Ls 300 
videoprojektora iegādei Mazā biznesa skolas kabineta iekārtošanai un Ls 70 dalības maksai 
„Junior Achievement” - Latvija praktiskās programmas īstenošanai; 
5.Bauskas Bērnu un jauniešu centrs – no SIA „Bauskas alus” Ls 100 un AS SEB banka  

Ls 50 mācību līdzekĜu iegādei; 
6.Bauskas pils muzejs – no fiziskajām personām Ls 117 mākslas priekšmetu iegādei; 
7.Bauskas novada Izglītības pārvalde – no AS SEB banka Ls 150 pasākuma „Gada skolotājs” 
organizēšanai; 
8.Vecsaules pamatskola – no Daugavas Vanagu Toronto nodaĜas Ls 181 skolēnu ēdināšanai; 
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9.Mežotnes pamatskola – kopā saĦemti Ls 720, tajā skaitā no fiziskajām personām Ls 700 
skolēnu ēdināšanai un no ZS „Cielavas” Ls 20 projekta „ZaĜā klase” īstenošanai; 
10.Codes pamatskola – no fiziskajām personām Ls 221 skolēnu ēdināšanai. 

 
2012.gadā izdevumi no ziedojumiem un dāvinājumiem sastādīja Ls 5 692. Ziedojumu un 

dāvinājumu izlietojums veikts atbilstoši ziedojumu – dāvinājumu mērėiem.  
 

BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTĪBAS UN GALVOJUMI 

 

Bauskas novada pašvaldības aizĦēmumu saistības 
Bauskas novada pašvaldības aizĦēmumu saistības uz 31.12.2012. bija Ls 7 576 103 apmērā, tajā 

skaitā 5 459 537 eiro valūtā un Ls 2 116 566 nacionālajā valūtā. 
Pēc aizdevēja saistību apjoms iedalās - aizĦēmumi no Valsts kases Ls 7 400 795; aizĦēmumi no 

Vides investīciju fonda Ls 169 317; līzinga kompānijas – Ls 5 991. 
 

Saistību apjoms, salīdzinot ar pārskata gada sākumu, samazinājies par Ls 1 198 894. Saistību 
apmēra samazināšanos ietekmēja aizĦēmumu dzēšana 1 milj. latu apmērā atbilstoši likumā „Par valsts 
budžetu 2012.gadam” 54.pantā noteiktajam, lai nodrošinātu Administratīvo teritoriju un apdzīvoto 
vietu likuma pārejas noteikumu 15.¹ punktā paredzētos dotācijas līdzekĜus. 
 

Bauskas novada pašvaldības aizĦēmumu saraksts uz 31.12.2012. (latos) 

 

N.
p.
k. 

Aizdevējs Mērėis 
Līguma 

parakstīšanas 
datums  

Atmaksas 
termiĦš 

Parāds uz 
pārskata 
perioda 
sākumu  

Parāds uz 
pārskata 
perioda 
beigām 

1 SEB 
Unilīzings 

Finanšu līzings 
automašīnas NISSAN X- 
TRAIL iegādei 

27.06.2007 25.06.2012 1 727 0 

2 Valsts 
kase 

Norvēăijas valdības 
divpusējā finanšu 
instrumenta projekta 
„Atjaunojamo 
energoresursu 
izmantošanas potenciāls 
Bauskas novadā” 
īstenošanai 

02.11.2009 20.12.2015 12 386 9 274 

3 
Vides 
investīciju 
fonds 

Codes pagasta notekūdeĦu 
rekonstrukcijai 

07.10.2003 01.10.2018 10 575 9 067 

4 Valsts 
kase 

ERAF projekta „Uzvaras 
ielas rekonstrukcija no 
Brīvības bulvāra līdz 
Baznīcas ielai Bauskas 

02.11.2009 20.10.2019 70 018 61 264 
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pilsētā” īstenošanai 

5 Valsts 
kase 

ERAF projekta „PII 
„Pasaulīte” ēkas Dārza ielā 
3 rekonstrukcija un ēku 
Saules ielā 8 renovācija” 
īstenošanai 

02.11.2009 20.07.2019 89 478 77 548 

6 Hansa 
Līzings 

Finanšu līzings autobusa 
iegādei 

18.07.2008 15.07.2013 10 419 3 986 

7 Hipolīzing
s 

Vieglās automašīnas 
OPEL COMBO iegādei 

18.08.2008 25.08.2013 3 556 1 475 

8 Hipolīzing
s 

Finanšu līzings 
automašīnas PEUGEOT 
EXPERT iegādei 

08.07.2010 08.10.2012 2 913 0 

9 Valsts 
kase 

Rūpniecības ielas Bauskā 
rekonstrukcijai 

11.05.2007 23.01.2012 272 670 0 

10 Valsts 
kase 

ELFLA projekta „CeĜa 
"Lejas – Valteėi - 
Bardžūni" rekonstrukcija” 
īstenošanai 

21.10.2009 20.05.2014 36 593 21 955 

11 Valsts 
kase 

Codes pamatskolas 
avārijas situācijas 
novēršanai un 
rekonstrukcijai 

15.11.2002 20.10.2012 4 600 0 

12 Valsts 
kase 

SAPARD projekta „Codes 
pagasta A grupas ceĜa A7-
Rotkalni un B grupas ceĜa 
RiekstiĦi-Strautnieki-
Bauskas-Vecsaules šoseja 
rekonstrukcija” īstenošanai 

13.05.2004 23.01.2012- 10 890 0 

13 Valsts 
kase 

ELGF projekta „Bauskas 
rajona Gailīšu pagasta 
pašvaldības ŠmuĜi-Buku 
birzs-Uzvara Nr.A3 ceĜa 
rekonstrukcija” īstenošanai 

19.11.2009 20.11.2012 15 670 0 

14 Valsts 
kase 

Uzvaras vidusskolas sporta 
zāles būvniecībai 

02.04.2007 23.01.2012 100 536 0 

15 Valsts 
kase 

Uzvaras vidusskolas sporta 
zāles būvniecībai 

09.08.2005 05.03.2021 101 783 91 068 

16 Valsts 
kase 

Skolas logu nomaiĦai 
(Mežotnes pagasts) 

23.02.2007 20.12.2012 1 900 0 

17 Valsts 
kase 

ELFLA projekta 
„Ozolaines ielas 
rekonstrukcija” īstenošanai 

22.04.2009 20.12.2015 47 453 35 587 



18 
 

18 Hipolīzing
s 

Finanšu līzings vieglās 
automašīnas HUNDAI 
TERRACAN iegādei 

13.02.2007 28.02.2013 3 587 530 

19 Valsts 
kase 

Brunavas pašvaldības 
autoceĜu remontam 

20.05.2010 20.06.2015 11 045 7 888 

20 Valsts 
kase 

ERAF projekta „Jauncodes 
ciema ūdens apgādes 
sistēmas DreĦăerkalns 
rekonstrukcija” īstenošanai 

20.05.2010 20.09.2026 27 844 25 955 

21 Valsts 
kase 

Komunālās saimniecības 
traktora iegādei (Mežotnes 
pagasts) 

20.05.2010 20.12.2017 22 096 18 411 

22 Valsts 
kase 

Ūdenssaimniecības 
(Brunavas pagasts) 
renovācijas projekta 
tehniskās dokumentācijas 
izstrādei  

20.05.2010 20.02.2018 10 890 9 147 

23 Valsts 
kase 

Kohēzijas fonda 
„Zemgales reăiona 
sadzīves atkritumu 
apsaimniekošana Latvijā” 
līdzfinansējuma 
nodrošināšanai 

24.05.2010 23.01.2012 292 397 0 

24 Valsts 
kase 

Ēkas Dārza ielā 9, Bauskā 
rekonstrukcijas 1.kārtai 

24.05.2010 20.01.2027 858 060 536 453 

25 Valsts 
kase 

Nekustamā īpašuma 
„Kultūras nams” Īslīces 
pagastā iegādei 

24.05.2010 20.07.2027 199 362 186 703 

26 Valsts 
kase 

Daudzfunkcionālā sociālā 
un izglītības centra 
„Lilijas” renovācijai 

24.05.2010 20.08.2016 51 654 40 777 

27 Valsts 
kase 

Uzvaras vidusskolas sporta 
zāles būvniecības 
pabeigšanai 

24.05.2010 20.07.2026 196 932 183 578 

28 Valsts 
kase 

PlūdoĦa ielas, Bauskā 
rekonstrukcijai 

24.05.2010 20.03.2016 91 893 70 269 

29 Valsts 
kase 

ERAF projekta „Jauncodes  
ciema ūdens apgādes 
sistēmas DreĦăerkalns 
rekonstrukcija” īstenošanai 

24.05.2010 20.12.2020 60 082 53 405 

30 Valsts 
kase 

Dzīvojamās mājas Bauskā, 
Rīgas ielā 64b 
rekonstrukcijai 

24.05.2010 20.03.2016 66 655 50 972 

31 Valsts 
kase 

ERAF projekta 
„Daudzfunkcionālā 

24.05.2010 20.03.2016 90 720 69 372 
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rehabilitācijas centra 
izveide Bauskas pilsētā” 
līdzfinansējuma 
nodrošināšanai 

32 Valsts 
kase 

Bauskas pilsētas 
vispārizglītojošo skolu un 
PII logu nomaiĦai 

24.05.2010 20.10.2015 113 526 85 142 

33 Valsts 
kase 

Griėu pamatskolas sporta 
zāles un piecu mācību 
telpu projektēšanai, 
celtniecībai un aprīkošanai 

24.05.2010 20.07.2032 180 431 171 733 

34 Valsts 
kase 

Uzvaras vidusskolas sporta 
zāles piebūves būvniecības 
pabeigšanai 

24.05.2010 20.12.2027 109 475 102 632 

35 Valsts 
kase 

Codes pamatskolas sporta 
zāles būvniecībai 

24.05.2010 20.12.2033 517 642 494 112 

36 Valsts 
kase 

MežgaĜu pamatskolas 
jumta seguma un 
konstrukciju renovācijai 

24.05.2010 20.02.2018 53 987 45 348 

37 Valsts 
kase 

ERAF projekta „Gājēju 
celiĦa izbūve gar II šėiras 
valsts autoceĜu Vecsaule – 
Rudzi – Code” īstenošanai 

24.05.2010 20.12.2020 37 748 33 553 

38 Valsts 
kase 

Bauskas pilsētas 
infrastruktūras objektu 
rekonstrukcijai 

24.05.2010 20.04.2028 1 739 415 1 633 994 

39 Valsts 
kase 

Daudzfunkcionālā 
izglītības centra Dārza ielā 
9, Bauskā rekonstrukcijas 
pabeigšanai 

24.05.2010 20.04.2028 356 352 334 754 

40 Valsts 
kase 

Bauskas pašvaldības 
īpašumā esošo ēku 
renovācijai 

24.05.2010 20.04.2028 335 764 315 413 

41 Valsts 
kase 

Griėu pamatskolas sporta 
zāles un piecu mācību 
telpu projektēšanai, 
celtniecībai un aprīkošanai 

24.05.2010 20.08.2033 650 158 620 264 

42 Valsts 
kase 

Sabiedriski sociālā centra 
„ĒrgĜi” remontam 

24.05.2010 20.11.2018 269 537 231 029 

43 Valsts 
kase 

ELFLA projekta „Codes 
pamatskolas sporta 
laukuma rekonstrukcija” 
īstenošanai 

24.05.2010 20.12.2020 49 028 43 579 

44 Valsts 
kase 

Latvijas-Lietuvas 
pārrobežu sadarbības 

03.06.2010 02.10.2012 40 547 0 
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projekta „Amatniecības 
pārrobežu sadarbības tīkls 
kā Latvijas -Lietuvas 
pierobežas pievilcības 
veicinātājs” īstenošanai 

45 Valsts 
kase 

ERAF projekta 
„Ūdenssaimniecības 
attīstība Bauskas novada 
Brunavas pagasta ĒrgĜu 
ciemā” īstenošanai 

02.07.2010 20.03.2014 66 475 27 637 

46 Valsts 
kase 

KPFI projekta„Bauskas 
pilsētas PII „Pasaulīte” un 
„Zīlīte” energoefektivitātes 
paaugstināšana” 
īstenošanai 

05.08.2010 20.12.2013 13 085 6 413 

47 Valsts 
kase 

ELGF projekta „Īslīces 
pašvaldības ceĜa JūriĦas -
Padegas rekonstrukcija” 
īstenošanai 

27.08.2010 20.09.2013 27 953 11 325 

48 Valsts 
kase 

ELFLA projekta „Īslīces 
kultūras nama 3.stāva 
rekonstrukcija, Skolas un 
Parka ielu rekonstrukcija- 
asfaltēšana, pašvaldības 
ceĜu Vējdzirnavas -
StērstiĦu un JūriĦas - 
Padegas rekonstrukcija- 
apgaismes līniju 
ievilkšana” īstenošanai 

08.10.2010 20.06.2014 69 423 12 614 

49 Valsts 
kase 

ELFLA projekta 
„Ceraukstes pagasta 
publiskās infrastruktūras 
uzlabošana” īstenošanai 

19.10.2010 20.09.2014 16 841 10 522 

50 Valsts 
kase 

ERAF projekta „Bauskas 
vēsturiskā centra 
atjaunošana jaunu tūrisma 
produktu attīstībai” 
īstenošanai 

22.10.2010 20.06.2014 335 901 40 948 

51 Valsts 
kase 

Latvijas-Lietuvas 
pārrobežu sadarbības 
projekta „Kopējie ūdens 
apsaimniekošanas 
pasākumi pārrobežu 
Lielupes baseinā” 
īstenošanai 

02.05.2011 20.04.2026 7 564 58 823 
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52 Valsts 
kase 

Latvijas-Lietuvas 
pārrobežu sadarbības 
projekta „Radvilišėi - 
Bauska starpkultūru 
sadarbības attīstība” 
īstenošanai 

02.05.2011 20.04.2021 31 297 17 722 

53 Valsts 
kase 

ELFLA projekta 
„Publiskās infrastruktūras 
sakārtošana Vecsaules 
pagastā” īstenošanai 

02.05.2011 20.03.2015 37 946 38 966 

54 Valsts 
kase 

ERAF projekta „Bauskas 
pilsētas PII infrastruktūras 
attīstība” īstenošanai 

02.05.2011 20.04.2031 36 870 360 807 

55 Valsts 
kase 

ELGF projekta „AutoceĜa 
„A7-Rotkalni-A7” 
2.posma rekonstrukcija 
cukura rūpniecības 
restrukturizācijas skartajā 
teritorijā Codes pagastā” 
īstenošanai 

20.06.2011 20.09.2013 9 165 3 301 

56 Valsts 
kase 

ELFLA projekta „Gailīšu 
pagasta Uzvaras ciema 
infrastruktūras 
labiekārtošana un 
saglabāšana” īstenošanai 

20.06.2011 20.06.2016 20 940 16 180 

57 Valsts 
kase 

ELFLA projekta „A2 
autoceĜa „DāviĦu skola-
TeĦi” rekonstrukcija” 
īstenošanai 

20.06.2011 20.12.2015 76 448 57 348 

58 Valsts 
kase 

ELFLA projekta „Gailīšu 
pagasta Pāces ciema 
autoceĜu rekonstrukcija” 
īstenošanai 

20.06.2011 20.03.2015 57 670 13 636 

59 Valsts 
kase 

ELFLA projekta 
„Mežotnes pagasta 
autoceĜu Strēlnieks-
Internātvidusskola 
rekonstrukcija” īstenošanai 

20.06.2011 20.03.2015 156 724 35 512 

60 Valsts 
kase 

ERAF projekta „Satiksmes 
drošības uzlabošana 
Bauskā” īstenošanai 

20.06.2011 20.12.2015 262 313 53 803 

61 Valsts 
kase 

ELFLA projekta „Gājēju 
tilta un ceĜu Gaisa tilts - 
GrantiĦi, ĒrgĜi - Saules 
rekonstrukcija” īstenošanai 

20.06.2011 20.06.2016 81 890 30 320 
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62 Valsts 
kase 

ELGF projekta „Skolas un 
Visbijas ielu 
rekonstrukcija Ceraukstes 
pagastā” īstenošanai 

22.07.2011 20.12.2013 19 434 8 482 

63 Valsts 
kase 

ERAF projekta „Bauskas 
pils- sociālekonomiski 
nozīmīga kultūras 
mantojuma objekta 
atjaunošanas II kārta” 
īstenošanai 

09.09.2011 20.08.2031 176 0 

64 Valsts 
kase 

ELFLA projekta 
„Bērzkalnu ciema ielu 
rekonstrukcija, 1.kārta” 
īstenošanai 

19.10.2011 20.06.2014 47 882 7 424 

65 Valsts 
kase 

ELGF projekta „Mežotnes 
pagasta autoceĜa Katrīnas - 
Lāči rekonstrukcija” 
īstenošanai 

21.10.2009 20.12.2013 10 366 5 182 

66 Valsts 
kase 

ELFLA projekta „ 
Kultūras centrs „Kamarde” 
Gailīšu pagastā 
rekonstrukcija” īstenošanai 

23.04.2010 20.12.2014 17 628 11 752 

67 Valsts 
kase 

ELGF projekta „Gailīšu 
pagasta ŠmuĜi - Buku birzs 
- Uzvara A3 ceĜa 
rekonstrukcija, 2.etaps” 
īstenošanai 

16.06.2010 20.06.2014 19 124 11 472 

68 
Vides 
investīciju 
fonds 

ERAF projekta 
„Ūdenssaimniecības 
attīstība Bauskas novada 
Gailīšu pagasta Uzvaras 
ciemā” īstenošanai 

05.12.2011 01.10.2021 113 992 36 424 

69 Valsts 
kase 

Transporta iegādei 28.12.2011 20.07.2016 7 896 6 140 

70 Valsts 
kase 

Transporta iegādei 20.02.2012 20.02.2017 0 31 585 

71 Valsts 
kase 

Vispārējās izglītības 
iestādes „Mežotnes 
internātvidusskola” 
energoefektivitātes 
uzlabošanai 

20.02.2012 20.02.2017 0 56 976 

72 Valsts 
kase 

ELFLA projekta „ 
Aprīkojuma iegāde un 
remontdarbi Bauskas 
novada izglītības iestāžu 

21.03.2012 20.06.2015 0 29 086 
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pakalpojumu uzlabošanai” 
īstenošanai 

73 Valsts 
kase 

SIA „Īslīces ūdens” 
pamatkapitāla 
palielināšanai 

13.04.2012 20.02.2022 0 295 908 

74 Valsts 
kase 

ELFLA projekta „Bauskas 
novada bibliotēku 
rekonstrukcija un 
aprīkošana” īstenošanai 

27.04.2012 20.03.2015 0 28 230 

75 
Vides 
investīciju 
fonds 

ERAF projekta „Bauskas 
novada Gailīšu pagasta 
Pāces ciema 
ūdenssaimniecības 
attīstība” īstenošanai 

06.06.2012 01.04.2022 0 78 305 

76 Valsts 
kase 

Latvijas-Lietuvas 
pārrobežu sadarbības 
programmas projekta 
„UzĦēmējdarbības atbalsta 
bibliotēku pārrobežu 
sadarbības tīkla 
izveidošana” īstenošanai 

09.08.2012 20.08.2022 0 22 173 

77 Valsts 
kase 

KPFI projekta 
„Daudzfunkcionālā centra 
„Strēlnieki” 
energoefektivitātes 
paaugstināšana” 
īstenošanai 

21.08.2012 20.08.2022 0 159 329 

78 
Vides 
investīciju 
fonds 

ERAF projekta „Bauskas 
novada Vecsaules pagasta 
Ozolaines ciema 
ūdenssaimniecības 
attīstība” īstenošanai 

30.08.2012 01.07.2022 0 45 521 

79 Valsts 
kase 

SIA „Bauskas 
ūdenssaimniecība” 
pamatkapitāla 
palielināšanai 

16.10.2012 20.10.2022 0 270 000 

x Kopā x x x 8 774 997 7 576 103 
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AizĦēmumu saĦemšanas un atmaksas apmēri (milj. Ls) 

 

 

 
2012.gadā ir veikta aizĦēmumu pamatsummas atmaksa Ls 2 030 560 apmērā un saĦemti aizĦēmumi 

Ls 1 831 666 apmērā, tajā skaitā Eiropas Savienības  līdzfinansēto projektu īstenošanai – 95,2 % jeb 
Ls 1 743 104 no saĦemto aizĦēmumu kopsummas.  

 
2013.gadā plānota aizĦēmumu atmaksa Ls 1 056 723  apmērā. 

 

 

Galvojumi  

Neatmaksāto galvojumu apjoms 2012.gada 31.decembrī sastādīja Ls 61 060. 2012.gada 
21.decembrī tika noslēgts galvojuma līgums starp Valsts kasi un pašvaldību par valsts aizdevumu SIA 
„Bauskas ūdenssaimniecība” Ls 269 869 apmērā Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Bauskā” īstenošanai. 
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Swedbank Tehnikas iegādei SIA Vides serviss 29.12.2004 27.01.2012 70 000 1 065 0

Valsts kase
Ūdenssaimniecības 
projekta īstenošanai

SIA Bauskas 
ūdenssaimniecība

03.06.2008 03.06.2018 105 476 72 164 61 060

Valsts kase

Kohēzijas fonda 
projekta 
"Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu 
attīstība Bauskā" 
īstenošanai

SIA Bauskas 
ūdenssaimniecība

21.12.2012 20.12.2032 269 869 0 0

Kopā x x x x 445 345 73 229 61 060

Pārskata 
perioda 
beigās 

Pārskata 
perioda 
sākumā

Galvojuma 
summa 

Bauskas novada pašvaldības galvojumu saraksts uz 31.12.2012. (latos)

Aizdevējs Mērėis
Atmaksas 
termiĦš 

AizĦēmējs
Līguma 

parakstīšanas 
datums 
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4. BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA 
NOVĒRTĒJUMS 

 
 
SaskaĦā ar Valsts zemes dienesta datiem Bauskas novada teritorijā 2013.gada 1.janvārī dažādu 

īpašnieku īpašumā atradās zemesgabali 66762,1 ha platībā, no kuriem pašvaldības īpašumā ir 1143,2 
ha jeb 1,7 %. 

 
 

 

4.1.tabula 

 

Zemes sadalījums Platība ha % 
Fizisko personu īpašumā  47480,4 71,1 
Juridisko personu īpašumā 14360,0 21,5 
Pašvaldību īpašumā 1143,2 1,7 
Valsts un valsts institūciju īpašumā 3441,9 5,2 
Jaukta statusa kopīpašumā 336,6 0,5 

 
 

 

4.1.diagramma. Bauskas novada teritorijā esošās zemes sadalījums pēc piederības 

 

Fizisko personu 
īpašumā 

71,1%

Juridisko personu 
īpašumā
21,5%

Pašvaldību īpašumā
1.7%

Valsts un valsts 
institūciju īpašumā

5.2%

Jaukta statusa 
kopīpašumi

0,5%
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4.2.tabula. 

 

Lietošanas veids Platība  ha % 
Aramzeme 616,9 54,0 
Pārējās zemes 71,5 6,2 
Zeme zem ceĜiem 14,5 1,3 
Zeme zem ēkām un pagalmiem 225,0 19,7 
Zeme zem ūdeĦiem 16,9 1,5 
Krūmājs 10,0 0,9 
Mežs 88,5 7,7 
Ganības 30,0 2,6 
PĜava 18,8 1,6 
AugĜu dārzs 51,1 4,5 
Kopā 1143,2 100 

 
 

 

4.2.diagramma. Bauskas novada pašvaldības īpašumā esošās zemes sadalījums pa nekustamā 

īpašuma lietošanas veidiem 
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4.3.tabula 

 

Lietošanas veids Platība ha % 
Aramzeme 1169,6 50,5 
Pārējās zemes 117,6 5,1 
Zeme zem ceĜiem 457,7 19,8 
Zeme zem ēkām un pagalmiem 142,2 6,1 
Zeme zem ūdeĦiem 28,4 1,2 
Krūmājs 58,4 2,5 
Mežs 179,5 7,8 
Ganības 80,2 3,5 
PĜava 39,7 1,7 
Purvs 2,0 0,1 
AugĜu dārzs 38,9 1,7 
Kopā 2314,2 100 

 
 

 

 

4.3.diagramma. Bauskas novada pašvaldībai piekritīgās zemes sadalījums pa nekustamā īpašuma 

lietošanas veidiem 
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29 
 

 
4.4.tabula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

4.4.diagramma. Bauskas novada pašvaldības  īpašumā esošās  zemes sadalījums pa pārvaldēm uz 

31.12.2012. 

 

 

 

 

Pārvalde Platība ha % 
Bauskas pilsēta 199,9 17,5 
Brunavas pagasts 30,4 2,7 
Ceraukstes pagasts 87,6 7,7 
Codes pagasts 98,9 8,6 
DāviĦu pagasts 7,5 0,6 
Gailīšu pagasts 564,1 49,3 
Īslīces pagasts 77,3 6,8 
Mežotnes pagasts 40,7 3,6 
Vecsaules pagasts 36,8 3,2 

Kopā 1143,2 100 

Bauskas pilsēta
17,5%

Brunavas pagasts
2,7%
Ceraukstes 

pagasts
7.7%

Codes pagasts
8,6%

DāviĦu pagasts
0,6%

Gailīšu pagasts
49,3%

Īslīces pagasts
6,8%

Mežotnes pagasts
3,6%

Vecsaules pagasts
3,2%
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4.5. tabula 

 

Pārvalde Platība ha % 
Bauskas pilsēta 57,2 2,5 
Brunavas pagasts 343,2 14,8 
Ceraukstes pagasts 221,4 9,6 
Codes pagasts 304,7 13,2 
DāviĦu pagasts 300,6 13,0 
Gailīšu pagasts 184,8 8,0 
Īslīces pagasts 268,8 11,6 
Mežotnes pagasts 181,5 7,8 
Vecsaules pagasts 452,0 19,5 
Kopā 2314,2 100 

 
 

 

 

 

4.5.diagramma. Bauskas novada pašvaldībai piekritīgās zemes sadalījums pa pārvaldēm  

31.12.2012.

Bauskas pilsēta
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Īslīces pagasts
11,6%

Mežotnes pagasts
7,8%

Vecsaules pagasts
19,5%

 

 
 
 
Diagrammu sagatavošanā izmantoti Valsts zemes dienesta dati par zemes īpašumiem   

01.01.2013. 
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Bauskas novada nekustamā īpašuma bilances vērtību sadalījums pa īpašuma veidiem  

31.12.2012.(latos) 

 

Nekustamā īpašuma 
veids 

Bilances vērtība 
31.12.2011.  

Bilances vērtība 
31.12.2012.  

IzmaiĦas 
pieaugums + 

samazinājums - 
Dzīvojamās ēkas 1 483 389 1 443 271 - 40 118 
Nedzīvojamās ēkas                11 909  464 12 850 026 + 940 562 
Transporta būves 13 422 667 11 815 310 -1 607 357 

Zeme zem ēkām un 
būvēm 

2 910 764 2 951 868 +41 104 

Kultivētā zeme 1 737 945 1 875 685 +137 740 

Atpūtai un izklaidei 
izmantojamā zeme 

90 632 112 632 +22 000 

Pārējā zeme 1 911 876 1 884 696 -27 180 

Inženierbūves 1 416 575 2 415 516 + 998 941 
Pārējais nekustamais 
īpašums 

1 318  921 1 258 052 -60 869 

 
 

 

 

Bauskas novada pašvaldības  īpašumā esošās un piekrītošās zemes sadalījums pa iestādēm  

31.12.2012. ( ha) 

 

Iestādes nosaukums Platība/ha % 
Bauskas novada                

administrācija 
289 8.3 

Brunavas pagasts 365 10.5 
Ceraukstes pagasts 290 8.4 

Codes pagasts 491 14.1 
DāviĦu pagasts 310 8.9 

Gailīšu pagasts 665 19.2 
Īslīces pagasts 348 10,0 

Mežotnes pagasts 223 6.4 
Vecsaules pagasts 492 14.2 
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5. BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBAS KAPITĀLA VĒRTĪBA 

KAPITĀLSABIEDRĪBĀS 
 

 
 

Bauskas novada dome ir kapitāldaĜu turētāja deviĦās kapitālsabiedrībās un tās bilancē kā 
līdzdalība radniecīgo (ieguldījuma īpatsvars pamatkapitālā ir lielāks par 50 %) un asociēto 
(ieguldījuma īpatsvars pamatkapitālā ir mazāks par 30%) uzĦēmumu kapitālā uzskaitīti ieguldījumi 
deviĦu kapitālsabiedrību pamatkapitālos, kopsummā Ls 3 334 839. 

 
Ieguldījumi kapitālsabiedrību pamatkapitālā 31.12.2012.(latos) 

 

Nr. Kapitālsabiedrības 
nosaukums 

Ieguldījums 
uz 
31.12.2011. 

Ieguldījums  
31.12.2012. 

IzmaiĦas 
+/- 

Līdzdalība 
% 

1. SIA „Bauskas 
slimnīca” 

397 903 472 903 +75 000 100 

2. SIA „Zemgales mutes 
veselības centrs” 

74 000 74 000 0 100 

3. SIA „Bauskas 
zobārstniecība” 

6 586 6 586 0 100 

4. SIA „Vides serviss” 129 504 169 504 +40 000 100 

5. SIA „Bauskas 
ūdenssaimniecība” 

1 197 405 1 467 405 +270 000 100 

6. SIA „Bauskas 
siltums” 

653 669 653 669 0 100 

7. SIA „Bauskas 
namsaimnieks” 

94 664 94 664 0 100 

8. SIA „Īslīces ūdens” 99 640 395 548 +295 908 100 

9. SIA „Zemgales EKO” 560 560 0 28 

 

Bilancē līdzdalību radniecīgo un asociēto kapitālsabiedrību kapitālos novērtē un uzrāda saskaĦā 
ar izmaksu metodi. IlgtermiĦa finanšu ieguldījumus uzskaita iegādes vērtībā (nominālvērtībā), t.i., 
atbilstoši reăistrētai daĜai kapitālsabiedrību pamatkapitālā. 
 



33 
 

Pašvaldības kapitālsabiedrību darbības rezultāti 2012. gadā (latos)saskaĦā ar iesniegtajiem gada 

pārskatiem) 

 

Kapitālsabiedrība Darbības veids Vidējais 
uzĦēmumā 
nodarbināto 
skaits 

Neto 
apgrozījums 

PeĜĦa (+) vai 
zaudējumi (-) 

SIA „Bauskas 
slimnīca” 

veselības aprūpe 127 1 494 581 + 48 244 

SIA „Zemgales 
mutes veselības 
centrs” 

zobārstniecības 
pakalpojumi 

27 217217 + 572 

SIA „Bauskas 
zobārstniecība” 

zobārstniecības 
pakalpojumi 

16 123241 +2 316 

SIA „Vides 
serviss” 

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

114 1 135 309 + 649 

SIA „Bauskas 
ūdenssaimniecība” 

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

26 379 426 +1 915 

SIA „Bauskas 
siltums” 

siltumenerăijas 
ražošana, pārvalde un 
realizācija 

28 1 124 348 + 1 493 

SIA „Bauskas 
namsaimnieks” 

dzīvojamo māju 
uzturēšana un 
apsaimniekošana 

51 623171 -6 129 

SIA „Īslīces 
ūdens” 

komunālie 
pakalpojumi, apkure, 
sanitārtehniskie darbi 

17 209 639 -14925 

SIA „Zemgales 
EKO” 

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

52 1 051 197 + 40 911 
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6. 2011.GADĀ VEIKTIE UN 2012.GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI 

TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNA ĪSTENOŠANĀ 
 

Teritorijas plānojums 
2012. gada 26.aprīlī ir pieĦemts lēmums (prot. Nr.9., 10.p.) „Par Bauskas novada teritorijas 

plānojuma 2012.-2013.gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.11 „Bauskas novada teritorijas 
plānojuma 2012.-2023.gadam grafiskā daĜa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 
izdošanu”. 

 
Attīstības programma 

2009.gada 22.oktobra domes sēdē tika pieĦemts lēmums „Par Bauskas novada attīstības 
programmas uzsākšanu”. Pēc administratīvi teritoriālās reformas, kā rezultātā tika izveidots Bauskas 
novads, aktuāla bija  vienota novada attīstības programmas izstrāde. Lai paaugstinātu pašvaldības 
kapacitāti, tika realizēts ESF projekts „Bauskas novada attīstības plānošanas kapacitātes 
paaugstināšana”. Pārskata periodā tika sasniegts projekta mērėis - nodrošināt kvalitatīvu teritorijas 
attīstības plānošanas procesu, izstrādājot teritorijas attīstības plānošanas dokumentus „Bauskas novada 
attīstības programma 2012.-2018.gadam” un „Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēăija 2012.-
2030.gadam”, veicinot policentrisku un līdzsvarotu Zemgales plānošanas reăiona attīstību.  
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7. PAŠVALDĪBAS LĪDZDALĪBA SADARBĪBAS PROJEKTOS 
 

Projektu sagatavošana un administrēšana 
2012.gadā tika uzsākti vai turpināti pussimts Eiropas Savienības līdzfinansēti projekti un 

nodrošināta to kvalitatīva ieviešana. Īstenojamie projekti aptver dažādus novada ekonomiskās 
dzīvotspējas nodrošināšanai, kā arī lauku un pilsētvides kvalitātes uzlabošanai svarīgus aspektus. 
     
     SaskaĦā ar Bauskas novada domes 2012.gada 31.maija sēdes lēmumu „Par Bauskas novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēăijas 2012.–2030.gadam, Bauskas novada attīstības programmas 2012.–
2018.gadam un Vides pārskata apstiprināšanu” ir pieĦemta, apstiprināta un stājās spēkā Bauskas 
novada ilgtspējīgas attīstības stratēăija 2012.–2030.gadam un Bauskas novada attīstības programma 
2012.–2018.gadam. 
     2012.gadā novada administrācijas speciālisti turpināja aptuveni piecdesmit Eiropas Savienības 
līdzfinansēto projektu īstenošanu. Projekti veicināja novada ekonomiskās dzīvotspējas nodrošināšanu, 
kā arī lauku un pilsētvides kvalitātes uzlabošanu. 
     Pārskata periodā tika pabeigts 21 projekts. Projektu realizācijas ietvaros tika izveidoti pamatlīdzekĜi 
2,67 miljonu latu apmērā, no kuriem 43,8 % investīcijas veiktas vides jomā, 32,4 % izglītības iestādēs 
un 23 % kultūras jomā. 2012.gadā tika sagatavoti un iesniegti 20 jauni projekti.   
     Projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Bauskā” kopš 2010.gada ir apjomīgākais 
Bauskas novada pašvaldībā īstenotais un administrētais projekts, kura mērėis ir ūdenssaimniecības 
pakalpojumu – ūdensapgādes un notekūdeĦu savākšanas un attīrīšanas  kvalitātes uzlabošana un 
ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības paplašināšana. Projekts „Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Īslīcē” ir otrs lielākais projekts, kas nodrošinās kvalitatīva ūdens pieejamību 
Īslīces pagasta lielākajos ciemos.  
     Atbilstoši Bauskas novada attīstības programmas 2012.–2018.gadam vidējā termiĦa prioritātei  
„Mobilitāte un satiksmes drošība”, 2012.–2014.gada investīciju plānam, tika uzsākts projekts 
„Tranzītielu sakārtošana Bauskā” ar mērėi īstenot Uzvaras ielas posma un Mūsas tilta rekonstrukciju.  
     Ūdenssaimniecības infrastruktūra sakārtota Brunavas pagasta ĒrgĜu ciemā, Gailīšu pagasta Uzvaras 
un Pāces ciemos, Vecsaules pagasta Ozolaines ciemā, 1.kārta. Desmit Bauskas novada pašvaldību 
ciemiem Latvijas–Lietuvas pārrobežu programmas 2007.–2013.gadam ietvaros izstrādāti 
ūdenssaimniecību projektu tehniski ekonomiskie pamatojumi.   

Pašvaldībai nozīmīgi infrastruktūras, novada sociāli ekonomiskās attīstības, pārrobežu sadarbības, 
autoceĜu tīkla sakārtošanas un satiksmes drošības uzlabošanas, kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšanas un  pašvaldības kapacitātes paaugstināšanas projekti tika finansēti no Eiropas Savienības 
programmām un pašvaldības budžeta līdzekĜiem. 

 
 

Paredzamie notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt pašvaldības darbību nākotnē 
 
2013.gadā paredzēts īstenot apjomīgus investīciju projektus, kuru finansēšanai tiks piesaistīti 

kredītresursi, kā rezultātā saistību apjoms var pieaugt. Valsts budžetā atĜautās aizĦemšanās iespējas 
tiks izmantotas, lai nodrošinātu finansējumu Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansētu projektu 
īstenošanai, kā arī izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošanai un materiāli tehniskās bāzes 
modernizācijai.  
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Ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošanu Bauskas pilsētā un Īslīces pagastā turpinās īstenot 
pašvaldības kapitālsabiedrības, piesaistot Kohēzijas fonda līdzekĜus. 

 Realizējot projektus, ilgtspējīga attīstība tiks sekmēta, sakārtojot ūdenssaimniecības infrastruktūru 
un paplašinot pakalpojumu pieejamību. Sakārtojot esošos infrastruktūras objektus un izbūvējot jaunus, 
projekta īstenošana nodrošinās vides piesārĦojuma samazināšanu un atbilstošas kvalitātes dzeramā 
ūdens nodrošināšanu iedzīvotājiem. Paplašinot kanalizācijas pakalpojumu pārklājumu, tiks samazināts 
vidē novadītais piesārĦojums un uzlabota ūdensobjektu kvalitāte.  

Ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošana Brunavas, Gailīšu, Īslīces, Vecsaules, DāviĦu, 
Ceraukstes un Mežotnes pagastā notiks piesaistot Eiropas Reăionālā attīstības fonda līdzekĜus projekta 
„Ūdenssaimniecības attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros. 

Bauskā turpināsies nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana: Bauskas pils muzeja un 
Bauskas rātsnama rekonstrukcija. 

 
Pašvaldības līdzdalība sadarbības projektos 
 

Bauskas novada pašvaldības ārējo un starptautisko sakaru politikā svarīga vieta ir atvēlēta kultūras, 
sporta, izglītības un sociālajiem jautājumiem. Bauskas novada pašvaldībai ir noslēgti sadraudzības 
līgumi ar piecu valstu pašvaldībām: Hedemora (Zviedrijas Karaliste), Pakroja (Lietuvas Republika), 
Radvilišėi (Lietuvas Republika), Ripina (Polijas Republika) un Nahoda (Čehijas Republika), Hašūri 
(Gruzija).  

2012.gadā notika divpusēja pašvaldības delegāciju apmaiĦa. 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 pašvaldības 
delegācija apmeklēja Radvilišėu 445.gadadienas svinības. Tika organizētas vairākas darba grupas ar 
Radvilišėu, Pakrojas, Pasvales un Biržu pašvaldību pārstāvjiem kopējo projektu ietvaros.  

 
Regulāra sadarbība notiek ar  ārvalstu vēstniecībām. 2012.gadā Bauskas novada pašvaldību 

apmeklēja: 
1. Eiropas Komisijas pārstāvniecības vadītāja Latvijā Inna Šteinbuka. 2007-2013., kas iepazinās ar 

Eiropas Savienības (ES) fondu finansēto projektu devumu iedzīvotāju dzīvē un uzklausīja pašvaldību 
un iedzīvotāju viedokli par būtiskākajiem ES un Latvijā risināmajiem jautājumiem, piemēram, 
jauniešu bezdarbu vai iespējamo Latvijas pievienošanos eirozonai.  
2. Amerikas Savienoto valstu vēstniece Latvijā Džūdita Gārbere,  
3. Somijas Republikas vēstniece Pirko Hamalainenas kundze. Vizītes laikā tika atklāta ceĜojošā izstāde 
„Muminu ăimene no Somijas”.  
4. Dānijas Karalistes vēstnieks Latvijā Pērs Karlsens vizītes laikā apmeklēja Bauskas 2.visusskolu, 
Bauskas pils muzeju, novada uzĦēmējus. 
5.  Taipejas misijas vadītājs Deivids C.Y.Vanga kungs. 
6. Kanādas vēstniecības un Polijas Republikas vēstniecības tirdzniecības pārstāvji. 
7. Sadraudzības pilsētas Nāhodas deputāti un 28 Mūzikas un mākslas skolas audzēkĦi, kas kopā ar 
Bauskas Mūzikas skolas audzēkĦiem sniedza koncertu Bauskas pilī.  
8. Sadraudzības pilsētas Ripinas skolu jaunieši.  
9. Lietuvas Republikas Pakrojas un Radvilišėu rajona delegācijas.  

  
Vairāk kā 20 gadus tiek organizēts starptautisks veterānu basketbola turnīrs ar Lietuvas Republikas 

Jonišėu, Jaunakmenes, Radvilišėu rajona un Bauskas novada veterānu komandas dalību.  
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Bauskas novada pašvaldība atbalsta Eiropas čempionāta posmu autokrosā, kas ik gadus maijā tiek 
organizēts „Mūsas” trasē. 

Septembrī tika organizēta izglītības iestāžu Olimpiskā diena ar mērėi popularizēt Olimpisko 
kustību, veicināt  atbalstu Olimpiskajiem ideāliem, veselīgam dzīvesveidam un godīgas spēles 
principiem sportā. 

 
Bauskas pašvaldība atbalsta Kantrimūzikas festivālu, kas jūlija otrās nedēĜas nogalē vairāk kā 

desmit gadus pulcē mūziėus un dalībniekus no Lietuvas, Vācijas, Norvēăijas, ASV un citām valstīm. 
Kopīgi kultūras pasākumi rīkoti Bauskā un Radvilišėos Latvijas - Lietuvas pārrobežu projekta 
ietvaros. Vecsaules saieta namu apmeklēja Lietuvas Republikas Kultūras ministrs. 

 
Lai rosinātu novada iedzīvotājus aktīvi iesaistīties savas dzīvesvides kvalitātes paaugstināšanā, 

Bauskas novada pašvaldība sadarbībā ar biedrību „Bauskas rajona lauku partnerība” iesaistījusies 
nīderlandiešu apvienības „Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij” (KNHM) projektā „Kern 
met Pit”– „Sabiedrība ar dvēseli”. Projekta mērėis ir aktīva pilsoniska sabiedrība. Šis konkurss ir 
iespēja iedzīvotājiem iegūt atbalstu savu ideju īstenošanai.1. Projektus īsteno paši iedzīvotāji, jo par 
iegūtajiem līdzekĜiem iespējams iegādāties materiālus, taču darbs jāveic pašiem projekta 
sagatavotājiem. Projekta konkursā tika atbalstīta 21 iedzīvotāju iniciatīva.  

 
 

Projekti, kas skar būtiskus infrastruktūras un vides jautājumus: 
 

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Bauskā” ir apjomīgākais Bauskas novada pašvaldībā 
īstenojamais projekts, kura mērėis ir ūdenssaimniecības pakalpojumu - ūdensapgādes un notekūdeĦu 
savākšanas un attīrīšanas - kvalitātes uzlabošana un ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības 
paplašināšana, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi Bauskas pilsētas aglomerācijā. Projekta sākotnējo 
ieguldījumu finansēšanai ir piesaistīti ES Kohēzijas fonda, Bauskas novada domes un SIA „Bauskas 
ūdenssaimniecība” finanšu līdzekĜi. 

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Īslīcē” ir otrs lielākais projekts, kura ieviešana 
nodrošinās kvalitatīva ūdens pieejamību mazajiem un vidējiem uzĦēmumiem un apmierinās 
iedzīvotāju vajadzības pēc ūdens kvalitātes uzlabošanās.  

Lai nodrošinātu ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstību ar Eiropas reăionālā fonda 
līdzfinansējumu novadā tiek realizēta ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība divpadsmit ciemos 
Codes, Gailīšu, Īslīces, Brunavas, Mežotnes un Vecsaules pagastos.  

Pārskata periodā ir pabeigti projekti Brunavas pagasta ĒrgĜu ciemā, Gailīšu pagasta Uzvaras un 
Pāces ciemos, Vecsaules pagasta Ozolaines ciemā, 1.kārta, kā rezultātā veikta ūdensvada 
rekonstrukcija ar jaunām pieslēguma vietām trim mazstāvu dzīvojamām ēkām, ūdensapgādes urbuma 
skalošana, ūdens rezervuāra un sūkĦu stacijas izbūve. 

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektā „Kopēji ūdens apsaimniekošanas 
pasākumi pārrobežu Lielupes baseinā” (GRANDERIO) tika uzlabota Lielupes baseina vides kvalitāte, 
izstrādāts kopīgs ūdens apsaimniekošanas plāns efektīvai ūdens resursu apsaimniekošanai pierobežas 
reăionā. 

                                                 
1 Projekta „Sabiedrība ar dvēseli” aizsākumi meklējami 1978.gadā. DeviĦdesmitajos gados KNHM savu darbību 
paplašināja un sāka strādāt arī centrālajā un austrumu Eiropā. Kopš 2003.gada konkurss „Sabiedrība ar dvēseli” darbojas arī 
Latvijā. 
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2012.gadā pašvaldība lēmusi par divu sabiedriski nozīmīgu ēku- Bauskas Centrālās bibliotēkas un 
baseina projektēšanas uzsākšanu.  

 Gada nogalē  ekspluatācijā tika nodots daudzfunkcionālais centrs „Strēlnieki” Mežotnes pagastā, 
rekonstrukcija notika projekta „Daudzfunkcionālā centra „Strēlnieki” energoefektivitātes 
paaugstināšana” līguma Nr.KPFI-7/15 ietvaros. Daudzfunkcionālajā centrā  veiksmīgi darbojas 
pašdarbnieku kolektīvi, apmeklētājus gaida Strēlnieku bibliotēka, savukārt sportot gribētāji var tikties  
trenažieru zālē.  

 Jau vairākus gadus Bauskas novada pašvaldība, piesaistot Eiropas Reăionālās attīstības fonda, 
valsts budžeta līdzekĜus, kā arī ieguldot līdzfinansējumu, mērėtiecīgi strādā, lai nodrošinātu 
pirmsskolas izglītības iestāžu pieejamību, visiem, kam šādi pakalpojumi novadā ir nepieciešami. 
Pilsētā atvērtas divas filiāles, tādejādi nodrošinot vietu skaita palielinājumu esošajās pirmsskolas 
izglītības iestādēs. Bērniem draudzīgas vides izveide - tas ir galvenais veikto rekonstrukcijas darbu 
princips. Lai rastu nepieciešamos līdzekĜus, paralēli tiek īstenoti divi projekti - „Bauskas pilsētas 
pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība”  (Nr.3DP/3.1.4.3.0/10/IPIA/VRAA/009) un 
„Bauskas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība 2.kārta” 
Nr.3DP/3.1.4.3.0/11/IPIA/ VRAA/004. 
 
Projekti, kas veicina kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un tūrisma potenciāla 
stiprināšanu 
 

Bauskas pils – sociālekonomiski nozīmīga kultūras mantojuma objekta – atjaunošanas 2.kārta 
projekta realizācija noris no 2011. līdz 2014.gadam. Ar Eiropas Reăionālās attīstības fonda 
līdzfinansējumu tiek nodrošināta plaša pils pētniecības un restaurācijas darbu īstenošana ar mērėi 
2014.gadā pabeigt pils jaunākās daĜas fasāžu restaurāciju un atklāt Kurzemes hercogu reprezentācijas 
telpu, apartamentu, pilskunga dzīvojamo telpu, saimniecības un sardzes telpu interjera ekspozīcijas. 

Pašvaldības finansēta turpinās Bauskas rātsnama rekonstrukcija, 3.kārta, kā rezultātā tiks atjaunots 
Bauskas rātsnams – valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, vienīgais 17.gadsimta rātsnams visā 
Latvijā. Savā atjaunotajā veidolā ēka ir iekĜāvusies vecpilsētas ainavā.  

Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā nozīmīgu ieguldījumu devušas nevalstiskās organizācijas. 
Sadarbībā ar biedrību „Bauskas vecpilsēta” izdots CD, Dr.art.h.c. Imanta LancmaĦa videolekcija 
„Bauskas pilsētas nozīme Kurzemes hercogistes mākslas attīstībā 16.-18.gadsimtā”. Biedrība „Bauskas 
vecpilsēta” rosinājusi Bauskas vecpilsētas izpētes projektu un, saĦemot finansējumu no Kultūrkapitāla 
fonda, vairākās kārtās realizējusi   

Biedrība „Meistars Gothards” veicina Bauskas pilsētas tēla stiprināšanu, organizējot ikgadējos 
gleznotāju plenērus „Bauskas vasara”, kas pārskata periodā  izcēlās ar starptautisko skanējumu un 
augsto māksliniecisko vērtību izstrādātajiem darbiem. 

Biedrība „Galms” Kultūrkapitāla fonda  Zemgales projekta konkursā realizējusi viduslaiku tērpu 
izgatavošanu Bauskas pils seno deju grupai.  

Starptautiskajā muzeju dienā Dr.art.h.c. Imants Lancmanis Bauskas pils muzejam dāvinājis savu 
gleznu „Kurzemes hercoga Fridriha portrets”.  

 
Projekti, kas paaugstina pašvaldības kapacitāti un uzlabo zināšanas 
 

Eiropas struktūrfondu projekts „Plānošanas reăionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas 
kapacitātes paaugstināšana”, piesaistot ekspertus izstrādāta „Bauskas novada attīstības programmas 
2012.-2018.gadam” (turpmāk-Attīstības programma), Vides pārskata 1.redakcija, kā arī  „Bauskas 
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novada ilgtspējīgas attīstības stratēăija 2012.-2030.gadam”. Pēc Attīstības programmas apstiprināšanas 
starpresoru koordinācijas padomē, turpinās darbs pie investīciju projektu realizācijas.   

Izstrādājot Attīstības programmu, tika identificētas Bauskas novada prioritārās nozares, 
izstrādāts investīciju piesaistes plāns, kurā paredzēti vairāki uzĦēmējdarbību veicinoši pasākumi. 
Sagatavots informatīvais materiāls par Bauskas novada teritorijas attīstības plānošanu.  

 
8. PASĀKUMI, LAI VEICINĀTU IEDZĪVOTĀJU INFORMĒTĪBU 

UN VIĥU IESPĒJAS PIEDALĪTIES LĒMUMU PIEĥEMŠANĀ 
 
     Bauskas novada pašvaldībai ir svarīgi, lai novada iedzīvotāji saĦemtu skaidru un saprotamu 
informāciju par pašvaldības darbu, kā arī, lai visiem iedzīvotājiem būtu iespējams piedalīties sava 
novada veidošanā un lēmumu pieĦemšanā.  
    Bauskas novada pašvaldība savā darbā būtisku uzmanību veltī sabiedrības informēšanai par 
aktualitātēm un pieĦemtajiem lēmumiem novadā. Lai veicinātu sapratni un uzticēšanos starp 
pašvaldību kā institūciju un vietējo sabiedrību, Bauskas novada pašvaldības īstenoto sabiedrisko 
attiecību mērėis ir: 

� informēt iedzīvotājus par pašvaldības, tās iestāžu un kapitālsabiedrību darbību; 
� izskaidrot novada domes pieĦemtos lēmumus un saistošos noteikumus, realizētos projektus, 

problēmas iestāžu un kapitālsabiedrību uzĦēmumu darbā; 
� izzināt iedzīvotāju viedokli pirms novada attīstībā svarīgu lēmumu pieĦemšanas un iesaistīt 

viĦus lēmumu pieĦemšanas procesā. 
     Lai informētu iedzīvotājus un īstenotu augšminētos uzdevumus, pašvaldībā ik mēnesi tiek izdots 
laikraksts «Bauskas Novada Vēstis», kas bez maksas tiek izplatīts visās pagastu pārvaldēs un novada 
administratīvajā centrā. Pašvaldības izdotais laikraksts atspoguĜo informāciju par novada domē 
pieĦemtajiem lēmumiem, saistošo noteikumu un paskaidrojuma rakstu pilnu tekstu, informāciju par 
sabiedrībai būtiskām aktivitātēm – publisko apspriešanu, teritorijas plāna izstrādi, par deputātu 
tikšanās reizēm ar iedzīvotājiem, par novadā īstenotajiem projektiem, konkursiem u.c., kur pašvaldībai 
ir svarīgi zināt novada iedzīvotāju viedokli. Pašvaldības laikraksts ir ar 12 000 eksemplāru lielu tirāžu.  
     Lai iedzīvotāji saĦemtu izvērstu un daudzpusīgu informāciju par pašvaldības darbu, tā aktualitātēm, 
problēmjautājumiem, gatavotajiem un pieĦemtajiem lēmumiem, pašvaldība un tās struktūrvienības 
regulāri informē iedzīvotājus, risinot viĦiem aktuālus jautājumus.  
     „Bauskas Novada Vēstīs” tiek atspoguĜota arī nevalstisko organizāciju sniegtā informācija, tādējādi 
sekmējot gan informācijas pieejamību pašvaldības iedzīvotājiem, gan veidojot sabiedrības pārstāvju 
tiešu iesaisti pašvaldības finansētā laikraksta veidošanā. 

Savu viedokli pašvaldības laikrakstā izteikt var arī novada iedzīvotāji.  
Tā kā pašvaldības laikraksts tiek izdots tikai 1 reizi mēnesī, tad informācijas operativitātei 

pašvaldība ir izveidojusi, uztur un regulāri atjauno informāciju mājas lapā www.bauska.lv, kas ir 
būtisks pašvaldības darba informatīvais kanāls. Mājas lapā  tiek regulāri aktualizēta informācija 
dažādās pašvaldības darbības jomās, tiek publicēts domes lēmumu pilns teksts, saistošie noteikumi, 
noteikumi, nolikumi, komiteju un domes sēžu darba kārtība u.c. pašvaldības izdotie normatīvie akti. 
Speciāla sadaĜa ir iepirkumiem, Būvvaldei, Sociālajam dienestam, BāriĦtiesai arī kultūras, izglītības un 
sporta jomai u.c. Mājas lapā tiek publicētas novadā īstenoto projektu preses relīzes, veikta interaktīvā 
aptauja, publicētas aktualitātes. Katrai pagasta pārvaldei mājas lapā ir sava atsevišėa informatīva 
sadaĜa. 



40 
 

Mājas lapas struktūra veidota atbilstoši MK noteikumiem „Kārtība, kādā iestādes ievieto 
informāciju internetā”.  
     2012.gadā Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā projekta „UzĦēmējdarbības atbalsta 
bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana” ietvaros uzsākts darbs pie jauna pašvaldības 
informatīvā kanāla – portāla izstrādes. Projekta rezultātā portāls iegūs jaunu veidolu un mainīsies arī 
saturiski, kalpos kā vispusīgs informācijas avots par pašvaldības darbu. Iedzīvotāju ērtībai portālā tiks 
publicētas ziĦas, kas tiks sadalītas vairākās kategorijās, kā arī izveidotas īpašas sadaĜas „Darām kopā”, 
„Mēs vaicājam” kurā ikviens varēs uzdot sev interesējošu jautājumu un saĦemt uz to atbildi. Tāpat 
portāla būs iespējams iepazīties ar aktuālākajiem gaidāmajiem notikumiem, kā arī apskatīt foto un 
video galerijas, kurās atspoguĜoti novadā notiekošie pasākumi un pašvaldības darba aktualitātes.  
     Mājas lapā rodama informācija arī par pašvaldības sadarbības partneriem. Bauskas novada dome  
2012.gadā turpinājusi iepriekšējos gados uzsākto sadarbību izglītības un kultūras jomā ar citu valstu 
pārstāvniecībām un pašvaldībām. 2012.gadā uzĦemtas Dānijas, Somijas, Kanādas, Polijas vēstniecību 
delegācijas un pārstāvji, Taivānas pārstāvniecības, Lietuvas Republikas Pakrojas, Biržu, Radvilišėu, 
Pakrojas pašvaldību pārstāvji.  

Iedzīvotāju informētības nodrošināšanai izveidota arī pašvaldības kapitālsabiedrības SIA «Vides 
serviss» mājas lapa www.videsserviss.lv, Bauskas Valsts ăimnāzijas mājas lapa www.bv1.lv  Bauskas 
2.vidusskolas mājas lapa www.bauska.lv/2vidusskola/, Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzeja 
mājas lapa http://www.bauskasmuzejs.lv/, Bauskas Centrālās bibliotēkas mājas lapa 
http://www.bauskasrcb.lv/, Bauskas pils muzeja mājas lapa http://bauskaspils.lv/lv/pils-un-muzejs un 
Bauskas Kultūras centra mājas lapa http://kultura.bauska.lv.  

Gan pašvaldības deputāti, gan kapitālsabiedrību speciālisti tiekas ar novada iedzīvotājiem, lai 
atbildētu uz daudzveidīgiem jautājumiem par novada kultūras, izglītības un saimniecisko dzīvi. 

Nozīmīga loma komunikācijā ar novada iedzīvotājiem ir arī atsevišėām iestāžu aktivitātēm, kuras 
īsteno Bauskas Tūrisma informācijas centrs, Bauskas novada Bērnu un jauniešu centrs „Bauskas 
novada Bērnu un jaunatnes sporta skola”, vispārējās izglītības mācību iestādes, kā arī interešu 
izglītības mācību iestādes – Bauskas Mākslas skola un Bauskas Mūzikas skola un pirmsskolas 
izglītības mācību iestādes. Visās mācību iestādēs tiek izmantotas e-klases piedāvātās iespējas.  

2012.gada sākumā pašvaldība organizēja fotoakciju novada iedzīvotājiem „Mans Bauskas novads”, 
kur ikviens varēja iesūtīt autorfoto, kas atspoguĜo novada sabiedriskās dzīves aktivitātes, dabu, 
cilvēkus u.c. 

2012.gadā novada pašvaldība piedalījās Latvijas Pašvaldību savienības organizētājā konkursā 
„Eiropas Gada pašvaldība 2012”. Konkursa tēma bija aktīva novecošana un paaudžu savdabība. 
Bauskas novada pašvaldība iekĜuva konkursa finālā un piedalījās noslēguma pasākumā Ventspilī. kur 
saĦēma apbalvojumu. 

Lai informētu par pašvaldības aktivitātēm, izveidojusies laba sadarbība ar interneta portāliem 
www.notikumi.lv; www.1188.lv; www.zemgale.jrp.lv; www.nozare.lv, www.zl.hotline.lv  u.c.   

Būtisks katrā pagastā ir bibliotēku darbs. Bibliotēka ir ne tikai grāmatu maiĦas punkts, bet arī 
informācijas centrs, kur novada iedzīvotājiem bez maksas internetā pieejamas dažādas informācijas un 
meklēšanas datu bāzes, kā arī iespēja veikt internetbankas maksājumus, nosūtīt e-pastu u.c. 

     Regulāri tiek sniegta informācija par pašvaldības aktualitātēm arī nacionālajām ziĦu aăentūrām 
LETA un BNS, Latvijas Pašvaldību informatīvajam izdevumam „Logs”, kā arī  vietējam laikrakstam 
«Bauskas Dzīve». 
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9.VEIKTIE PASĀKUMI PAŠVALDĪBAS VADĪBAS 
PILNVEIDOŠANAI 

 
Pēc 2011.gada 24.februārī pieĦemtā lēmuma „Par Bauskas novada pašvaldības institucionālās 

sistēmas pilnveidošanu”, ieviešot vairākas būtiskas reformas ievērojami tika pilnveidota pašvaldības 
institucionālā sistēma. 2012.gadā tās darbs bijis efektīvāks un, funkcionālāks, kā arī pilnvērtīgāk tika 
īstenots likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekĜu izšėērdēšanas novēršanu” 3.panta 1.punkts, 
kas paredz to, ka pašvaldībām un pašvaldību iestādēm jārīkojas ar finanšu līdzekĜiem un mantu 
lietderīgi, tas ir, rīcībai jābūt tādai, lai mērėi sasniegtu ar mazāku finanšu un mantas izlietojumu.  

Gadu pēc reorganizācijas nostrādājušas Bauskas novada pašvaldības iestādes  - pagastu pārvaldes.  
Pēc reorganizācijas pagastu pārvaldes turpināja veikt šādus uzdevumus: likuma „Par pašvaldībām” 
69.1.pantā pagasta pārvaldei noteikto uzdevumu izpildes nodrošināšana, iestādes budžeta 
sagatavošana, pašvaldības nekustamā īpašuma (pagastu pārvalžu valdījumā esošo ēku un teritoriju, 
bibliotēku u.c. telpu/ēku) ikdienas uzturēšanas nodrošināšana un citu plānoto pasākumu izpildes 
nodrošināšana, ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšana, darbs ar kapitālsabiedrībām (izpildīto darbu 
apjomu un kvalitātes kontrole, ūdenssaimniecības infrastruktūras uzturēšana un sagatavošana 
nodošanai kapitālsabiedrībām), saistošo noteikumu ievērošanas un izpildes kontrole pagasta teritorijā, 
iedzīvotāju reăistra uzturēšana, ūdenssaimniecības infrastruktūras  projektu ieviešana un vadība. 

Nolūkā uzlabot novada administrācijas darba efektivitāti un, lai sakārtotu transportlīdzekĜu jomu 
novadā, tika izveidota darba grupa, kuras uzdevums bija rast racionālāko risinājumu minētās jomas 
jautājumu sakārtošanā. Rezultātā tika pieĦemts lēmums par transporta nodaĜas izveidi – tādējādi ir 
sakārtots transporta līdzekĜu tehniskās uzskaites un pārvadājumu jautājums. AutomobiĜu vadītāji no 
pagastu pārvaldēm tika pieĦemti darbā jaunizveidotajā transporta nodaĜā. 

Lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību un mazinātu administratīvo slogu 2012.gadā tika uzsākts un 
2013.gadā tiks pabeigta Klientu apkalpošanas punkta izbūve novada administrācijas 1.stāvā. 
Pakalpojumu pieejamības uzlabojuma nolūkā 2012.gadā no ēkas 4.stāva telpām uz pirmo stāvu 
pārnāca daĜa Saimnieciskās nodaĜas speciālistu - zemes jautājumu speciālisti, darba aizsardzības 
galvenais speciālists, nodaĜas vadītāja vietnieks. 

Ar 2012.gada janvāri spēkā stājās jaunizstrādātais Apbalvojumu nolikums, kurā noteikta Bauskas 
novada pašvaldības apbalvojumu piešėiršanas un pasniegšanas kārtība. Tādējādi, atbilstoši nolikumam, 
darbu uzsāka arī Bauskas novada Apbalvojumu piešėiršanas padome, kuras kompetencē ir pieteikumu 
izskatīšana un lēmumu pieĦemšana. 

Ar 2012.gada februāri Bauskas novada izglītības iestāžu audzēkĦi, atbilstoši Izglītības pārvaldes 
izstrādātajam nolikumam, sāka saĦemt pašvaldības finansētas stipendijas par labiem mācību 
rezultātiem.  

Lai sakārtotu dzīvojamā fonda apsaimniekošanas un vides un atkritumu apsaimniekošanas 
jautājumus, uzlabojot gan to kvalitāti, gan pieejamību un sistematizējot veicamo darbu apjomus un 
veidus, tika uzsākts darbs pie divu kapitālsabiedrību SIA „Vides serviss” un SIA „Bauskas 
namsaimnieks” apvienošanas. Jautājuma risināšanai 2012.gadā tika izveidota darba grupa. 
     Ar 2012.gada janvāri spēkā stājās saistošie noteikumi „Par svētku pabalstiem”, kas nosaka Bauskas 
novada pašvaldības svētku pabalstus, to personu loku, kurām ir tiesības saĦemt minētos pabalstus, šo 
pabalstu apmēru un piešėiršanas kārtību.  
     Ar 2012.gada jūliju Dārza ielā 7k-1, Bauskā, darbu uzsāka ilgstošas aprūpes un sociālās aprūpes 
institūcija, kas būtiski uzlaboja sociālo pakalpojumu kvalitāti un sasniedzamību Bauskas novadā. Kā 
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būtiska ir arī jāmin projekta rezultātā ieviestā iespēja iedzīvotājiem sociālos pakalpojumus saĦemt savā 
dzīvesvietā. 
      

 

10.ZVĒRINĀTA REVIDENTA ZIĥOJUMS PAR 2012.GADA 
PĀRSKATU 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 71.panta prasībām un noslēgto līgumu starp Bauskas 
novada Domi un SIA „Revidentu serviss”, tika veikta Bauskas novada pašvaldības 2012.gada pārskata 
revīzija. Revidenta ziĦojumā ir secināts, ka finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par 
Bauskas novada pašvaldības finansiālo stāvokli 2012.gada 31.decembrī, par tās darbības finanšu 
rezultātiem un naudas plūsmām 2011.gadā saskaĦā ar Gada pārskatu sagatavošanas kārtības prasībām 
(4.pielikums). 
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PIELIKUMI 

1.pielikums. Bauskas novada pašvaldības pārvaldes struktūrshēma 
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2.pielikums. Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” pārvaldes 
struktūrshēma 
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3.pielikums. Domes lēmums par 2012.gada pārskata apstiprināšanu. 
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4.pielikums. Zvērināta revidenta ziĦojums par 2012. gada 

pārskatu



47 
 

 


