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1. BAUSKAS NOVADA DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA 

ZIŅOJUMS 

 

Godātie pārskata lasītāji! 

Jūsu vērtējumam nododam 

Bauskas novada 2014.gada publisko 

pārskatu, tādejādi dodot iespēju vairāk 

uzzināt par mūsu novadā paveikto un 

atrast atbildes uz daudziem interesējošiem 

jautājumiem. 

2014.gadā, turpinot senāk iesākto 

un īstenojot pavisam jaunus projektus, 

Bauskas novada pašvaldība ir krietni 

pastrādājusi, lai īstenotu ilgtermiņa mērķi – radīt pievilcīgu un drošu dzīves un darba vidi, un tas 

nozīmē, ka mūsu galvenā vērtība ir mūsu cilvēki, un pašvaldības uzdevums ir rūpēties, lai cilvēki 

gribētu dzīvot un strādāt Bauskas novadā. Tālab mēs cenšamies vairot iedzīvotājos pārliecību, ka 

mums un mūsu bērniem būs nodrošināta kvalitatīva dzīves vide novadā - būs iespējams atrast 

darbu, veidot savu uzņēmumu, kā arī tiks nodrošinātas daudzveidīgas atpūtas iespējas un droša 

vide visai ģimenei. Šādu mērķi nevar īstenot īsā laikā, bet katru gadu mēs īstenojam desmitiem 

labu ieceru un tikpat daudz tencināmu ideju dzimst no jauna. Arī dzimstība pamazām pieaug - 

Bauskas novadā piedzimuši 253 bērniņi, un tas ir par 21 vairāk, nekā gadu iepriekš! 

2014.gads paliks mūsu atmiņās ar daudziem nozīmīgiem notikumiem un panākumiem, no 

kuriem pieminēšu tikai dažus, manuprāt, svarīgākos. Vispirms jau gribētu izcelt pašvaldības 

apmaksātās brīvpusdienas sākot ar pirmskolas piecgadīgo un sešgadīgo bērnu grupām un beidzot 

ar pamatskolas pēdējo klasi, ietverot valsts piešķirto finansējumu pirmo triju klašu audzēkņiem. 

Šādas brīvpusdienas ir krietns atbalsts ģimenēm ar bērniem, īpaši tām, kurās ir prāvāks skolas 

vecuma pēcnācēju pulciņš. No lielajiem realizētajiem projektiem gribētu atzīmēt pabeigto 

Bauskas pils jaunākās daļas atjaunošanu sākotnējā veidolā un kapitāli pārbūvēto Mūsas tiltu. 

Jāpiebilst, ka abi šie objekti saņēma pirmās vietas  prestižās „Latvijas būvniecības gada balvas 

2014” nominācijās „Restaurācija” un „Inženierbūvju rekonstrukcija”. Tad vēl jāpiemin daudzās 

kārtīgi pārbūvētās ielas pilsētā un Jauncodē, kas kalpos mūsu iedzīvotājiem un viesiem vēl 

daudzus gadus, kā arī daudzos Bauskas novada pagastos tagad pieejams tīrs un atdzelžots 
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dzeramais ūdens, jo 2014.gadā ūdenssaimniecības darbi noslēgušies deviņos ciemos. Vairākās 

vietās izbūvēts ielu un laukumu apgaismojums, uzlaboti kultūras nami, pamatīgi remonti veikti 

daudzās izglītības iestādēs, un vēl un vēl citi darbi paveikti. 

Aizvadītais gads Bauskas novadā pagāja mūsu izcilā novadnieka Viļa Plūdoņa noskaņās. 

Pie mums 2014.gads tika pasludināts par V.Plūdoņa gadu, tādejādi godinot  visā Latvijā 

pazīstamo literātu viņa 140. jubilejā. Daudzveidīgo piemiņas pasākumu starpā jāizceļ tēlnieka 

Ģirta Burvja veidotā pieminekļa atklāšana Bauskas vecpilsētas Saules dārzā. Pašvaldības 

finansētais monuments izcilajam dzejniekam tagad priecē gan mūsu pašu ļaudis, gan novada 

viesus, un tā ir paliekoša vērtība nākamajām paaudzēm. V.Plūdonis ir zināms katram, kurš ir 

mācījies skolā ar latviešu mācību valodu, viņš ir viens no ievērojamākajiem latviešu patriotiskās 

un liriskās dzejas meistariem, bet līdz šim nekur nebija uzstādīts viņam veltīts piemineklis. Mēs 

to izdarījām, un tā atkal ir viena lieta, ar ko mēs varam lepoties! 

Priecē mūsu pašdarbnieku paveiktais, mūsu novadā kultūras dzīve ir daudzveidīga, 

pateicoties radošajiem ļaudīm. Mūsu sportisti ar saviem sasniegumiem likuši izskanēt Bauskas 

novada vārdam visā Latvijā un tālāk pasaulē, un aizvadītajā gadā tas tā bieži notika. Mūsu 

sakoptākie īpašumi, kuri 2014.gadā pirmo reizi tika novērtēti novada mērogā, padara mūsu 

pašvaldību par pievilcīgu vidi visiem iedzīvotājiem un mudina sasparoties citiem īpašniekiem.  

Arī turpmāk Bauskas novada pašvaldības darbība būs vērsta uz drošas, kvalitatīvas 

dzīves un darba vides radīšanu visiem Bauskas novada iedzīvotājiem! 

 

 

Patiesā cieņā, 

Raitis Ābelnieks,  

Bauskas novada domes priekšsēdētājs 
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2. PAŠVALDĪBAS RAKSTUROJUMS 

 

Pašvaldības nosaukums Bauskas novads

Pašvaldības juridiskā adrese Uzvaras iela 1, Bauska, LV-3901

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. un datums

      

90009116223

2009.gada 6.jūlijs

PVN maksātāja reģistrācijas Nr. un datums LV 90009116223

2010.gada 4.marts

Finanšu gads  01.01.2014. – 31.12.2014.

Bauskas novada domes priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks

Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Alvis Feldmanis

Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Kalinka

Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora 

vietniece 

Ineta Ruhocka
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Bauskas novada teritorija izvietota Latvijas un Zemgales reģiona centrālajā daļā, 

robežojas ar Iecavas, Vecumnieku, Rundāles, Ozolnieku novadu un Lietuvas Republiku.  

Bauskas novadu, atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam veido 

šādas teritoriālās vienības: Bauskas pilsēta, Brunavas, Ceraukstes, Codes, Dāviņu, Gailīšu, 

Īslīces, Mežotnes un Vecsaules pagasts. Novada administratīvais centrs ir Bauskas pilsēta, kas 

atrodas 68 km attālumā no Rīgas, 62 km no Jelgavas, 19 km no Latvijas – Lietuvas robežas.  

Bauskas novads robežojas ar 5 

novadiem: Iecavas, Vecumnieku, Jelgavas, 

Rundāles, Ozolnieku. 

Novada kopējā platība ir 786,7 km2, 

no tiem 6,14 km2 aizņem Bauskas pilsēta. 

Novadu šķērso starptautiskās 

maģistrāles E67 posms – valsts galvenais 

autoceļš A7, kā arī reģiona nozīmes ceļi P103 

(Bauska-Dobele) un P87 (Bauska-

Aizkraukle). Cauri novada teritorijai plūst 

Iecavas, Mūsas, Mēmeles upe un Lielupe. 

Bauskas novada teritorijā atrodas īpaši 

aizsargājamas „Natura 2000” teritorijas. 
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Izmantojamie dabas resursi un zemes 

Novadā atrodas smilts – grants, dolomīta, māla, kūdras un viena saldūdens kaļķiežu 

atradne. Visbiežāk novada teritorijā ir sastopamas smilts–grants un kūdras atradnes. 

Novadā ir liels augstvērtīgo lauksamniecības zemju īpatsvars, kuru auglība pārsniedz 50 un 60 

balles. Visvairāk augstvērtīgo lauksaimniecības zemju ir Gailīšu, Īslīces un Mežotnes pagastā.  

Tās ir vienas no auglīgākajām zemēm Latvijā. Tas veicinājis lauksaimniecības nozares 

attīstību novadā. 

6.14

111.62

67.62

95.32

80.67

80.2

104.2

75.32

163.86

Bauska

Brunava

Ceraukste

Code

Dāviņi

Gailīši 

Īslīce

Mežotne

Vecsaule

Administratīvo teritoriju platība km2
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Iedzīvotāju nacionālais sastāvs novadā procentos 

Pēc iedzīvotāju skaita Bauskas novads ir viens no lielākajiem valstī – 26 013 (uz 

01.01.2015.) novadā un 9437 (uz 01.01.2015.) Bauskas pilsētā. Iedzīvotāju blīvums:33 

iedz./km2. 

 

 

Citu tautību pārstāvji ir 2 % no iedzīvotāju kopējā skaita. 

  

91%

5%
2% 2%

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes sadalījums

Aramzeme ganības Pļavas Augļu dārzi

76 %

9 % 7 %
3 % 2 % 1 %

Latvieši Krievi Lietuvieši Baltkrievi Ukraiņi Poļi

Iedzīvotāju nacionālais sastāvs 
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2. PĀRVALDE 

 

Bauskas novada dome 

Novada domē 2013. gada jūnijā ievēlēti 17 deputāti.  Novada dome darbojas saskaņā ar 

Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām”, tās darbību reglamentē pašvaldības nolikums. 

Bauskas novada dome savā darbībā veicina novada attīstību un iedzīvotāju labklājības līmeņa 

izaugsmi. Bauskas novada domi vada domes priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks. 

2014.gadā Bauskas novada domē notikušas 25 domes sēdes, kurās pieņemti 746 lēmumi. 

Saskaņā ar Bauskas novada pašvaldības nolikumu, domes sēdes notiek vienu reizi mēnesī, 

piedalīties tajās aicināts ikviens novada iedzīvotājs. 

Domes darbības nodrošināšanai izveidotas šādas pastāvīgās komitejas:  

Finanšu komiteja,  

Vides un attīstības komiteja,  

Izglītības kultūras un sporta lietu komiteja un  

Sociālo un veselības lietu komiteja. 

Finanšu komiteja nodrošina pašvaldības budžeta projekta izstrādāšanu, izskata citu 

pastāvīgo komiteju sagatavotos budžeta projekta priekšlikumus un iesniedz tos izskatīšanai 

domes sēdē, sniedz atzinumu par budžeta projektu, tajā izdarāmajiem grozījumiem u.c. 

Vides un attīstības komiteja sagatavo izskatīšanai domes sēdē jautājumus par teritorijas 

plānojumu, detālplānojumiem, attīstības programmām un attīstības stratēģijām, zemes ierīcības 

plāniem, teritorijas attīstības plānu un apbūves kārtību, zemes lietām, īpašumu un teritorijas 

izmantošanu, investīciju projektu sagatavošanu un realizāciju u.c. 

Sociālo un veselības lietu komiteja lemj par sociālo palīdzību un sociālajiem 

pakalpojumiem, par Bauskas novada Bāriņtiesas un Bauskas novada administrācijas 

Dzimtsarakstu nodaļas darbību, par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, par veselības aprūpi 

un aizsardzību u.c. 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja lemj par izglītības, kultūras un 

sporta jautājumiem, sagatavo un iesniedz domei lēmumu projektus, kas attiecas uz pašvaldības 

izglītības, kultūras un sporta iestāžu darbību, par pirmsskolas un skolas vecuma bērnu 

nodrošināšanu ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, par organizatorisko un finansiālo 

palīdzību pašvaldības kultūras iestādēm un pasākumiem, pašvaldības izglītības, kultūras, sporta 



Bauskas novada pašvaldības 2014.gada publiskais pārskats 
 

10 
 

iestāžu, kā arī fizisko personu iesniegumus un pieprasījumus par budžeta līdzekļu piešķiršanu un 

sagatavo tos tālākai izskatīšanai Finanšu komitejā u.c. 

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai pašvaldībā izveidotas šādas komisijas un 

padomes: 

Administratīvā komisija,  

Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisija,  

Iepirkuma komisija,  

Atļauju izsniegšanas un licencēšanas komisija,  

Bauskas novada būvju pieņemšanas komisija, 

Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas komisija, 

Vēlēšanu komisija,  

Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija, 

Uzņēmējdarbības konsultatīvā padome, 

 Sporta lietu sabiedriskā padome,  

Apbalvojumu piešķiršanas padome. 

Bauskas novada administrācija 

Bauskas novada administrācija ir Bauskas novada domes izveidota iestāde, kas nodrošina 

domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. 

Bauskas novada administrācijas vadītājs ir pašvaldības izpilddirektors un izpilddirektora 

vietnieks. 

Administrācijai ir šādas struktūrvienības un speciālisti: 

Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļa, 

Attīstības un plānošanas nodaļa, 

Ekonomikas un finanšu nodaļa, 

Centralizētās grāmatvedības nodaļa, 

Saimnieciskā nodaļa, 

Juridiskā nodaļa, 

Iepirkumu nodaļa, 

Bauskas novada Būvvalde, 
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Transporta nodaļa, 

Sabiedriskās kārtības nodaļa, 

Izglītības nodaļa, 

Dzimtsarakstu nodaļa, 

Kanceleja, 

personāla speciālists, 

darba aizsardzības speciālists. 

2014.gada Bauskas novada pašvaldība no juridiskām personām saņēmusi 4367 

dokumentus, no fiziskām personām 1723 dokumentus. Kopumā pašvaldība 2014.gadā nosūtījusi 

4417 dokumentus. 

Lai sabalansētu novada administratīvā centra un pagastu iedzīvotāju vienlīdzīgu pieeju 

pašvaldības pakalpojumiem, iedzīvotājiem ir iespēja pašvaldības pamatpakalpojumus saņemt 

tuvāk savai dzīvesvietai – pagastā. 

2014.gadā darbību veiksmīgi turpina 2013.gadā atklātais Klientu apkalpošanas centrs, 

pašvaldības pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai.   
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3. FINANŠU RESURSI UN DARBĪBAS REZULTĀTI 

 

3.1. DIVOS IEPRIEKŠĒJOS GADOS IZPILDĪTAIS UN KĀRTĒJAM 

GADAM PIEŅEMTAIS BUDŽETS 

 

Bauskas novada pašvaldības budžets 2014.gadam apstiprināts 2014.gada 27.janvārī ar 

Bauskas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Par Bauskas novada pašvaldības 

2014.gada budžetu”. 

Ievērojot piesaistītos kredītresursus Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās 

ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu finansēšanai, investīcijām izglītības iestāžu, 

ceļu un ielu infrastruktūrā, jauno projektu un pasākumu īstenošanu, no valsts budžeta saņemto 

mērķdotāciju izglītības funkciju nodrošināšanai atlikušajiem gada četriem mēnešiem, plānotais 

konsolidētā budžeta izdevumu apjoms 2014.gadā pieauga no 26 505 079 EUR līdz 34 880 358 

EUR. Gada laikā apstiprināti seši grozījumi Bauskas novada domes saistošajos noteikumos Nr.1 

„Par Bauskas novada pašvaldības 2014.gada budžetu” – 24.aprīlī, 26.jūnijā, 28.augustā, 

25.septembrī, 30.oktobrī un 19.decembrī. 

Bauskas novada pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta. 

Speciālo budžetu veido ziedojumi un dāvinājumi.  

Pašvaldības konsolidētā budžeta ieņēmumi 2014.gadā bija 28 673 638 EUR, pārsniedzot 

plānoto par 1.3%, bet salīdzinājumā ar 2013.gada izpildi ieņēmumi bija par 15.9% lielāki. 

Konsolidētā budžeta izdevumi sastādīja 32 485 124 EUR jeb 93.1% no plānotā.  

Konsolidētā budžeta 
ieņēmumi 24 747 389      28 673 638      115,9               22 850 663      79,7
Konsolidētā budžeta 
izdevumi 25 795 256      32 485 124      125,9               22 775 966      70,1
Ieņēmumu pārsniegums (+) 
vai deficīts (-) 1 047 867-        3 811 486-        X 74 697             X

2014.gads

Bauskas novada pašvaldības konsolidētais budžets  2013.-2015.g. 

2013.gads
izpilde, EUR

2015.gads

izpilde, EUR 2014/2013, % 2015/2014, %plāns, EUR 
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Bauskas novada pašvaldības 2015.gada ieņēmumu (attiecīgi arī izdevumu) plānā 

mērķdotācija izglītības funkciju nodrošināšanai plānota astoņiem mēnešiem saskaņā ar likumu 

„Par valsts budžetu 2015.gadam”. 

 

Bauskas novada pašvaldības konsolidētais budžets 2013.-2015.g. (milj. EUR) 

 

 

Pamatbudžeta ieņēmumi 

Pamatbudžets ir budžeta galvenā daļa, un tā ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi, 

nenodokļu ieņēmumi, ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, valsts 

budžeta un pašvaldību budžetu transferti. 

Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2014.gadā bija 28 655 750 EUR, 

t.i. par 371 259 EUR jeb 1.3 % vairāk nekā plānots un par 3 916 348 EUR jeb 15.8 % vairāk kā 

iepriekšējā gadā.  
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Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 2014.gadā 

 

 

 

 

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi 2014.gadā sastādīja 37.9 % no kopējiem 

pārskata gada pamatbudžeta ieņēmumiem. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze 2014.gadam 

bija 10 222 020 EUR, bet faktiskie ieņēmumi sastādīja 10 795 287 EUR. Pārskata gadā saņemts 

arī par 2013.gadu nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikums 57 389 EUR. 

2015.gadam iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze noteikta 11 023 020 EUR. 
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  Nodokļu ieņēmumi 12 148 559         12 972 095         106,8          13 169 339         101,5
    Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 10 241 237           10 852 676           106,0           11 130 700           102,6
    Nekustamā īpašuma nodoklis 1 756 202             1 928 006             109,8           1 852 300             96,1
    Azartspēļu nodoklis 42 086                  44 244                  105,1           46 339                  104,7
   Dabas resursu nodoklis 109 034                147 169                135,0           140 000                95,1
  Nenodokļu ieņēmumi 178 455              196 930              110,4          180 616              91,7
    Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un 
īpašuma 2 406                    852                       35,4             -                        0,0
    Valsts un pašvaldības nodevas 14 409                  14 355                  99,6             14 891                  103,7
    Naudas sodi 70 202                  76 366                  108,8           50 700                  66,4
    Pārējie nenodokļu ieņēmumi 719                       1 148                    159,7           500                       43,6
    Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma 
pārdošanas 90 719                  104 209                114,9           114 525                109,9
  Maksas pakalpojumi un citi pašu 
ieņēmumi 1 118 613           1 164 358           104,1          1 224 040           105,1
  Ārvalstu finanšu palīdzība 19 647                28 341                144,3          6 083                  21,5
  Valsts budžeta transferti 10 972 743         13 762 368         125,4          7 927 017           57,6
      Valsts budžeta transferti 
noteiktam mērķim 5 629 358             6 543 191             116,2           4 604 067             70,4

      Transferti Eiropas Savienības 
fondu un pārējās ārvalstu finanšu 
palīdzības  līdzfinansētiem projektiem  2 919 073             4 853 744             166,3           1 097 479             22,6
      Dotācija no pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas fonda 2 092 999             2 009 172             96,0             1 606 546             80,0
      Pārējie valsts budžeta transferti 331 313                356 261                107,5           618 925                173,7
   No valsts budžeta daļēji 
finansētām publiskām personām 1 974                  54 706                -                23 132                42,3
   Pašvaldību budžeta transferti 299 411              476 952              159,3          320 436              67,2
   KOPĀ 24 739 402         28 655 750         115,8          22 850 663         79,7

2014.gads

Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2013.-2015.g. 

2013.gads izpilde, 
EUR

2015.gads

izpilde, EUR 2014/ 2013, 
%

2015/ 2014, 
%plāns, EUR 

 

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) ieņēmumi 2014.gadā bija 1 928 006 EUR, 

pārsniedzot plānoto par 3.7 %. Salīdzinot ar 2013.gadu, NĪN ieņēmumi bija par 9.8 % jeb 

171 804 EUR lielāki. NĪN ieņēmumu pieaugums izskaidrojams ar ikgadēju 25 % pieaugumu 

zemei. NĪN ieņēmumu kopapjomā nodokļa parādi par iepriekšējiem gadiem ir 184 232 EUR. 

NĪN parādi 2014.gada 31.decembrī bija 442 933 EUR, 2013.gada 31.decembri – 443 380 

EUR, 2012.gada 31.decembri - 470 514 EUR, 2011.gada 31.decembri - 423 525 EUR, uz 

2010.gada 31.decembri - 316 374 EUR, uz 2009.gada 31.decembri – 223 913 EUR.  
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Prasību par nekustamā īpašuma nodokli dinamika 2009.-2014.g. (EUR) 

 

 

Bauskas novada pašvaldības NĪN administrēšanas datu bāzē 2014.gada 31.decembrī bija 

reģistrēti 31 938 NĪN maksātāju konti. 

2014.gadā piešķirti NĪN atvieglojumi 12 322 EUR apmērā: 

politiski represētajām personām par summu 8 315 EUR; 

par mājokli trūcīgajām personām 1 597 EUR apmērā; 

daudzbērnu ģimenēm un aizbildņu ģimenēm 1 560 EUR; 

par invaliditāti un ģimenēm, kurās ir invalīdi 811 EUR; 

personām, kas piedalījušās Černobiļas AES avārijas seku likvidācijā 39 EUR. 

 Lai mazinātu nodokļu parādus, 2014.gadā tika pieņemti: 

348 lēmumi par parāda piedziņu bezstrīda kārtībā ar zvērināta tiesu izpildītāja palīdzību; 

izsūtīts 191 atgādinājums un informatīvas vēstules par nokavētiem NĪN maksājumiem, 

891 brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi; 

138 lēmumi un 40 akti par nodokļa pārrēķinu un datu atbilstības pārbaudi; 

10 lēmumi par pašvaldības budžetā ieskaitāmo parādu un ar tiem saistītās nokavējuma 

naudas dzēšanu. 

Nodokļa atbalsta pasākuma (NAP) ietvaros saistībā ar nekustamā īpašuma nodokli 

2014.gadā ir pieņemti 6 lēmumi par nokavējuma naudas dzēšanu, un sakarā ar samaksas termiņa 

nepildīšanu atcelti 2 lēmumi. NAP īstenošanas laikā no 2012.gada 1.oktobra līdz 2014.gada 
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31.decembrim samaksāts NĪN pamatparāds 32 891 EUR un dzēsta nokavējuma nauda 13 029 

EUR. NAP ietvaros pieņemto lēmumu izpilde turpināsies līdz 2017.gada 31.decembrim.  

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) ieņēmumi 2015.gadā tiek plānoti 1 852 300 EUR, 

t.sk. kārtējā gada ieņēmumi 1 707 700 EUR un NĪN iepriekšējo gadu parādi 144 600 EUR. NĪN 

ieņēmumu īpatsvars pašvaldības plānoto ieņēmumu kopapjomā sastāda 8.1 %.  

Saskaņā ar likumu „Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli” pašvaldības budžetā tiek 

ieskaitīti 25 % no azartspēļu nodokļa ienākumiem par azartspēlēm, kas tiek organizētas attiecīgās 

pašvaldības teritorijā. Azartspēļu nodokļa ieņēmumi 2014.gadā bija 44 244 EUR. 

Azartspēļu nodokļa ieņēmumi 2015.gadā plānoti 46 339 EUR. 

Pārskata gadā dabas resursu nodoklis saņemts 147 169 EUR apmērā, kas ir par 35.0% 

vairāk nekā 2013.gadā. 

Dabas resursu nodokļa ieņēmumi 2015.gadā plānoti 140 000 EUR apmērā. 

Nenodokļu ieņēmumus veido procentu ieņēmumi par depozītiem un kontu atlikumiem, 

pašvaldību nodevas un naudas sodi, ko uzliek pašvaldība, ieņēmumi no pašvaldības īpašuma 

iznomāšanas un pārdošanas un citi nenodokļu ieņēmumi.  

Pašvaldības budžetā tiek iemaksātas valsts nodevas - par apliecinājumiem un citu 

funkciju pildīšanu bāriņtiesās, par civilstāvokļa aktu reģistrāciju, grozīšanu un papildināšanu, par 

uzvārda, vārda un tautības ierakstu maiņu personu apliecinošos dokumentos, par dzīves vietas 

deklarēšanu. 

Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” ir noteikta un pašvaldības budžetā tiek iemaksāta 

pašvaldības nodeva par būvatļauju saņemšanu. 

Nenodokļu ieņēmumi 2014.gadā saņemti 196 930 EUR. Salīdzinājumā ar 2013.gadu 

palielinājums par 10.4 %.  

Pamatojoties uz budžeta iestāžu ieņēmumu dinamiku 2014.gadā un prognozēm, 

2015.gadā nenodokļu ieņēmumi plānoti 180 616 EUR, t.sk. 114 525 EUR paredzēts saņemt no 

nekustamā īpašuma atsavināšanas.  

2014.gadā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi saņemti 

1 164 358 EUR apmērā, kas ir par 4.1 % vairāk nekā 2013.gadā. Šajā sadaļā tiek uzskaitīti 

ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem, izglītības pakalpojumiem, kursu organizēšanu, par 

telpu nomu un īri, būvvaldes un dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem pakalpojumiem, par biļešu 

realizāciju muzejos un kultūras namos un citi ieņēmumi.  
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Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 2015.gadam plānoti 1 224 

040 EUR.  

Valsts budžeta transferti saņemti 13 762 368 EUR apmērā, tas ir par 25.4 % vairāk nekā 

2013.gadā. No saņemtajiem valsts budžeta transfertiem 4 853 744 EUR sastādīja transferti 

Eiropas Savienības (ES) fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības (ĀFP) līdzfinansētajiem 

projektiem. Maksājumi no valsts budžeta ir viens no lielākajiem pašvaldības ieņēmumu avotiem, 

un 2014.gadā tie veidoja 48.0 % no pārskata gada pamatbudžeta ieņēmumiem. 

Valsts budžeta transferti 2015.gadam plānoti 7 927 017 EUR apjomā jeb 34.7 % no 

kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem, t.sk. mērķdotācija izglītības funkciju nodrošināšanai 

plānota 2015.gada astoņiem mēnešiem saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2015.gadam”. 

Pašvaldības budžetu transfertu ieņēmumus veido maksājumi, kas saņemti no citām 

pašvaldībām par izglītības un sociālo funkciju, par būvvaldes un bibliotēkas funkciju 

nodrošināšanu, sadarbību tūrisma jomā, kā arī finansējums no ES fondu projektu vadošajiem 

partneriem-pašvaldībām. Pārskata gadā pašvaldību transferti bija 476 952 EUR jeb par 59.3 % 

vairāk nekā 2013.gadā.  

Pašvaldības budžetu transfertu ieņēmumi 2015.gadam plānoti 320 436 EUR apmērā. 

Pamatbudžeta izdevumi 

Budžeta izdevumi atspoguļoti atbilstoši funkcionālajām kategorijām, kas raksturo 

izdevumu struktūru atbilstoši veicamajām funkcijām – vispārējie valdības dienesti, sabiedriskā 

kārtība un drošība, izglītība, ekonomiskā darbība, vides aizsardzība, pašvaldības teritoriju un 

mājokļu apsaimniekošana, veselība, kultūra un sports, sociālā aizsardzība. 
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izpilde, EUR 2014/ 2013, 
% plāns, EUR 2015/ 2014, 

%
Vispārējie valdības dienesti 1 603 299          1 508 487          94,1             1 973 342          130,8
t.sk. pašvaldības budžeta parāda 
darījumi 250 206               81 730                 32,7               107 274               131,3

Sabiedriskā kārtība un drošība 129 171             141 988             109,9           145 327             102,4

Ekonomiskā darbība 2 759 310          6 515 461          236,1           1 650 638          25,3

Vides aizsardzība 1 810 845          3 451 497          190,6           745 090             21,6
Pašvaldības teritoriju un 
mājokļu apsaimniekošana 2 834 658          3 630 676          128,1           3 445 919          94,9

Veselība 2 151                 1 346                 62,6             1 634                 121,4

Atpūta, kultūra un reliģija 3 088 806          2 987 571          96,7             2 238 074          74,9

Izglītība 11 840 611        12 286 341        103,8           10 458 806        85,1

Sociālā aizsardzība 1 717 771          1 949 951          113,5           2 107 541          108,1

KOPĀ 25 786 622        32 473 318        125,9           22 766 371        70,1

Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2013.- 2015.g. 

2013.gads 
izpilde, EUR

2014.gads 2015.gads 

 

 Pamatbudžeta izdevumi 2014.gadā bija 32 473 318 EUR, salīdzinot ar iepriekšējo gadu 

par 25.9 % lielāki. Izdevumu pieaugums pret iepriekšējo gadu izskaidrojams, galvenokārt, ar ES 

fondu līdzfinansēto projektu apguves apjoma, ieguldījumu novada izglītības iestāžu 

infrastruktūras uzlabošanā un materiāli tehniskās bāzes modernizācijā un ceļu un ielu 

infrastruktūras sakārtošanā pieaugumu. Būtiskākais izdevumu pieaugums, salīdzinot ar 

iepriekšējo gadu, saistīts ar ES fondu apguvi. Izdevumi saistībā ar ES struktūrfondu un ĀFP 

projektu īstenošanu pārskata gadā veidoja gandrīz 9.7 milj. EUR, kas salīdzinot ar iepriekšējo 

gadu, bija par 4.6 milj. EUR vairāk.  

 Vispārējo valdības dienestu darbības nodrošināšanai izlietoti 1 508 487 EUR. Izpildvaras 

jeb pašvaldības pārvaldes funkcijas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” nodrošina Bauskas 

novada dome. Šo funkciju īstenošanu saskaņā ar apstiprināto Bauskas novada domes nolikumu 

nodrošina ievēlētie deputāti, domes vadība, struktūrvienības, kā arī pagastu pārvalžu 

administrācija. 2014.gadā pašvaldības pārvaldes darbības nodrošināšanai izlietoti 1 426 757 

EUR jeb 4.4 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Pašvaldības budžeta parāda darījumu 

nomaksai (aizņēmumu procentu maksājumi un apkalpošanas maksa) izlietoti 81 730 EUR (0.3% 

no kopējiem izdevumiem). Zemās aizņēmumu procentu likmes un ES fondu projektu 

priekšfinansēšanai saņemto aizņēmumu atmaksa ES līdzfinansējuma daļas apmēros ir sekmējusi 

aizņēmumu procentu un apkalpošanas izdevumu samazināšanos, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 

par 67.3 % jeb 168 476 EUR. 
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Sabiedriskās kārtības un drošības sadaļā paredzēti izdevumi Sabiedriskās kārtības 

nodaļas, Dzimtsarakstu nodaļas darbības un citu pasākumu nodrošināšanai. Šajā sadaļā 

2014.gadā izlietoti 141 988 EUR jeb 0.4 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. 

Ekonomiskajai darbībai (izdevumi būvvaldes, ceļu uzturēšanai, projektu īstenošanai, ar 

tūrismu saistītiem pasākumiem) izlietoti 6 515 461 EUR jeb 20.1 % no kopējiem pamatbudžeta 

izdevumiem. Būtisks izdevumu palielinājums, salīdzinot ar 2013.gadu, saistīts gan ar ES fondu 

apguvi, gan izdevumu pieaugumu ceļu uzturēšanai. Izdevumi saistībā ar ES fondu projektu 

īstenošanu sastādīja aptuveni 4.5 milj. EUR. 

Vides aizsardzības pasākumiem izlietoti 3 451 497 EUR jeb 10.6 % no kopējiem 

pamatbudžeta izdevumiem. Budžeta sadaļā paredzētie līdzekļi lietoti atkritumu un notekūdeņu 

apsaimniekošanai, vides piesārņojuma novēršanai un samazināšanai, ūdenssaimniecības 

attīstības projektu īstenošanai. Izdevumi saistībā ar ES fondu projektu īstenošanu sastādīja 

aptuveni 3.3 milj. EUR. 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas sadaļā līdzekļi izlietoti komunālās 

saimniecības uzturēšanai, ielu apgaismošanai, teritoriju labiekārtošanai un ikdienas uzturēšanas 

darbu veikšanai, pašvaldību dzīvojamā fonda uzturēšanai un remontiem, īpašumu 

apsaimniekošanai, teritoriālajai plānošanai. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 

izlietoti 3 630 676 EUR jeb 11.2 % no izdevumu kopapjoma.  

Veselības veicināšanai izlietoti 1 346 EUR, atbalstot ikgadējos pasākumus veselības 

veicināšanas jomā. 

Atpūtas, kultūras un reliģijas budžeta sadaļā paredzētie līdzekļi lietoti sporta un kultūras 

pasākumiem, sporta centram, bibliotēkām, muzejiem, kultūras namiem, projektu īstenošanai, 

kultūras un sporta darbinieku darbības nodrošināšanai. Šim mērķim 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. 

Bauskas novada pašvaldības izdevumu kopapjomā lielākie izdevumi bija izglītībai -

12 286 341 EUR jeb 37.8 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Izdevumi ietver pedagogu 

un pārējā personāla atlīdzību, skolas ēku un telpu uzturēšanu, pirmsskolas bērnu un skolēnu 

ēdināšanu, skolēnu pārvadājumus, norēķinus par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, 

pakalpojumu samaksu, krājumu, materiālu, energoresursu, inventāra, grāmatu un periodikas 

iegādi un projektu īstenošanu. No pašvaldības līdzekļiem tika nodrošinātas brīvpusdienas visiem 
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Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu obligātās pirmsskolas izglītības un 4.-

6.klašu izglītojamajiem, bet no 2014.gada septembra arī 7.-9.klašu skolēniem.  

Sociālajai aizsardzībai (Sociālā dienesta un pansionāta darbības nodrošināšanai, 

savstarpējiem norēķiniem par sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, mājas 

aprūpētāju darba nodrošināšanai un sociālo pabalstu izmaksai) izlietoti 1 949 951 EUR jeb 6.0 % 

no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Sociālajā jomā īstenoti projekti par aptuveni 105 tūkst. 

EUR.  

Līdztekus valsts noteiktajiem obligātajiem pabalstiem - garantētā minimālā ienākuma 

(GMI) pabalsts, dzīvokļu pabalsts un pabalsts ārkārtas situācijās, pašvaldība 2014.gadā 

izmaksāja brīvpusdienu pabalstu pirmsskolas un skolas vecuma bērniem, pabalstu mācību gada 

uzsākšanai, pabalstu daļēju medicīnisko izdevumu samaksai, pabalstu audžuģimenēm un 

bērniem bāreņiem. 2014.gadā tika paplašināts pabalsta mācību gada uzsākšanai saņēmēju loks, 

iekļaujot bērnus un jauniešus, kuri aug aizbildņu ģimenēs. Salīdzinot ar 2013.gadu, par 44.1 % 

jeb 18 335 EUR samazinājies GMI pabalsts. GMI pabalsts turpina samazināties jau vairākus 

gadus, tam ir vairāki iemesli: stingrāk tiek kontrolēti līdzdarbības pienākumi – darba meklējumi 

un darba piedāvājumu pieņemšana, ārstēšanās no atkarībām, ja tās bija par šķērsli darba 

iegūšanai (tika piedāvātas un nodrošinātas narkologa konsultācijas un, vajadzības gadījumā, arī 

ārstēšana), tika sakārtotas uzturlīdzekļu piedziņas no bērnu vecākiem, kuri neiesaistās bērnu 

aprūpē un audzināšanā, vai arī no Uzturlīdzekļu garantijas fonda, kā arī kaut nedaudz, tomēr 

kopumā palielinās darbā iekārtošanās iespējas. Savukārt dzīvokļa pabalsta apmērs 2014.gadā 

sastādīja 137 204 EUR, salīdzinot ar 2013.gadu, par 43.5 % jeb 41 624 EUR vairāk, jo ar domes 

lēmumu tika paplašināta dzīvokļa saņēmēju mērķgrupa, paaugstinot ienākumu slieksni dzīvokļa 

pabalsta pretendentiem. 
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Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu struktūra 2014.gadā 

 

 

Izdevumu struktūrā lielāko izdevumu daļu veido kārtējie izdevumi, kas 2014.gadā 

veidoja 63.7 % no izdevumu kopapjoma jeb 20 692 683 EUR. Kārtējie izdevumi ietver 

izdevumus atlīdzībai, komandējumiem un dienesta braucieniem, pakalpojumu apmaksai, biroja, 

inventāra un grāmatu iegādei, kā arī nodokļu un nodevu maksājumus. 

Kapitāliem remontiem un rekonstrukcijai, kā arī pamatlīdzekļu iegādei izlietoti 

10 684 629 EUR. Kapitālo izdevumu būtiskāko daļu (gandrīz 80.3 %) sastāda izdevumi ES 

fondu projektu ietvaros. 
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  Uzturēšanas izdevumi 19 881 318        21 788 689        109,6             20 892 725        95,9               

    Kārtējie izdevumi 18 666 078        20 692 683        110,9             19 725 322        95,3               

      Atlīdzība 11 817 736         12 598 930         106,6              12 001 567         95,3               

    Procentu izdevumi 223 704             48 136               21,5               59 674               124,0             
    Subsīdijas, dotācijas un 
sociālie pabalsti 543 157             559 823             103,1             612 358             109,4             

    Transferti 448 380             488 047             108,8             495 371             101,5             

  Kapitālie izdevumi 5 905 304          10 684 629        180,9             1 873 646          17,5               

  KOPĀ 25 786 622       32 473 318       125,9             22 766 371       70,1               

Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2013.- 2015.g 

2013.gads 
izpilde, EUR

2014.gads 2015.gads

izpilde, EUR 2014/ 2013, % plāns, EUR 2015/ 2014, %

 

Ziedojumi un dāvinājumi 

Bauskas novada pašvaldības speciālo budžetu veido ziedojumi un dāvinājumi.  

2014.gadā saņemti ziedojumi un dāvinājumi 17 888 EUR apmērā, tajā skaitā no 

juridiskajām personām 13 235 EUR un no fiziskajām personām 4 653 EUR. 

Ziedojumus saņēmušas šādas iestādes: 

Bauskas novada administrācija - kopā saņemti 12 133 EUR, t.sk. no AS “SEB banka” 2 

000 EUR Bauskas pilsētas 405 gadu jubilejas pasākuma organizēšanai un 215 EUR konkursa 

„Gada skolotājs” organizēšanai; no SIA „Gaižēni’ EUR 3 000 un SIA „Tunkūni” 3 000 EUR 

naudas balvām Bauskas novada vispārējo izglītības iestāžu 9.klašu absolventiem par augstiem 

mācību sasniegumiem; no AS „SWEDBANK” 300 EUR Bauskas novada svētku pasākuma 

organizēšanai; no juridiskām un fiziskām personām 3 618 EUR Bauskas Rātsnama interjera 

priekšmetu iegādei. 

Bauskas sākumskola - kopā saņemti 2 400 EUR, t.sk. no SIA „Bauskas alus” 400 EUR 

skolēnu ceļa izdevumu segšanai braucienam uz Vāciju; no SIA „Latvijas Mobilais telefons” 

2 000 EUR inventāra iegādei. 

Bauskas Valsts ģimnāzija - kopā saņemti 1 370 EUR, t.sk. no fiziskajām personām 1 070 

EUR absolventu vakara organizēšanai un no AS „Balticovo” 300 EUR skolēnu pieredzes 

apguves braucienam uz Vācijas skolām. 

Bauskas Mūzikas skola - no fiziskas personas 285 EUR audzēkņu ekskursijai. 
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Uzvaras vidusskola – kopā saņemti 1 623 EUR, t.sk. no fiziskajām personām 1 373 EUR 

un no SIA „Uzvaras lauks” 250 EUR skolas jubilejas pasākuma organizēšanai un mēbeļu 

iegādei. 

Bauskas pils muzejs – no fiziskajām personām 77 EUR inventāra iegādei. 

2014.gadā izdevumi no ziedojumiem un dāvinājumiem sastādīja 11 806 EUR. Ziedojumu 

un dāvinājumu izlietojums veikts atbilstoši ziedojumu – dāvinājumu mērķiem. 
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3.2. ILGTERMIŅA SAISTĪBAS  

 

Bauskas novada pašvaldības aizņēmumu saistības 

Bauskas novada pašvaldības aizņēmumu saistības 31.12.2014. bija 16 685 250 EUR. 

Pēc aizdevēja saistību apjoms 31.12.2014. iedalās - aizņēmumi no Valsts kases  

16 627 519 EUR un aizņēmumi no Vides investīciju fonda 57 731 EUR.  

Pārskata gadā ir veikta aizņēmumu pamatsummas atmaksa 4 204 599 EUR apmērā un 

saņemti aizņēmumi 8 236 831 EUR apmērā, tajā skaitā ES līdzfinansēto projektu īstenošanai – 

73.2 % jeb 6 031 317 EUR no saņemto aizņēmumu kopsummas.  

 

2014.gadā saņemto aizņēmumu izmantošanas mērķi (EUR, %)
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Bauskas novada pašvaldības aizņēmumu saraksts uz 31.12.2014. (EUR) 

N.p.
k. Aizdevējs Mērķis 

Līguma 
parakstīšan
as datums 

Atmaksas 
termiņš 

Parāds uz 
pārskata 
perioda 
sākumu 

Parāds uz 
pārskata 
perioda 
beigām 

1. Valsts 
kase 

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

02.11.2009. 20.12.2015. 8 802 4 408 

2. 
Vides 
investīciju 
fonds 

Codes pagasta 
notekūdeņu 
rekonstrukcijai 

07.10.2003. 01.10.2018. 10 755 8 609 

3. Valsts 
kase 

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

02.11.2009.  20.10.2019. 74 706 62 241 

4. Valsts 
kase 

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

02.11.2009.  20.07.2019. 93 363 76 385 

5. Valsts 
kase 

ELFLA projekta „Ceļa 
„Lejas – Valteķi – 
Bardžūni” rekonstrukcija” 
īstenošanai 

21.10.2009.  20.05.2014. 10 408 0 

6. Valsts 
kase 

Uzvaras vidusskolas 
sporta zāles būvniecībai 09.08.2005. 05.03.2021. 114 332 99 086 

7. Valsts 
kase 

ELFLA projekta 
„Ozolaines ielas 
rekonstrukcija” 
īstenošanai 

22.04.2009.  20.12.2015. 33 755 16 873 

8. Valsts 
kase 

Brunavas pašvaldības 
autoceļu remontam 20.05.2010. 20.06.2015. 6 732 2 240 

9. Valsts 
kase 

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

20.05.2010. 20.09.2026. 34 243 31 554 

10. Valsts 
kase 

Komunālās saimniecības 
traktora iegādei 
(Mežotnes pagasts) 

20.05.2010. 20.12.2017. 20 952 15 708 

11. Valsts 
kase 

Ūdenssaimniecības 
(Brunavas pagasts) 
renovācijas projekta 
tehniskās dokumentācijas 
izstrādei  

20.05.2010. 20.02.2018. 10 535 8 055 

12. Valsts 
kase 

Ēkas Dārza ielā 9, Bauskā 
rekonstrukcijas 1.kārtai 24.05.2010. 20.01.2027. 709 780 656 211 
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13. Valsts 
kase 

Nekustamā īpašuma 
„Kultūras nams” Īslīces 
pagastā iegādei 

24.05.2010. 20.07.2027. 247 686 229 673 

14. Valsts 
kase 

Daudzfunkcionālā sociālā 
un izglītības centra 
„Lilijas” renovācijai 

24.05.2010. 20.08.2016. 42 557 27 082 

15. Valsts 
kase 

Uzvaras vidusskolas 
sporta zāles būvniecības 
pabeigšanai 

24.05.2010. 20.07.2026. 242 227 223 229 

16. Valsts 
kase 

Plūdoņa ielas, Bauskā 
rekonstrukcijai 24.05.2010. 20.03.2016. 69 228 38 460 

17. Valsts 
kase 

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

24.05.2010. 20.12.2020. 66 494 56 995 

18. Valsts 
kase 

Dzīvojamās mājas 
Bauskā, Rīgas ielā 64b 
rekonstrukcijai 

24.05.2010. 20.03.2016. 50 212 27 895 

19. Valsts 
kase 

ERAF projekta 
„Daudzfunkcionālā 
rehabilitācijas centra 
izveide Bauskas pilsētā” 
līdzfinansējuma 
nodrošināšanai 

24.05.2010. 20.03.2016. 68 345 37 969 

20. Valsts 
kase 

Bauskas pilsētas 
vispārizglītojošo skolu un 
PII logu nomaiņai 

24.05.2010. 20.10.2015. 80 774 40 387 

21. Valsts 
kase 

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

24.05.2010. 20.07.2032. 231 999 219 626 

22. Valsts 
kase 

Uzvaras vidusskolas 
sporta zāles piebūves 
būvniecības pabeigšanai 

24.05.2010. 20.12.2027. 136 334 126 596 

23. Valsts 
kase 

Codes pamatskolas sporta 
zāles būvniecībai 24.05.2010. 20.12.2033. 669 660 636 177 

24. Valsts 
kase 

Mežgaļu pamatskolas 
jumta seguma un 
konstrukciju renovācijai 

24.05.2010. 20.02.2018. 52 248 39 954 

25. Valsts 
kase 

ERAF projekta „Gājēju 
celiņa izbūve gar II šķiras 
valsts autoceļu Vecsaule – 
Rudzi – Code” 
īstenošanai 

24.05.2010. 20.12.2020. 41 793 35 822 

26. Valsts 
kase 

Bauskas pilsētas 
infrastruktūras objektu 
rekonstrukcijai 

24.05.2010. 20.04.2028. 2 174 988 2 024 988 

27. Valsts 
kase 

Daudzfunkcionālā 
izglītības centra Dārza 
ielā 9, Bauskā 
rekonstrukcijas 
pabeigšanai 

24.05.2010. 20.04.2028. 445 643 414 909 

28. Valsts 
kase 

Bauskas pašvaldības 
īpašumā esošo ēku 24.05.2010. 20.04.2028. 419 895 390 937 
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renovācijai 

29. Valsts 
kase 

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

24.05.2010. 20.08.2033. 840 129 797 591 

30. Valsts 
kase 

Sabiedriski sociālā centra 
„Ērgļi” remontam 24.05.2010. 20.11.2018. 273 960 219 168 

31. Valsts 
kase 

ELFLA projekta „Codes 
pamatskolas sporta 
laukuma rekonstrukcija” 
īstenošanai 

24.05.2010. 20.12.2020. 54 263 46 511 

32. Valsts 
kase 

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

02.07.2010. 20.03.2014. 7 019 0 

33. Valsts 
kase 

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

08.10.2010.  20.06.2014. 5 979 0 

34. Valsts 
kase 

ELFLA projekta 
„Ceraukstes pagasta 
publiskās infrastruktūras 
uzlabošana” īstenošanai 

19.10.2010. 20.09.2014. 5 979 0 

35. Valsts 
kase 

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

22.10.2010.  20.06.2014. 19 419 0 

36. Valsts 
kase 

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

02.05.2011. 20.09.2021. 82 103 28 127 

37. Valsts 
kase 

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

02.05.2011. 20.12.2015. 18 835 5 790 

38. Valsts 
kase 

ELFLA projekta 
„Publiskās infrastruktūras 
sakārtošana Vecsaules 
pagastā” īstenošanai 

02.05.2011. 20.03.2015. 9 086 1 727 

39. Valsts 
kase 

ERAF projekta „Bauskas 
pilsētas PII infrastruktūras 
attīstība” īstenošanai 

02.05.2011. 20.04.2031. 536 000 537 931 
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40. Valsts 
kase 

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

20.06.2011. 20.06.2016. 16 249 9 476 

41. Valsts 
kase 

ELFLA projekta „A2 
autoceļa „Dāviņu skola-
Teņi” rekonstrukcija” 
īstenošanai 

20.06.2011. 20.12.2015. 54 422 27 246 

42. Valsts 
kase 

ELFLA projekta „Gailīšu 
pagasta Pāces ciema 
autoceļu rekonstrukcija” 
īstenošanai 

20.06.2011. 20.03.2015. 10 751 2 100 

43. Valsts 
kase 

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

20.06.2011. 20.03.2015. 27 052 3 574 

44. Valsts 
kase 

ERAF projekta 
„Satiksmes drošības 
uzlabošana Bauskā” 
īstenošanai 

20.06.2011. 20.12.2015. 51 273 25 992 

45. Valsts 
kase 

ELFLA projekta „Gājēju 
tilta un ceļu Gaisa tilts - 
Grantiņi, Ērgļi - Saules 
rekonstrukcija” 
īstenošanai 

20.06.2011. 20.06.2016. 30 250 17 359 

46. Valsts 
kase 

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

09.09.2011. 20.12.2024. 277 366 473 263 

47. Valsts 
kase 

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

19.10.2011. 20.06.2014. 3 392 0 

48. Valsts 
kase 

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

23.04.2010.  20.12.2014. 8 361 0 

49. Valsts 
kase 

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

16.06.2010.  20.06.2014. 5 435 0 

50. 
Vides 
investīciju 
fonds 

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

05.12.2011. 01.10.2021. 15 680 0 

51. Valsts 
kase Transporta iegādei 28.12.2011. 20.07.2016. 6 238 3 740 

52. Valsts 
kase Transporta iegādei 20.02.2012. 20.02.2017. 34 367 23 792 

53. Valsts Vispārējās izglītības 20.02.2012. 20.02.2017. 60 990 42 234 
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kase iestādes „Mežotnes 
internātvidusskola” 
energoefektivitātes 
uzlabošanai 

54. Valsts 
kase 

ELFLA projekta 
„Aprīkojuma iegāde un 
remontdarbi Bauskas 
novada izglītības iestāžu 
pakalpojumu 
uzlabošanai” īstenošanai 

21.03.2012. 20.06.2015. 13 384 3 367 

55. Valsts 
kase 

SIA „Īslīces ūdens” 
pamatkapitāla 
palielināšanai Kohēzijas 
fonda projekta 
„Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība 
Īslīces pagastā” 
īstenošanai 

13.04.2012. 20.02.2022. 375 519 329 998 

56. Valsts 
kase 

ELFLA projekta 
„Bauskas novada 
bibliotēku rekonstrukcija 
un aprīkošana” 
īstenošanai 

27.04.2012. 20.03.2015. 12 810 2 565 

57. 
Vides 
investīciju 
fonds 

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

06.06.2012. 01.04.2022. 69 119 26 820 

58. Valsts 
kase 

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

09.08.2012. 20.08.2022. 152 528 169 076 

59. Valsts 
kase 

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

21.08.2012. 20.09.2016. 103 515 65 876 

60. 
Vides 
investīciju 
fonds 

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

30.08.2012. 01.07.2022. 46 569 22 302 

61. Valsts 
kase 

SIA „Bauskas 
ūdenssaimniecība” 
pamatkapitāla 
palielināšanai Kohēzijas 
fonda projekta 
„Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība 
Bauskā” īstenošanai  

16.10.2012. 20.10.2022. 345 758 307 340 

62. Valsts 
kase 

Bauskas Rātsnama 
rekonstrukcijai, 3.kārta 30.01.2013. 20.01.2033. 355 496 337 046 

63. Valsts 
kase 

ERAF projekta 
„Tranzītielu sakārtošana 20.05.2013. 20.12.2035. 174 827 1 712 877 
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Bauskā” īstenošanai 

64. Valsts 
kase 

Latvijas-Lietuvas 
pārrobežu sadarbības 
projekta „Ilgtspējīga 
lietusūdens kanalizācijas 
apsaimniekošana Lielupes 
baseina vides kvalitātes 
uzlabošanai” īstenošanai 

19.06.2013. 20.06.2033. 489 731 730 251 

65. Valsts 
kase 

Bauskas novada izglītības 
iestāžu infrastruktūras 
uzlabošanai un materiāli 
tehniskās bāzes 
modernizācijai 

19.06.2013. 20.12.2032. 889 787 842 976 

66. Valsts 
kase 

ERAF projekta „Bauskas 
novada Mežotnes pagasta 
Garozas ciema 
ūdenssaimniecības 
attīstība” īstenošanai 

19.06.2013. 20.06.2023. 116 969 104 689 

67. Valsts 
kase 

ERAF projekta 
„Ūdenssaimniecības 
attīstība Bauskas novada 
Codes pagasta Guntu 
ciemā” īstenošanai 

07.08.2013. 20.06.2016. 53 447 17 354 

68. Valsts 
kase 

ERAF projekta 
„Ūdenssaimniecības 
attīstība Bauskas novada 
Codes pagasta Jauncodes 
ciemā” īstenošanai 

07.08.2013. 
 20.12.2017. 357 43 272 

69. Valsts 
kase 

SIA „Īslīces ūdens” 
pamatkapitāla 
palielināšanai  ERAF 
projekta 
„Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība 
Bauskas novada Īslīces 
pagasta Ādžūnu ciemā” 
īstenošanai 

07.08.2013. 20.07.2023. 138 754 124 551 

70. Valsts 
kase 

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

03.09.2013. 20.06.2018. 60 287 50 559 

71. Valsts 
kase 

Informācijas tehnoloģiju 
aprīkojuma iegāde 
Bauskas novada izglītības 
iestādēm 

01.10.2013. 20.09.2016. 27 541 17 530 

72. Valsts 
kase 

Vispārējās izglītības 
iestādes „Mežotnes 
internātvidusskola” 
katlumājas renovācijas 
remontdarbu veikšana un 
materiāli tehniskās bāzes 
modernizācija 

01.10.2013. 20.09.2023. 150 766 135 310 

73. Valsts 
kase 

Ūdensvada un sadzīves 
kanalizācijas izbūve 
Pārupes, Īslīces un 
Stacijas ielā" īstenošanai-
ārkārtas situācijas 

01.10.2013. 20.03.2018. 62 441 47 749 
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novēršanai 

74. Valsts 
kase 

Pašvaldības autonomo 
funkciju veikšanai 
nepieciešamā transporta 
iegādei 

10.10.2013. 20.10.2018. 53 049 42 458 

75. Valsts 
kase 

Bauskas novada 
pašvaldības vispārējās 
izglītības iestādes 
„Mežotnes 
internātvidusskola” 
materiāli tehniskās bāzes 
nodrošināšana 

20.11.2013. 20.11.2015. 15 609 7 802 

76. Valsts 
kase 

ELFLA projekta 
„Grenctāles kultūras 
nama pieejamības 
uzlabošana -2.kārta” 
īstenošanai 

20.11.2013. 20.12.2015. 57 700 19 228 

77. Valsts 
kase 

ELFLA projekta „Sporta 
inventāra piegāde un 
uzstādīšana” īstenošanai 

20.11.2013. 20.11.2015. 13 873 0 

78. Valsts 
kase 

ELFLA projekta 
„Bauskas novada kultūras 
centru infrastruktūras 
uzlabošana” īstenošanai 

20.11.2013. 20.11.2015. 4 935 0 

79. Valsts 
kase 

ELFLA projekta 
„Bauskas Kultūras centra 
aprīkošana -2.kārta” 
īstenošanai 

20.11.2013. 20.06.2014. 11 191 0 

80. Valsts 
kase 

ELFLA projekta 
„Tehniskās jaunrades 
aktivitāšu ieviešana 
Bauskas novadā” 
īstenošanai 

20.11.2013. 20.11.2014. 4 754 0 

81. Valsts 
kase 

ELFLA projekta 
„Multimediju studija 
jauniešiem” īstenošanai 

20.11.2013. 20.11.2015. 24 317 5 507 

82. Valsts 
kase 

Bauskas novada izglītības 
iestāžu mācību klašu 
aprīkojuma un 
daudzfunkciju iekārtu 
iegādei 

20.11.2013. 20.11.2018. 54 695 43 756 

83. Valsts 
kase 

SIA „Īslīces ūdens” 
pamatkapitāla 
palielināšanai ERAF 
projekta 
„Ūdenssaimniecības 
attīstība Bauskas novada 
Īslīces pagasta Bērzu 
ciemā” īstenošanai  

12.12.2013. 20.12.2023. 149 494 134 564 

84. 

Valsts 
kase 

Pašvaldības autonomo 
funkciju veikšanai 
nepieciešamā transporta 
(autobusu) iegādei 

28.01.2014. 20.01.2021. 0 290 447 

85. 

Valsts 
kase 

Bauskas novada 
pirmsskolas izglītības 
iestādes „Zīlīte” materiāli 
tehniskās bāzes 
nodrošināšanai 

28.01.2014. 20.01.2016. 0 36 526 
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86. 

Valsts 
kase 

Ūdensvada un sadzīves 
kanalizācijas izbūvei 
Pārupes, Īslīces un 
Stacijas ielā-ārkārtas 
situācijas novēršanai 

17.02.2014. 20.02.2024. 0 86 986 

87. 

Valsts 
kase 

Bauskas Rātsnama 
rekonstrukcijas 3.kārtas 
(interjera aprīkojuma 
iegāde) īstenošanai  

19.03.2014. 20.12.2016. 0 10 468 

88. 

Valsts 
kase 

Bauskas Valsts 
ģimnāzijas un Bauskas 
sākumskolas ēkas 
energoefektivitātes 
paaugstināšana  

15.05.2014. 20.05.2044. 0 641 196 

89. 

Valsts 
kase 

Bauskas novada 
pašvaldības izglītības 
iestāžu informācijas 
tehnoloģiju aprīkojuma 
iegādei 

16.06.2014. 20.06.2017. 0 59 444 

90. 

Valsts 
kase 

ERAF projekta 
„Ūdenssaimniecības 
infrastruktūras attīstība 
Bauskas novada Dāviņu 
pagasta Dāviņu ciemā” 
īstenošanai 

16.06.2014. 20.09.2019. 0 96 178 

91. 

Valsts 
kase 

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

16.06.2014. 20.12.2019. 0 110 480 

92. 

Valsts 
kase 

ERAF projekta „Rīgas 
ielas posma 
rekonstrukcija 
uzņēmējdarbības 
attīstībai” īstenošanai 
 

16.06.2014. 20.06.2034. 0 466 858 

93. 

Valsts 
kase 

Prioritārā investīciju 
projekta „Rīgas ielas 
posma rekonstrukcija 
uzņēmējdarbības 
attīstībai”  īstenošanai 

16.06.2014. 20.06.2017. 0 40 372 

94. 

Valsts 
kase 

ERAF projekta 
„Ūdenssaimniecības 
infrastruktūras attīstība 
Bauskas novada 
Ceraukstes pagasta Mūsas 
ciemā” īstenošanai 

22.07.2014. 20.12.2020. 0 62 555 

95. 

Valsts 
kase 

Latvijas-Lietuvas 
pārrobežu sadarbības 
programmas projekta 
„Ilgtspējīga lietusūdens 
kanalizācijas 
apsaimniekošana Lielupes 
baseina vides kvalitātes 
uzlabošanai” īstenošanai 

22.07.2014. 20.12.2019. 0 56 277 

96. Valsts 
kase 

ERAF projekta 
„Ūdenssaimniecības 22.07.2014. 20.12.2021. 0 362 780 



Bauskas novada pašvaldības 2014.gada publiskais pārskats 
 

34 
 

infrastruktūras attīstība 
Bauskas novada 
Vecsaules pagasta 
Vecsaules ciemā” 
īstenošanai 

97. 

Valsts 
kase 

Bauskas novada izglītības 
iestāžu infrastruktūras 
uzlabošanai un materiāli 
tehniskās bāzes 
modernizācijai 

22.07.2014. 20.03.2032. 0 496 997 

98. 

Valsts 
kase 

ERAF projekta „Kraujas 
ielas posma 
rekonstrukcija 
uzņēmējdarbības 
attīstībai” īstenošanai 

15.09.2014. 20.09.2024. 0 60 927 

99. 

Valsts 
kase 

Prioritārā investīciju 
projekta „Kraujas ielas 
posma rekonstrukcija 
uzņēmējdarbības 
attīstībai” īstenošanai 

15.09.2014. 20.09.2017. 0 10 118 

100. 

Valsts 
kase 

KPFI projekta 
„Siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšana 
Bauskas novadā, 
iegādājoties divus jaunus 
rūpnieciski ražotus 
elektromobiļus” 
īstenošanai 

15.09.2014. 20.06.2017. 0 32 316 

101. 

Valsts 
kase 

ERAF projekta 
„Ūdenssaimniecības 
infrastruktūras attīstība 
Bauskas novada 
Mežotnes pagasta pagasta 
Jumpravas ciemā” 
īstenošanai 

15.09.2014. 20.03.2019. 0 68 139 

102. 

Valsts 
kase 

ERAF projekta 
„Ūdenssaimniecības 
infrastruktūras attīstība 
Bauskas novada 
Mežotnes pagasta pagasta 
Mežotnes ciemā” 
īstenošanai 

15.09.2014. 20.12.2019. 0 713 

103. 

Valsts 
kase 

Bauskas novada 
pašvaldības izglītības 
iestāžu mēbeļu un 
aprīkojuma iegādei 

15.09.2014. 20.09.2018. 0 57 041 

104. 
Valsts 
kase 

Kalna un Zaļās ielas 
seguma periodiskās 
uzturēšanas darbiem 

08.10.2014. 20.09.2034. 0 318 194 

105. 
Valsts 
kase 

Remontdarbu veikšanai 
vispārēja tipa pansionātā 
„Derpele” 

10.10.2014. 20.12.2018. 0 22 611 

106. Valsts 
kase 

1.maija ielas seguma 
rekonstrukcijai 16.10.2014. 20.10.2024. 0 59 987 

107. Valsts 
kase 

Sporta ielas Bauskā 
seguma rekonstrukcijai 30.10.2014. 20.03.2024. 0 75 127 

x Kopā x x x 12 652 266 16 685 250 
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Aizņēmumu saņemšanas un atmaksas apmēri (milj. EUR) 

 

 

 

Galvojumi  

Neatmaksāto galvojumu apjoms 2014.gada 31.decembrī veidoja 383 989 EUR.  

Valsts kase Ūdenssaimniecības 
projekta īstenošanai

SIA Bauskas 
ūdenssaimniecība 03.06.2008. 03.06.2018. 150 079 71 081 0

Valsts kase

Kohēzijas fonda 
projekta 
"Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu 
attīstība Bauskā" 
īstenošanai

SIA Bauskas 
ūdenssaimniecība 21.12.2012. 20.12.2032. 383 989 383 989 383 989

Kopā x x x x 534 068 455 070 383 989

Pārskata 
perioda 
beigās 

Pārskata 
perioda 
sākumā

Galvojuma 
summa 

Bauskas novada pašvaldības galvojumu saraksts uz 31.12.2014. (EUR)

Aizdevējs Mērķis Atmaksas 
termiņš Aizņēmējs

Līguma 
parakstīšanas 

datums 
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3.3. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS 

Bauskas novada nekustamā īpašuma bilances vērtību sadalījums pa īpašuma veidiem 

31.12.2014.(EUR) 

Nekustamā īpašuma 
veids 

Bilances vērtība 
31.12.2013. 

Bilances vērtība 
31.12.2014. 

Izmaiņas 
pieaugums + 

samazinājums - 
Dzīvojamās ēkas 2 026 061 2 036 280 +10 219 
Nedzīvojamās ēkas 19 528 023 20 632 845 +1 104 822 
Transporta būves 14 643 841 17 165 674 +2 521 833 
Zeme zem ēkām un 
būvēm 4 173 323 4 294 982 +121 659 

Kultivētā zeme 2 652 976 2 726 715 +73 739 
Atpūtai un izklaidei 
izmantojamā zeme 160 261 160 261 0 

Pārējā zeme 2 711 672 2 767 515 +55 843 
Inženierbūves 3 567 633 7 182 685 +3 615 052 
Pārējais nekustamais 
īpašums 1 639 698 1 634 869 -4 829 

Turējumā nodotā 
pašvaldību zeme 242 463 216 116 -26 347 

 

Bauskas novada pašvaldības īpašumā esošās un piekrītošās zemes sadalījums pa iestādēm 

31.12.2014 ( ha). 

 

Iestādes nosaukums Platība/ha % 
Bauskas novada 
administrācija 295 8.3 

Brunavas pagasts 391 11.0 
Ceraukstes pagasts 311 8.8 
Codes pagasts 413 11.7 
Dāviņu pagasts 320 9.0 
Gailīšu pagasts 739 20.9 
Īslīces pagasts 348 9.8 
Mežotnes pagasts 230 6.5 
Vecsaules pagasts 495 14.0 
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3.4. LĪDZDALĪBA KAPITĀLSABIEDRĪBU KAPITĀLĀ 

Bauskas novada dome ir kapitāldaļu turētāja astoņās kapitālsabiedrībās un tās bilancē kā 

līdzdalība radniecīgo (ieguldījuma īpatsvars pamatkapitālā ir lielāks par 50 %) un asociēto 

(ieguldījuma īpatsvars pamatkapitālā ir mazāks par 30 %) uzņēmumu kapitālā uzskaitīti 

ieguldījumi deviņu kapitālsabiedrību pamatkapitālos, kopsummā 5 440 381 EUR. 

Ieguldījumi kapitālsabiedrību pamatkapitālā 31.12.2014. (euro) 

Nr. Kapitālsabiedrības 
nosaukums 

Ieguldījums 
uz 

31.12.2013. 

Ieguldījums 
31.12.2014. 

Izmaiņas 
+/- 

Līdzdalība 
% 

1. SIA „Bauskas slimnīca” 701 338 686 582 -14 756 100 
2. SIA „Zemgales mutes 

veselības centrs” 
105 292 105 292 0 100 

3. SIA „Bauskas 
zobārstniecība” 

9 371 9 371 0 100 

4. SIA „VIDES SERVISS” 298 097 318 097 20 000 100 
5. SIA „Bauskas 

ūdenssaimniecība” 
2 087 929 2 158 546 70 617 100 

6. SIA „Bauskas siltums” 930 087 930 087 0 100 
7. SIA „Īslīces ūdens” 714 121 1 231 609 517 488 100 
8. SIA „Zemgales EKO” 797 797 0 28 
 Kopā: 4 847 033 5 440 381 593 348  

 

Bilancē līdzdalību radniecīgo un asociēto kapitālsabiedrību kapitālos novērtē un uzrāda 

saskaņā ar izmaksu metodi. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumus uzskaita iegādes vērtībā 

(nominālvērtībā), t.i., atbilstoši reģistrētai daļai kapitālsabiedrību pamatkapitālā. 

Pašvaldības kapitālsabiedrību darbības rezultāti 2014. gadā (euro) (saskaņā ar 

iesniegtajiem gada pārskatiem) 

Kapitālsabiedrība Darbības veids 

Vidējais 
uzņēmumā 

nodarbināto 
skaits 

Neto 
apgrozījums 

Peļņa (+) 
vai 

zaudējumi 
(-) 

SIA „Bauskas 
slimnīca” 

veselības aprūpe 122 2 436 066 188 177 

SIA „Zemgales 
mutes veselības 
centrs” 

zobārstniecības 
pakalpojumi 

24 331 072 -2 986 

SIA „Bauskas 
zobārstniecība” 

zobārstniecības 
pakalpojumi 

15 163 811 -3 579 
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SIA „VIDES 
SERVISS” 

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

166 2 450 554 -140 535 

SIA „Bauskas 
ūdenssaimniecība” 

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

26 559 416 7 646 

SIA „Bauskas 
siltums” 

siltumenerģijas 
ražošana, pārvalde un 
realizācija 

24 1 484 604 168 

SIA „Īslīces 
ūdens” 

komunālie pakalpojumi, 
apkure, sanitārtehniskie 
darbi 

18 291 559 -64 180 

SIA „Zemgales 
EKO” 

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

46 1 288 157 79 648 
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4. PASĀKUMI TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNA ĪSTENOŠANAI 

 

Attīstības plānošana  

Pārskata periodā tika īstenota „Bauskas novada attīstības programmas 2012.-

2018.gadam”, un „Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2012.-2030.gadam” ieviešana. 

Ar Bauskas novada domes 19.12.2014 2014. lēmumu prot.Nr.25 „Par Bauskas novada attīstības 

programmas uzraudzības pārskatu un attīstības programmas investīciju plāna aktualizāciju” tika 

apstiprināts Attīstības programmas uzraudzības pārskats.  

Eiropas transporta tīkla TEN-T līdzfinansēta projekta "Pētījumi par Eiropas platuma 

sliežu ceļa līniju (Latvijas posms)" ietvaros uzsākta dzelzceļa līnijas "Rail Baltica" Latvijas 

posma detalizēta tehniskā izpēte un ietekmes uz vidi novērtējums. Bauskas novada pašvaldības 

pārstāvji piedalās Satiksmes ministrijas organizētajās darba grupās, jo Rail Baltica posms šķērso 

Bauskas novadu.  

Lai risinātu pašvaldībai aktuālus jautājumus teritorijas plānošanas procesā, uzlabotu 

ģeotelpisko datu kvalitāti, palielinātu pašvaldības kapacitāti un resursus ģeotelpisko datu vides 

attīstībai un tehnoloģisko risinājumu uzturēšanai, pašvaldība piedalījās Valsts reģionālās 

attīstības aģentūras īstenotajā ERAF pilotprojektā „Pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas, 

infrastruktūras un nekustamo īpašumu pārvaldības un uzraudzības informācijas sistēmas 

ieviešana novados - 2.kārta”. Projekta rezultātā tika veicināta teritorijas plānošanas informācijas 

sistēmas (TAPIS) attīstība, ievešana un integrācija 28 pašvaldībās, tostarp Bauskas novadā, 

speciālisti piedalījās TAPIS administratoru un lietotāju apmācībās. 

Projekti, kas skar būtiskus infrastruktūras un vides jautājumus 

Bauskas novada pašvaldības iestādē „Bauskas novada administrācija” pārskata periodā 

ieviesti 38 (trīsdesmit astoņi) projekti, Bauskas novada pagastu pārvaldēs – 10 (desmit) 

ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projekti un 11 (vienpadsmit) Bauskas novada 

administrācijas un biedrību īstenotie projekti. 

2014.gadā tika pabeigts projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Bauskā”, 

apjomīgākais plānošanas periodā īstenotais projekts, kura mērķis ir ūdenssaimniecības 

pakalpojumu - ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas - kvalitātes uzlabošana un 

ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības paplašināšana.  
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Nozīmīga ietekme Zemgales plānošanas 

reģiona attīstībā ir projektam „Tranzītielu 

sakārtošana Bauskā”. Projekta ietvaros tika 

rekonstruēts Mūsas tilts maršrutā Bauska – 

Dobele, lai panāktu drošu un ērtu satiksmi 

Bauskas novadā, iekļaujoties Zemgales reģiona un 

Lietuvas pierobežas transporta sistēmā. Projekts 

tika veiksmīgu realizēts, kā apliecinājums 

konkursā ”Latvijas būvniecības gada balva 2014” 

saņemts augstākais novērtējums nominācijā „Rekonstrukcija- inženierbūve”.  

 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Īslīcē” ir trešais lielākais projekts, kura 

ieviešana nodrošinās kvalitatīva ūdens pieejamību mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un 

nodrošina iedzīvotāju vajadzības pēc ūdens kvalitātes uzlabošanas.  

Lai nodrošinātu ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstību ar Eiropas Reģionālā fonda 

līdzfinansējumu, novadā turpinājās desmit ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projekti 

ciemos.  

Bauskas pilsēta pēc sava ģeogrāfiskā novietojuma atrodas Zemgales līdzenumā, kam 

raksturīga problēma ir augsts gruntsūdens līmenis un pilsētas un lauku teritoriju applūšana 

spēcīgu lietusgāžu vai sniega palu laikā. Latvijas – 

Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 4.projektu 

konkursa projektā Nr.LLIV-339 „Ilgtspējīga lietus ūdens 

kanalizācijas apsaimniekošana Lielupes baseina vides 

kvalitātes uzlabošanai” veikta lietusūdens novadīšanas 

sistēmas rekonstrukcija Bauskā.  

Projekta „Kraujas ielas posma rekonstrukcija 

uzņēmējdarbības attīstībai” ietvaros rekonstruēta 

brauktuve Kraujas ielas, posmā no Zaļās ielas līdz 

Pilskalna ielai (ieskaitot), veikta pieslēgšanās segtajai 

lietusūdens kanalizācijai. 

Uzsākti ViaBaltica posma Bauskas pilsētā Kalna 

un Zaļās ielas periodiskās uzturēšanas darbi.  
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Uzņēmējdarbības veicināšana 

Dalība Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas īstenotā projektā 

„Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde”.  

Projekta mērķis ir stiprināt Latvijas pašvaldību un reģionu kapacitāti un sniegt atbalstu 

uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumos. Prezentācija konferencē par reģionālās un vietējās 

attīstības plānošanu un mārketinga pasākumu lomu uzņēmējdarbības veicināšanā un investīciju 

piesaistē reģionos un pašvaldībās.   

Sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju izveidots buklets par 

investīcijas iespējām Bauskas novadā, kurā izteikts investīciju piedāvājumus potenciālajiem 

investoriem. 

Projekti, kas veicina kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un tūrisma 

potenciāla stiprināšanu 

Realizēts projekts Bauskas pils – 

sociālekonomiski nozīmīga kultūras 

mantojuma objekta – atjaunošanas 2.kārta. 

Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda 

(turpmāk- ERAF) līdzfinansējumu tika 

veikta plaši pils pētniecības un 

restaurācijas darbi, kā rezultātā pabeigta 

pils jaunākās daļas fasāžu restaurācija un 

atklātas Kurzemes hercogu reprezentācijas 

telpas, apartamenti, pilskunga dzīvojamās 

telpas, saimniecības un sardzes telpas, 

izveidotas interjera ekspozīcijas. Projektā paveiktais atzinīgi novērtēts konkursā „Latvijas 

būvniecības gada balva 2014” nominācijā „Restaurācija”; projekts saņēmis pirmo vietu par 

Bauskas pils jaunās daļas restaurāciju.  

Pašvaldības finansēta, turpinās Bauskas rātsnama atjaunošanas 3.kārta, kā rezultātā tiek 

veidots Bauskas rātsnama interjers. Savā atjaunotajā veidolā ēka ir iekļāvusies vecpilsētas 

ainavā, tajā darbojas Tūrisma informācijas centrs, apmeklētājiem pieejama ekspozīcija „Sver un 

mēri”, darbu uzsākusi Dzimtsarakstu nodaļa, ēkā notiek laulību ceremonijas un citi svinīgi 

pasākumi. 
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Saskaņā ar iepriekš veikto metu konkursu „Vilim Plūdonim veltīta tēlniecības objekta 

Saules dārzā un Saule dārza skvēra attīstības koncepcijas izstrāde”, veikti Saules dārza 

labiekārtošanas projektēšanas darbi Bauskā, uzstādīts piemineklis dzejnieka 140.jubilejas gadā. 

Bauskas vecpilsētā tika īstenots ERAF 

projekts „Rīgas ielas posma rekonstrukcija 

uzņēmējdarbības attīstībai”, kura rezultātā 

uzlabota kultūrvide un uzklāts bruģis 

Bauskas vecpilsētā. 

Bauskas vecpilsētas konferencē 

„Bauskas pilsētas vēsturiskā centra 

saglabāšanas problēmas un iespējas, pieredze 

pilsētbūvniecības pieminekļu saglabāšanā 

Latvijā” 31.10.2014. tika pieņemta rezolūcija par valsts nozīmes kultūras mantojuma 

saglabāšanas nepieciešamību. 

2014.gadā veikta Bauskas novada tūrisma analīze un izstrādāta Tūrisma attīstības 

stratēģiskais plāns 2015.-2020.gadam.  

Projekti, kas veicina sabiedrības dzīves vides uzlabošanos 

Bauskas novada pašvaldības realizētais projekts „Sociālās atstumtības riskam pakļauto 

bērnu un jauniešu mācību atbalsta sistēmas izveide Bauskas novadā” 2014.gadā saņēmis 

Labklājības ministrijas atzinību par ieguldījumu vienlīdzīgu iespēju veicināšanā.  

Projekta „Institūcijām alternatīvie aprūpes mājās pakalpojumi Bauskas novadā” 

mērķis  tika sasniegts ieviešot alternatīvu aprūpei institūcijā sociālo pakalpojumu kompleksu 

un  izveidojot mobilās aprūpes vienību. Projekta ietvaros tapusi kompetenta un apmācīta 

aprūpētāju komanda, izstrādāts aprūpes modelis, dibināta laba sadarbība ar novada ģimenes ārstu 

praksēm, notikuši vairāki pasākumi, organizētas atbalsta grupas radiniekiem, kuri aprūpē 

ģimenes locekļus. Lai aprūpi mājās nodrošinātu, strādāja vienpadsmit aprūpētājas un mobilā 

aprūpes vienība - divas aprūpētājas.  

Nevalstiskās organizācijas sadarbībā ar Bauskas novada pašvaldību realizēja astoņus 

LEADER projektus kultūras vērtību saglabāšanā, tautastērpu iegādei, aktīvās atpūtas vietu 

sakārtošanai, sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai par kopējo summu 115 556 euro. 
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LEADER iniciatīva  

Veicinot vietējo iedzīvotāju līdzdalību ilgtspējīgu attīstības stratēģiju izstrādē un 

īstenošanā, LEADER pieeja ir arī vērtīgs nākotnes lauku politikas veidošanas rīks, to novadā 

realizē biedrība „Bauskas rajona lauku 

partnerība”. 

2014.gadā Bauskas novada 

pašvaldība realizēja vienpadsmit LEADER 

projektus kultūras, sporta, izglītības, sociālās 

aprūpes iestādēs. Tika renovēti un aprīkoti 

kultūras centri, sporta centri, renovēts 

pansionāts „Derpele", uzlabota tūrisma 

infrastruktūra, izveidotas atpūtas zonas 

Bauskas novada septiņos ciemos, iekārtota automodelisma trase Bauskas Bērnu un jauniešu 

centrā, 294 504 euro apmērā.  

Vīzija 2014.-2020.gadam- aktīva un saliedēta vietējā sabiedrība ar iespējām izpausties 

vietējās teritorijas attīstībā; sakopti lauki, kurus apsaimnieko ilgtspējīgas un efektīvas ģimenes 

saimniecība; iespēja laukos gūt ienākumus (strādāt) un nopelnīt iztiku sev un ģimenei; zināšanu 

vairošana.  

„Sabiedrības ar dvēseli” 

2014.gadā realizēta nīderlandiešu 

apvienības „Koninklijke Nederlandsche 

Heidemaatschappij” (KNHM) projekta „Kern 

met Pit”– „Sabiedrība ar dvēseli” pēdējā kārta. 

Konkurss noritēja trešo gadu un tika atbalstītas 

17 nevalstisko organizāciju/iedzīvotāju 

iniciatīvas.  
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5. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU  

 

Komunikācijai ar sabiedrību ir nozīmīga loma ikvienas pašvaldības ikdienas darbā. 

Komunikācijas process ir divvirzienu informācijas plūsma. Tās ietvaros pašvaldība informē 

sabiedrību par aktuālo pašvaldības darbā, kā arī tiek paustas un apzinātas vietējās kopienas 

vēlmes, tiek saskaņotas dažādu sabiedrības grupu vajadzības un intereses, tiek meklēts 

sabiedrības atbalsts topošiem un pieņemtiem lēmumiem. Bauskas novada pašvaldība allaž ir 

pievērsusi īpašu uzmanību tam, lai komunikācijas process noritētu raiti, būtu vispusīgs un 

iedzīvotājiem saistošs. Būtiski ir nodrošināt atgriezenisko saiti, iedrošināt iedzīvotājus viedokļa 

paušanai, vēlmju un interešu izteikšanai.  

Komunikāciju ar sabiedrību Bauskas novada pašvaldībā nodrošina Sabiedrisko attiecību 

un tūrisma nodaļas speciālisti. Sabiedrisko attiecību jomā nodaļas darbinieki plāno, vada un 

koordinē pašvaldības darbību sabiedrisko attiecību un informācijas jautājumos, nodrošina 

pašvaldības publicitāti, reklāmu, atpazīstamību, izmantojot dažādus informācijas aprites 

resursus, pašvaldības publiskās informācijas pieejamību un kvalitāti, oficiālā viedokļa paušanu 

un informācijas izplatīšanu presē un citos masu informācijas līdzekļos, informē masu 

informācijas līdzekļus par aktualitātēm, sagatavo atbildes uz masu mediju iesniegtajiem 

jautājumiem. Nodaļas kompetencē ietilpst arī Latvijas Republikas normatīvos aktos noteiktajā 

apjomā un kārtībā, kā arī pēc domes priekšsēdētāja vai iestādes vadītāja norādījuma pašvaldības 

normatīvo aktu un sludinājumu publicēšana laikrakstos, Eiropas Komisijas noteikto obligāto ES 

fondu projektu publicitātes prasību, kā arī rekomendāciju komunikācijai par Eiropas Savienības 

fondiem izpilde, pašvaldības administrācijas struktūrvienību un iestāžu par pašvaldības oficiālo 

nostāju konkrētos jautājumos informēšana; preses konferenču un citu mediju pakalpojumu 

organizēšana, preses publikāciju analīze un nepieciešamības gadījumā kļūdainas vai neprecīzas 

informācijas labošanas organizēšana. Nodaļas darbinieki veic sabiedriskās domas izpēti par 

pašvaldības darbību un sniegtajiem pakalpojumiem, nodrošina pašvaldības oficiālo apbalvojumu 

sagatavošanu un to pasniegšanu, portāla www.bauska.lv satura veidošanu, sagatavo izdošanai 

pašvaldības laikrakstu „Bauskas Novada Vēstis”, nodrošina pašvaldības oficiālo prezentāciju un 

prezentācijas priekšmetu sagatavošanu, maksas publikāciju sagatavošanu un publicēšanu, kā arī 

piedalās pašvaldības ikgadējā publiskā pārskata sagatavošanā un tā publicitātes nodrošināšanā, 

organizē domes vadības, struktūrvienību, iestāžu vadītāju un darbinieku mācības par sadarbības 

formām, metodēm, principiem ar presi un citiem masu informācijas līdzekļiem. 
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Informācijas tehnoloģijas – starpnieks starp pašvaldību un sabiedrību 

 

Komunikāciju ar sabiedrību būtiski ietekmē informācijas tehnoloģiju attīstība un 

komunikācijas kanālu daudzveidība. Bauskas novada pašvaldība īpaši lielu vērību 2014.gadā 

veltījusi moderno tehnoloģiju iesaistei komunikācijas ar sabiedrību procesā.  

2014.gada pavasarī jaunu veidolu ieguva Bauskas novada pašvaldības mājas lapa. Mājas 

lapai ir ne vien jauns, vizuāli daudz pievilcīgāks un pārskatāmāks veidols, tā kļuvusi par 

lietderīgu rīku novada iedzīvotājiem, sniedzot iespēju aktīvi iesaistīties pašvaldības ikdienas 

darbā. Vietne pašreizējā izskatā darbojas salīdzinoši nesen un joprojām tajā tiek veikti dažādi 

uzlabojumi, kuru nepieciešamība izkristalizējusies darba procesā, taču tā ir un būs iedzīvotājiem 

pieejama, tādēļ aicinām ikvienu kļūt par reģistrētu mājas lapas lietotāju, dalīties ar savu pieredzi, 

jautāt un saņemt atbildes, kā arī aktīvi iesaistīties pašvaldības saimniecisko jautājumu risināšanā.  

Sadaļā „Pakalpojumi” pieejamas iesniegumu veidlapas. Tur atrodamas veidlapu formas 

gan iesniegumam domei, gan administrācijai. Tāpat pieejamas arī iesnieguma veidlapas 

jautājumiem, kas skar izglītību, nekustamo īpašumu, dzīvojamo telpu jautājumus, kā arī Atļauju 

un licenču komisijas kompetencē esošo jautājumu iesniegumu veidlapu paraugi.  

Operatīvās rīcības dienests ir rīks, kā Bauskas novada iedzīvotāji ātri un ērti var informēt 

pašvaldību par bojājumiem ielu, apgaismojuma infrastruktūrā, pilsētvidē, klaiņojošiem 

dzīvniekiem u.tml. jautājumiem, un pašvaldības darbinieki spētu operatīvi bojājumus novērst.  

Forums ir vieta Bauskas novada pašvaldības mājas lapas apmeklētāju viedokļu apmaiņai 

un konstruktīviem priekšlikumiem ar pašvaldības darbību saistītām tēmām.  
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Ja forums ir paredzēts viedokļu apmaiņai, tad sadaļā „Pašvaldība atbild” mājas lapas 

lietotāji var uzdot jautājumus novada pašvaldības speciālistiem, savukārt ja izskatāmais 

jautājums ir plašāks un to nav iespējams uzdot pāris teikumos, iespējams nosūtīt vēstuli 

pašvaldībai. Mājas lapas reģistrētiem lietotājiem ir iespēja izteikt savu viedokli par mājas lapā 

ievietotajām publikācijām komentāra veidā.  

Līdztekus jaunajiem pakalpojumiem aktīvi turpina darboties līdzšinējās iespējas Bauskas novada 

pašvaldības mājas lapā. Informācija interneta vietnē tiek regulāri aktualizēta, tiek publicēti 

aktuālie jaunumi gan par kultūras pasākumiem, gan dažādām citām pašvaldības darbības jomām. 

Mājas lapā iespējams skatīt pilnu domes lēmumu tekstu. Pieejami saistošie noteikumi, nolikumi 

un citi pašvaldības normatīvie dokumenti. Atsevišķas sadaļas mājas lapā ir lielākajām 

pašvaldības iestādēm, kapitālsabiedrībām, pagastu pārvaldēm, pieejama informācija par 

aktuālajiem iepirkumiem, kā arī jau notikušajām iepirkumu procedūrām, iespējams saņemt 

informāciju par dažādiem pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, piedalīties dažādās 

pašvaldības organizētās aptaujās. 2014.gadā Bauskas novada pašvaldības mājas lapa kļuvusi par 

patiešām vērtīgu rīku novada iedzīvotājiem, un tās jaunais izpildījums padara darbu interneta 

vietnē daudz ātrāku un tīkamāku. 

2014.gadā Bauskas novada 

pašvaldība sāka aktīvi darboties sociālajos 

tīklos. Pašvaldībai izveidoti lietotāja konti 

tādās interneta vietnēs kā 

www.draugiem.lv, www.facebook.com, 

www.twitter.com kā arī 

www.youtube.com. Lielākais sekotāju 

skaits šobrīd ir pašvaldības kontam 

www.draugiem.lv, taču aizvien lielāku 

popularitāti iegūst arī pašvaldības profils Facebook 

vietnē.  

Vēl viena iespēja komunikācijai ar sabiedrību 

ir interaktīvie pašvaldības informācijas stendi, kas jau 

kopš 2012.gada izvietoti trīs vietās Bauskas pilsētā – 

Bauskas poliklīnikā, Bauskas autoostā un TC „RIMI” 

Bauska. Šajos stendos tiek straumēta informācija par 

aktuālajiem pasākumiem pilsētā un novadā, tāpat 
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iedzīvotāji tiek informēti par nozīmīgākajiem pieņemtajiem lēmumiem un citām būtiskām 

pašvaldības ikdienas norisēm.  

Bauskas Novada Vēstis 

Lai informētu iedzīvotājus un 

īstenotu nodaļas kompetencē esošos 

uzdevumu, pašvaldībā ik mēnesi tiek izdots 

laikraksts „Bauskas Novada Vēstis”, kas 

bez maksas tiek izplatīts visās pagastu 

pārvaldēs un novada administratīvajā 

centrā. Pašvaldības izdotais laikraksts 

atspoguļo informāciju par novada domē 

pieņemtajiem lēmumiem, saistošo 

noteikumu un paskaidrojuma rakstu pilnu 

tekstu, informāciju par sabiedrībai 

būtiskām aktivitātēm – publisko apspriešanu, teritorijas plāna izstrādi, par deputātu tikšanās 

reizēm ar iedzīvotājiem, par novadā īstenotajiem projektiem, konkursiem u.c., kur pašvaldībai ir 

svarīgi zināt novada iedzīvotāju viedokli. Pašvaldības laikrakstam ir 8 000 eksemplāru tirāža. Lai 

iedzīvotāji saņemtu izvērstu un daudzpusīgu informāciju par pašvaldības darbu, tā aktualitātēm, 

problēmjautājumiem, gatavotajiem un pieņemtajiem lēmumiem, pašvaldība un tās 

struktūrvienības regulāri informē iedzīvotājus, risinot viņiem aktuālus jautājumus. „Bauskas 

Novada Vēstīs” tiek atspoguļota arī nevalstisko organizāciju sniegtā informācija, tādējādi 

sekmējot gan informācijas pieejamību pašvaldības iedzīvotājiem, gan veidojot sabiedrības 

pārstāvju tiešu iesaisti pašvaldības finansētā laikraksta veidošanā. Savu viedokli pašvaldības 

laikrakstā izteikt var arī novada iedzīvotāji.  

Sadarbība ar plašsaziņu līdzekļiem Bauskas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību 

un tūrisma nodaļas sabiedrisko attiecību speciālisti uztur aktīvu sadarbību ar reģionālajiem un 

valsts mēroga plašsaziņas līdzekļiem. Īpaši veiksmīga un raita izveidojusies sadarbība ar 

reģionālo laikrakstu „Bauskas Dzīve”. Sabiedrisko attiecību speciālisti regulāri sagatavo atbildes 

uz žurnālistu sagatavotajiem jautājumiem, kuri pēcāk tiek publicēti laikraksta drukātajā versijā 

īsajās atbildēs, kā arī tiek izmantoti plašāku publikāciju saskaņošanai. Aktīva sadarbība Bauskas 

novadam izveidojusies arī ar Zemgales Plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciālistiem un 

ziņu aģentūru LETA. Pašvaldības sūtītās preses relīzes tiek publicētas arī portālos delfi.lv, 

kasjauns.lv un citos. Regulāra sadarbība pašvaldībai ir ar TV Spektrs, kuru veidotie sižeti tiek 

translēti LTV 1 dienas ziņās.   
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Sabiedriskās aktivitātes un tikšanās ar iedzīvotājiem 

Lai nodrošinātu veiksmīgu atgriezenisko saiti ar sabiedrību, ļoti nozīmīgas ir klātienes 

tikšanās ar iedzīvotājiem, jo to laikā pašvaldības speciālisti var ne vien sniegt informāciju un 

atbildēt uz jautājumiem, bet arī uzklausīt sabiedrības viedokli. Kā pašvaldības vadošās 

amatpersonas, tā speciālisti savu iespēju robežās apmeklē visus sabiedriskos pasākumus 

neatkarīgi no tā vai tajā ir tikai viesi, 

vai pasākuma organizētāji. 

Pašvaldība vienmēr bijusi atvērta 

iedzīvotāju vēlmei veidot dialogu. 

Veiksmīgas tikšanās noritējušas ar 

Bauskas novada iedzīvotājiem – 

cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā 

arī ar Latvijas Neredzīgo biedrības 

Jelgavas filiāles aktīvistiem.  

Bauskas novada pašvaldība 

rūpējas par to, lai pašvaldības 

iedzīvotāji justos pagodināti sev 

īpašos svētkos, kā arī viņu devums tiktu novērtēts.  

2014.gadā Bauskas novada pašvaldība nozīmīgās dzīves jubilejās suminājusi 55 

iedzīvotājus, sveikti 30 Zelta kāzu pāri un 3 Dimanta kāzu pāri. Suminātas 253 jaundzimušo 

ģimenes.  

106 Bauskas novada iedzīvotāji 2014.gadā saņēmuši kādu no Bauskas pašvaldības 

apbalvojumiem.  
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2014.gadā pašvaldība iedzīvotājus aicināja piedalīties vairākos pētījumos, aptaujās un 

anketēšanās. Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļa ar caur iedzīvotāju viedokļa izzināšanu 

noskaidroja Bauskas novada īpašos ēdienus, iedzīvotāju viedokli par tūrisma iespējām Bauskas 

novadā, aicināja balsot par Bauskas himnai piemērotāko kompozīciju.  

Viens no pozitīvas komunikācijas veicināšanas rīkiem ir 2014.gadā atjaunotais konkurss 

„Bauskas novada rota”, kurā dalību pieteica 31 dalībnieks. 

2014.gada noslēgumā pašvaldība organizēja rekonstruēto ielu atvēršanas svētkus, kuros 

kopā ar iedzīvotājiem priecājās par Bauskas pilsētā sakārtoto infrastruktūru – Rīgas ielu, 1.Maija 

ielu, Sporta ielu un Kraujas ielu. Kopā ar iedzīvotājiem tika atklāts arī rekonstruētais tilts pār 

Mūsas upi.  

Pašvaldības vadība un speciālisti kopā ar iedzīvotājiem bijuši tādos lielos pasākumos, kā 

Plūdoņa ielas svētki un Tūrisma sezonas atklāšana 2014.gada maijā, konkursā „Gada skolēns” 

jūnijā, Bauskas novada svētkos augustā, gada noslēgumā godinot sportistus pasākumos „Bauskas 

novada sporta laureāts” un „Jaunatnes sporta laureāts”.  

Lai rosinātu pozitīvu sadarbību starp pašvaldību un skolu jaunatni, pašvaldība ik gadu 

iesaistās Ēnu dienu aktivitātēs. Arī 2014.gads nebija izņēmums. Skolēniem bija iespēja ēnot 17 

Bauskas novada pašvaldības speciālistus. Šo iespēju izmantoja 18 jaunieši.  
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2014. gada septembrī Bauskas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas un 

sabiedrisko attiecību speciālisti kopīgi sagatavoja nodarbības Bauskas Valsts ģimnāzijas 

audzēkņiem, kurās skolēni varēja ne vien iepazīties ar pašvaldības struktūru, bet piedalīties 

iedomātā domes sēdē, tādejādi labāk izprotot lēmumu pieņemšanas procesu.  

Sadarbība ar nevalstisko sektoru 

Sadarbība ar nevalstisko sektoru pašvaldībai ir ļoti nozīmīga, jo nevalstiskās 

organizācijas apvieno aktīvu vietējās sabiedrības kodolu, kuri kopīgiem spēkiem cenšas sasniegt 

kādu vienotu mērķi.  

Bauskas novada dome aktīvi atbalsta nevalstisko organizāciju (NVO) iniciatīvas, 

piešķirot līdzfinansējumu viņu iecerēm un idejām. Viena no apjomīgākajām projektu iniciatīvām 

ir LEADER projekti, kas tiek īstenoti ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

finansiālu atbalstu. Tie ir projekti, kuru īstenošanas rezultātā tapuši rotaļu laukumi, izgatavoti 

tērpi novada amatierkolektīviem, īstenotas dažādas aktivitātes vietējām kopienām. 

Tāpat Bauskas novada pašvaldība 

aktīvi iesaistījās nīderlandiešu apvienības 

KNHM projektā Kern mit Pit – „Sabiedrība 

ar dvēseli”, finansiāli atbalstot projektu 

konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi” norisi. 

Trīs projekta īstenošanas gados, no 

pašvaldība budžeta nodrošinot nepieciešamo 

15 000 EUR lielo līdzfinansējumu, visā 

novada teritorijā īstenotas 55 projektu ieceres 

ar visdažādāko ievirzi – sakārtotas 

daudzdzīvokļu dzīvojamo namu kāpņu telpas, ierīkoti rotaļlaukumi un atpūtas zonas, šūdināti 

tērpi amatierkolektīviem, remontētas un iekārtotas telpas vietējās kopienas aktivitāšu īstenošanai, 

tapuši sporta laukumi un košumdobes, organizēti pasākumi un izstādes, salaboti piebraucamie 

ceļi, kā arī īstenotas daudz un dažādas citas aktivitātes.  
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Tāpat pašvaldība regulāri atbalsta dažādas nevalstisko organizāciju ieceres un idejas, kas 

nav saistītas ar vēl kāda, ārēja finansējuma piesaisti.  

Regulāri un uzticami pašvaldības sadarbības partneri NVO sektorā ir biedrības „Bauskas 

rajona lauku partnerība”, „Par pozitīvu sabiedrību”, Māmiņu klubs „Stīga”, „Kalna svētību 

kopiena”, „Bauskas vecpilsēta”, „Uzņēmēju klubs „Bauska’97” „Īslīces pagasta sieviešu klubs 

„Rītausma””, Jauniešu apvienība „JUMS”, „Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija”, „Saulupe”, 

„Bauskas Jauniešu integrācijas klubs „Strops-39”, „Bauskas sākumskolas padome”, „Labums”, 

„Rūnu raksti”, „Iniciatīvu centrs”, „Sadarbības tilts”, „Bauskas mednieku un makšķernieku 

biedrība”, „Ābulis”, Invalīdu sporta un rehabilitācijas biedrība „Bauska””, „Latvijas Multiplās 

sklerozes asociācijas” Bauskas nodaļa, „Latvijas Sarkanais Krusts”, „Bauskas invalīdu biedrība”, 

„Bauskas Politiski represēto apvienība”, 

“Politiski represēto klubs „Rēta””.  

Sadarbībā ar biedrību „Bauskas 

vecpilsēta” ik gadu septembrī Bauskas 

vecpilsētā tiek organizēti pagalmiņu svētki un 

putras ēšanas festivāls, kopā ar Jauniešu 

apvienību „JUMS” tiek plānotas un īstenotas 

idejas jaunatnes brīvā laika un tālākizglītības 

iespēju pilnveidē, „Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija” ir nenovērtējams partneris dažādu 

sociālo projektu īstenošanā, „Uzņēmēju klubs „Bauska’97” darbojas kā asociētais partneris 

pašvaldības īstenotos projektos, kā arī aktīvi iesaistās uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes 

darbā. NVO sektora idejas ir īpašas tādēļ, ka tās ir radušās iedzīvotāju iniciatīvas rezultātā. Tieši 

tādēļ pašvaldība ir īpaši priecīga, ka ar savu materiālu vai nemateriālu ieguldījumu var 

iesaistīties šo ideju īstenošanā.   
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6. PAŠVALDĪBAS LĪDZDALĪBA SADARBĪBAS PROJEKTOS 

 

       Bauskas novada pašvaldības ārējo un starptautisko sakaru politikā svarīga vieta ir atvēlēta 

kultūras, sporta, izglītības un sociālajiem jautājumiem. Bauskas novada pašvaldībai ir noslēgti 

sadraudzības līgumi ar piecu valstu pašvaldībām: Hedemora (Zviedrijas Karaliste), Pakroja 

(Lietuvas Republika), Radvilišķi (Lietuvas Republika), Ripina (Polijas Republika) un Nāhoda 

(Čehijas Republika) un Hašūri (Gruzija).  

    2014.gadā notika divpusēja pašvaldības delegāciju apmaiņa.  Bauskas Valsts ģimnāzijas 

skolēnu delegācija apmeklēja Ripinu, un Ripinas skolēnu delegācija uzturējās vasaras nometnē 

Bauskā. Delegāciju apmaiņas ar Pakrojas, Pasvales un Biržu pašvaldībām notika kopējo projektu 

ietvaros.  

Bauskas novada svētkos piedalījās Hedemoras, Ripinas un Nāhodas pašvaldību delegācijas, 

novada svētku galvenajā koncertā svētku dalībniekus priecēja Hašuri (Gruzija) deju kolektīva, 

Hedemoras (Zviedrija) un Ripinas (Polija) jauniešu grupas, kā arī Pakrojas un Radvilišķuu 

pašvaldību lauku kapelas (Lietuva). 

Regulāra sadarbība notiek ar ārvalstu vēstniecībām. Oktobrī Bauskas novada pašvaldību 

apmeklēja Amerikas Savienoto Valstu Chargé d’Affaires, a.i. Šarona Hadsone-Dīna un 

vēstniecības pārstāvji, lai pārrunātu par sadarbības iespējām jauniešiem un pedagogiem, 

investīciju projektiem, holokausta jautājumiem u.c.  

      Vairāk nekā 20 gadus tiek organizēts starptautisks basketbola turnīrs, kurā piedalās 

Jonišķu, Jaunakmenes, Radvilišķu rajona un Bauskas novada pašvaldības sporta veterānu 

komandas.  

Maija sākumā ceļu būvinženieri un projektētāji no Somijas uzņēmuma „RAMBOLL” 

apmeklēja Mūsas tiltu Bauskā, lai apskatītu, kā notiek tilta rekonstrukcijas darbi un salīdzinātu to 

ar Somijā praktizēto pieredzi.  

Novembrī Bauskas novada pašvaldība uzņēma Siguldas pašvaldības darbiniekus pieredzes 

apmaiņas vizītē.  

Bauskas novada pašvaldība kā vadošais partneris realizēja Latvijas – Lietuvas pārrobežu 

projektu „Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana“.  

Sadarbības partneri no Bauskas novada pašvaldības, Rundāles novada pašvaldības, Pakrojas 

rajona, Biržu rajona un Pasvales rajona pašvaldībām (Lietuva) piedalījās pieredzes apmaiņas 
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braucienā uz vadošajām Lietuvas bibliotēkām- Biržtonas publisko bibliotēku, Alitas publisko 

bibliotēku un Druskininku publisko bibliotēku.  

Bauskas novada pašvaldība atbalsta tradicionālos sporta un kultūras pasākumus- Eiropas 

čempionāta posmu autokrosā, kas maijā tiek organizēts „Mūsas” trasē, starptautisko mākslas 

plenēru „Bauskas vasara” un Kantrimūzikas festivālu, kas jūlijā pulcē mūziķus no Lietuvas, 

Vācijas, Norvēģijas, ASV un citām valstīm.  
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7. VEIKTIE PASĀKUMI PAŠVALDĪBAS VADĪBAS 

PILNVEIDOŠANAI 

2014.gadu Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada administrācija” darbu 

uzsāk ar jaunizveidoto struktūru atbilstoši Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada 

administrācijas” nolikumam, kas stājās spēkā 2014.gada 1.janvārī. Darbu uzsāka divas jaunas 

struktūrvienības „Kanceleja” un „Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļa”, kuras izveidotas, 

reorganizējot „Lietvedības un sabiedrisko attiecību nodaļu”, „Pašvaldības IT kompetenču 

centru” un Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzejs” 

struktūrvienību „Tūrisma informācijas centrs”. 

Lai paaugstinātu pagastu pārvalžu darbības efektivitāti, ar 2014.gada 1.janvāri kultūras 

jomas pārraudzība pagastos uzticēta pagastu pārvaldēm, iekļaujot to amatu vienību sarakstā 

„kultūras darba organizators”.  

2014.gada maijā Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” 

Dzimtsarakstu nodaļa uzsāk darbu jaunās telpās - Rātsnamā.  

Turpinot izvērtēt un pilnveidot Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības sistēmu, ar 2013.gada 19.decembra Bauskas novada domes lēmumu “Par Bauskas 

novada pašvaldības institucionālās sistēmas un atlīdzības sistēmas darba grupas darba 

rezultātiem” tika izveidota Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

sistēmas pilnveidošanas darba grupa (turpmāk – Darba grupa). Darba grupai tika noteikti šādi 

uzdevumi: 

• izstrādāt mēnešalgas noteikšanas kritērijus Bauskas novada pašvaldības iestāžu 

amatpersonām un darbiniekiem, tai skaitā izglītības iestāžu darbiniekiem, kuru atalgojums 

tiek finansēts no pašvaldības budžeta, atbilstoši amata atbildības līmenim un sarežģītībai;  

• izstrādāt Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku, tai skaitā izglītības iestāžu 

darbinieku, kuru atalgojums tiek finansēts no pašvaldības budžeta, novērtēšanas un 

materiālās stimulēšanas sistēmu.  

Darba grupai noteica darbības termiņu līdz 2014.gada 30.jūnijam.  

Darba grupas darba rezultātā izstrādāti pašvaldības iestāžu darbinieku mēnešalgas 

noteikšanas kritēriji atbilstoši amata atbildības līmenim un sarežģītībai. Izstrādāto kritēriju 

ieviešana pilnveido darbinieku atlīdzības sistēmu un nodrošina darbiniekiem līdzvērtīgu 

mēnešalgu par līdzīga satura un sarežģītības darbu, vienotu regulējumu mēnešalgu noteikšanai, 

mēnešalgu noteikšanas caurspīdīgumu, kā arī vienotu pieeju amatu līmeņu (atbildības līmeņu un 
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sarežģītības) noteikšanai. Jaunā amatu klasificēšanas, amatu vērtības un mēnešalgas noteikšanas 

kārtība apstiprināta ar 2014.gada 30.oktobra Bauskas novada domes lēmumu “Par grozījumiem 

Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra nolikumā Nr.5 „Bauskas novada pašvaldības 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” un stājās spēkā 2015.gada 1.janvārī. 

Papildinot amatu klasificēšanas, amatu vērtības un mēnešalgas noteikšanas kārtību, 

izstrādāta jauna darbinieku novērtēšanas un kvalifikācijas pakāpes piešķiršanas kārtībā, kas 

apstiprināta ar 2014.gada 30.oktobra Bauskas novada domes lēmumu “Par noteikumu „Bauskas 

novada pašvaldības darbinieku novērtēšanas un kvalifikācijas pakāpes piešķiršanas kārtība” 

apstiprināšanu” un stājās spēkā 2015.gada 1.janvārī. Ievērojot darbinieku novērtēšanas 

rezultātus, 2015.gada 1.janvārī tiek mainīta apmaksāta papildatvaļinājumu piešķiršanas kārtība, 

kas apstiprināta ar 2014.gada 30.oktobra Bauskas novada domes lēmumu “Par grozījumiem 

Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.12 „Apmaksāta papildatvaļinājuma 

un atvaļinājuma pabalsta piešķiršanas kārtība Bauskas novada pašvaldības amatpersonām un 

darbiniekiem”.  

Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada aprīlī Valsts kontrole uzsāka lietderības revīziju 

“Bauskas novada pašvaldības finanšu līdzekļu kultūrai, atpūtai un sporta pasākumiem 

izmantošanas lietderība un atbilstība normatīvo aktu prasībām” Lietderības revīzija turpinās līdz 

gada beigām.  Revīzijas laikā pēc Valsts kontroles revidentu ieteikuma veikta virkne pasākumu 

un normatīvo aktu izstrāde, pilnveidojot iestāžu rīcību ar pašvaldība finanšu līdzekļiem un 

mantu, kā arī kontroles mehānismu, kā to nosaka likums „Par valsts un pašvaldību finanšu 

līdzekļu izšķērdēšanas novēršanu”.   

Lai nodrošinātu Bauskas novada attīstības novērtēšanas iespējas un noteiktu, kā tiek 

īstenota attīstības plānošanas dokumenta rādītāju sasniegšana, izstrādāti noteikumi „Kārtība, 

kādā tiek īstenota Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas 

izpildes uzraudzība”, kas apstiprināti ar Bauskas novada domes 2014.gada 30.oktobra lēmumu 

un uzsākta uzraudzības sistēmas īstenošana, kas nodrošina:  

• pašvaldības attīstības novērtējumu kopumā;  

•  vidēja termiņa prioritāšu un uzdevumu sasniegšanas progresa novērtējumu;  

• sabiedrības, politiķu un citu ieinteresēto pušu informēšanu par pašvaldības darbības progresu 

un sasniegumiem;  

• jaunu problēmu un iespēju, kas saistītas ar pašvaldības attīstību identificēšana, kurām 

nepieciešams veltīt tālāku izpēti un attiecīgo lēmumu pieņemšanu to risināšanai;  

• attīstības programmas aktualizācijas nepieciešamības pamatojumu.  
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Ar Bauskas novada domes 2014.gada 19.decembra lēmumu „Par Bauskas novada 

attīstības programmas īstenošanas uzraudzības pārskatu un attīstības programmas investīciju 

plāna aktualizāciju” tika apstiprināts „Bauskas novada pašvaldības attīstības programmas 2012.-

2018.gadam īstenošanas uzraudzības pārskats 2012.-2013.gadam” un, ņemot vērā aktualitātes un 

izmaiņas pašvaldību attīstības programmu saturā un izstrādes procesā, t.sk. saistībā ar Eiropas 

Savienības fondu 2014.-2020.gadam atbalstu, uzsākta „Bauskas novada attīstības programmas 

2012.-2018.gadam” Investīciju plāna aktualizācija. 

Izstrādāta kārtība pašvaldības autotransporta pieprasījumiem (2014.gada 11.septembra 

Bauskas novada domes rīkojums Nr.3-7/150 “Par autotransporta pieprasījumu”), kas nodrošina 

pašvaldības autotransporta izmantošanas pašvaldības funkcijām uzskaiti un kontroli.  

 Izstrādāti noteikumi “Bauskas novada pašvaldības kārtība publisko iepirkumu likumā 

nereglamentēto iepirkumu veikšanai”.  

 2014.gada 1.oktobrī saskaņā ar iepirkuma “Iekšējā audita pakalpojumi Bauskas novada 

pašvaldībā” rezultātiem tika noslēgts pakalpojuma līgums ar SIA “AVision” (pēc nosaukuma 

maiņas SIA „ALGAR”) par iekšējā audita veikšanu Bauskas novada pašvaldības 

kapitālsabiedrībās un iestādēs. Audita veikšanas laiks 24 (divdesmit četri) mēneši no līguma 

noslēgšanas dienas. 2014.gada iekšējais audits tika uzsākts SIA “Bauskas slimnīca”, SIA 

“Bauskas ūdenssaimniecība” un SIA “Īslīces ūdens”.  

 Lai uzlabotu pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” darba efektivitāti un 

elektronisko dokumentu apriti, 2014.gadā tika uzsākta lietvedības programmas “DocLogix” 

pilnveidošana. 2014.gadā elektroniskā dokumentu vadības sistēma DocLogix tika izvietota uz 

jaunā servera, kas  devusi iespēju sistēmu atjaunot uz jaunāko DocLogix versiju. Ieviešot jauno 

versiju tika uzlabots dokumentu parakstīšanas process ar drošu elektronisko parakstu. Attīstītā 

sistēma un ieviestie jauninājumi ievērojami uzlabojuši dokumentu apriti. Papildus 

korespondences un rīkojumu reģistrēšanai un pārvaldībai  tika  ieviesta līgumu reģistrēšana un 

pārvaldība. Tika uzsākts darbs pie domes sēžu sistēmas izveides un rēķinu reģistrēšanas un 

pārvaldības. 

DocLogix tika savienots ar aktīvo direktoriju, kas nozīmē automātisku lietotāja 

ielogošanos sistēmā, balstoties uz tā domēna lietotāju. Uzlabots DocLogix dokumentu apstrādes 

ātrums un radīta iespēja izmantot arī citas pārlūkprogrammas, nevis tikai Internet Explorer. 

Elektroniskā lietvedības sistēma DocLogix arvien vairāk tiek attīstīta kā iestādes iekšējā 

mājaslapa, kas palīdz darbiniekiem atrast darbam nepieciešamos dokumentus un informāciju. 

Darbiniekiem sistēmā ir pieejami pašvaldībā izdotie normatīvie akti – saistošie noteikumi, 
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noteikumi, nolikumi, reglamenti, instrukcijas, rīkojumi, pieejamas iesniegumu veidlapas. 

Sistēmā arī var iegūt informāciju par darbinieka prombūtni atvaļinājuma, komandējuma un 

darbnespējas laikā un informāciju par darbinieku aizvietošanu. 
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8. PAŠVALDĪBAS 2015.GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI 

Bauskas novada pašvaldībā ik gadu tiek plānoti šādi pasākumi: 

• No 13.– 15.martam – „Bauskas balsis 

2015” ir pašvaldības atbalstīts jauniešu 

muzikāls konkurss;  

• 21.martā Bauskas novada Pavasara sporta 

svētki cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;  

• 28.martā Bauskas novada pašvaldības VI 

Ziemas-pavasara sporta spēles; 

• martā starpnovadu Grāmatu svētki; 

• 25.aprīlī Lielā talka; 

• 2.maijā plānoti ikgadējie Tūrisma sezonas 

atklāšanas svētki; 

• 16.maijā „Muzeju nakts” pasākumi Bauskas 

muzejā un Bauskas pilī; 

• 23.maijā mākslas plenērs Bruknas muižā;  

• 29.maijā skolēnu dziesmu un deju svētki 

„Pats skani, līdzi skani pilsētā, kur 

satiekas”; 

• 30.maijā Bauskas novada Ģimeņu sporta 

diena. Mazuļu rāpošanas čempionāts;  

• maijā- jūnijā konkurss par sakoptāko 

īpašumu „Bauskas novada rota”; 

• maijā pasākums „Gada skolēns”;  

• 3.un 4.jūlijā Starptautiskais Kantrimūzikas 

festivāls; 

• 18., un 19.jūlijā Latvijas sporta veterānu 

52.sporta spēļu finālsacensības;  

• 25.jūlijā Bauskas novada pašvaldības VI 

Vasaras sporta spēles;  

• 29.jūlijā – tradicionālais Starptautiskais 

glezniecības plenērs „Bauskas vasara 2015” 

• 31.jūlijā un 1.augustā – tradicionālie novada 
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svētki; 

• 5.septembris Bauskas novada Vasaras 

sporta svētki cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām 

• novada jauno pilsoņu svinīga sveikšana 

• 12.septembrī – tradicionālie V Pagalmu un 

III Putras godēšanas svētki; 

• pasākums skolotājiem - senioriem 

• 18.novembra valsts svētku pasākums 

• novembrī pasākums „Gada skolotājs 2015” 

• 19.decembrī „Sporta laureāts” 

• decembrī „Jaunatnes sporta laureāts” 
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PIELIKUMI 

 

1.pielikums. Zvērināta revidenta atzinums par pašvaldības 2014.gada pārskatu  
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2.PIELIKUMS. DOMES LĒMUMS PAR 2014.GADA PĀRSKATA 

APSTIPRINĀŠANU 

 

 

 


