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Kurp tiecamies?

Bauskas novada vīzija
Bauskas novads ir bagāts novads
Zemgales centrā, kurā cilvēki vēlas dzīvot,
strādāt un veidot savu nākotni. Novadā ir
pieejami kvalitatīvai dzīvei nepieciešamie
pakalpojumi, t.sk. izglītība, kultūra, veselības aprūpe, sociālā aizsardzība, tīra vide,
sakārtota infrastruktūra, kā arī vieda novada pārvalde. Bauskas novada kultūrvēsturiskais mantojums ir pievilcīgs vietējiem
un ārvalstu tūristiem, publiskā ārtelpa veidota saskaņā ar cilvēka vajadzībām dzīvei,
atpūtai un mobilitātei.
Novadā attīstās gan lielie, gan mazie
uzņēmēji, ir darbavietas, uzlabojas pilsētu
un apdzīvoto centru sasniedzamība.
Perspektīvie transporta koridori, savienojumā ar viedām, mūsdienīgām tehnoloģijām, veicina novada ekonomisko izaugsmi un virzību uz klimatneitrālu ekonomiku.
Bauskas novadā iedzīvotāji, pašvaldība
un uzņēmēji kopīgi veido ilgtermiņa sadarbību līdzsvarotai novada attīstībai.
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Apstiprināti
Bauskas novada
attīstības
plānošanas
dokumenti
Bauskas novada domes 28. aprīļa sēdē deputāti apstiprināja
Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz
2035. gadam, Bauskas novada attīstības programmu 2022.–
2028. gadam un Vides pārskatu.
Tie ir pirmie kopīgi veidotie attīstības plānošanas dokumenti pēc
2021. gadā īstenotās administratīvi teritoriālās reformas, kuras rezultātā tika apvienoti Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadi.
Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz
2035. gadam ir vadlīnijas Bauskas novada attīstības programmas
2022.–2028. gadam, nozaru attīstības plānošanas dokumentu, teritorijas plānojuma un tematisko, lokālplānojumu izstrādei.
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā ietilpst:
Stratēģiskā daļa, kurā ietverts pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums (vīzija), stratēģiskie mērķi, ilgtermiņa
prioritātes un teritorijas specializācija;
Telpiskās attīstības perspektīva, kuras ietvaros izstrādātas
vadlīnijas – pamatprincipi teritoriju plānošanai un attīstībai;
Stratēģijas ieviešanas uzraudzības un novērtēšanas plāns.
Bauskas novada attīstības programma 2022.–2028. gadam
ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā
noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums attīstības
stratēģijā līdz 2035. gadam izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai. Attīstības programma ir pamats Bauskas novada
pašvaldības rīcību un investīciju mērķtiecīgai plānošanai un visu veidu
investīciju piesaistei.
Bauskas novada attīstības programmā ietverta:
Stratēģiskā daļa;
Investīciju plāns, kurā iekļauti līdzšinējo novadu īstenošanā
esošie un perspektīvie investīciju projekti;
Rīcības plāns. Tajā iekļauti uzdevumi, pasākumi/darbības,
kuru īstenošanas rezultātā tiek izpildīti Attīstības programmas
stratēģiskajā daļā izvirzītie rīcības virzieni un nospraustie
Bauskas novada teritorijas attīstības ilgtermiņa un vidēja
termiņa uzstādījumi;
Attīstības programmas uzraudzības kārtība, kas nosaka
par attīstības programmas īstenošanu un uzraudzību
atbildīgās personas un institūcijas, kā arī definē, kā izmērāmi
attīstības programmas īstenošanas rezultāti un tiešie
iznākumi, kā novērtējama šo rezultātu radītā ietekme ilgākā
laikā.
Vides pārskats ir dokuments, kurā kompleksi vērtēta Bauskas novada attīstības plānošanas dokumentu ieviešanas iespējamā ietekme
uz vidi, nodrošinot, ka vides vērtības tiek atbilstoši integrētas plānošanas dokumentā.
Ar dokumentiem var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnes
www.bauska.lv sadaļā Attīstība, pašvaldības klientu apkalpošanas
centros, kā arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā
www.geolatvija.lv.
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Bauskas novada raksturojums
Bauskas novads apvieno līdzšinējos Bauskas, Iecavas, Rundāles un
Vecumnieku novadus. Bauskas novadā ir divas pilsētas – reģionālās
nozīmes attīstības centrs Bauska un
vietējās nozīmes attīstības centrs
Iecava.
Novada lauku teritoriju veido
18 pagasti: Brunavas, Ceraukstes,
Codes, Dāviņu, Gailīšu, Īslīces, Mežotnes, Vecsaules, Iecavas, Rundāles, Svitenes, Viesturu, Bārbeles,
Kurmenes, Skaistkalnes, Stelpes,
Valles un Vecumnieku pagasts.

Stiprās puses

Izdevīgs ģeogrāfiskais novietojums ar blīvu ceļu tīklu, tuvumu
lieliem tirgiem (Rīga un Jelgava) un
Lietuvai, ar Via Baltica savienojumu
un ģeogrāfisku vidus punktu Baltijas mērogā, specializācija bioekonomikā, lauksaimniecībā, pārtikas
preču pārstrādē, loģistikā un sasaistē ar IKT nozares risinājumiem.
Bauskas vecpilsēta un tās unikālais plānojums, trīs upes, daudzveidīgais un koncentrētais kultūrvēsturiskā tūrisma piedāvājums. Īpašs
un labi saglabāts kultūrvēsturiskais mantojums: UNESCO pasaules mantojuma sarakstā iekļautais
Rundāles pils apbūves ansamblis,
Bauskas pils, Mežotnes pils un citi.
Daudzpusīgas, viegli sasniedzamas izglītības iespējas novadā kā
pirmsskolas, tā vispārējās vidējās
izglītības, profesionālās izglītības
un daļēji arī augstākās izglītības
līmenī.
Daudzveidīgs, dažādām gaumēm
un vecumiem piemērots kultūras un
sporta pasākumu piedāvājums tiešā galvaspilsētas tuvumā.
Attīstīta infrastruktūra – optimāls ceļu tīkls ar labu novada
centra – Bauskas - sasniedzamību,
galvaspilsētas Rīgas salīdzinošais
tuvums, perspektīvā Rail Baltica
būvniecība un Via Baltica pārbūve,
atjaunota tiltu infrastruktūra.
Dabas resursi – bagātīgi ūdens
resursi,
Zemgales
līdzenumu
ainaviskums, zivju nārstu vietas,
ainaviskas pastaigu takas, auglīga
augsne. Gleznainas dabas ainavas
ar tālu skatu perspektīvu. Mūsas un
Mēmeles satece, kur veidojas Lielupe, ar augstu simbolisku nozīmi
un unikāla no piekļuves un apkārtnes objektu viedokļa. Via Baltica
populārākais tūrisma maršruts Baltijā.
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Infrastruktūra - dzīves un darba telpa
Bauskas novada pašvaldības īpašumā ir 2513 zemes vienības ar kopējo
platību 6880, 3977 ha. Tās pēc bilances
ietver zemi zem būvēm, kultivēto zemi,
atpūtai un izklaidei izmantojamo zemi,
pārējās zemes, arī pašvaldību turējumā
nodoto valsts un pašvaldību zemi, ieguldījuma īpašumus – būves.
Pašvaldībai pieder 1824 būves un
516 dzīvokļu īpašumi. Pašvaldības īpašumā ir 1976 kustamās mantas vienības, tostarp tehnoloģiskās iekārtas un
mašīnas, transportlīdzekļi, bibliotēku
fondi, literārie un mākslas oriģināldarbi,
kultūras un mākslas priekšmeti, datortehnika, sakaru iekārtas un cita biroja
tehnika, pārējie iepriekš neklasificētie
pamatlīdzekļi.
Nepieciešama pašvaldības dzīvojamā fonda apzināšana un tehniskā stāvokļa novērtēšana. Jāturpina darbs pie
ēku energoefektivitātes uzlabošanas,
piesaistot ES struktūrfondus, izglītojot
māju iedzīvotājus jautājumos par ēku
apsaimniekošanu, uzturēšanu un iespējām piesaistīt līdzekļus ēku uzlabošanai.
Bauskā jāturpina darbs pie sadzīves
apstākļu uzlabošanas Bauskas pilsētas
vecā dzīvojamā fonda iedzīvotājiem

- ūdens piegāde mājā, kanalizācijas
sistēmas pievienošana centrālajai sistēmai, sauso tualešu likvidēšana, Jāturpina pagastu daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju nodošana dzīvokļu īpašniekiem.
Kopumā pašvaldībās trūkst brīva dzīvojamā fonda jauno ģimeņu, speciālistu
un reemigrantu piesaistei, nepieciešama jaunu mājokļu būvniecība.
Novadā atrodas 152 kapsētas, kopējā
platība ~140 ha. Nepieciešams turpināt
kapu digitalizāciju, uzlabot uzskaiti un
apsaimniekošanu. Kapsētu infrastruktūras uzlabošanai jāizbūvē vai jāatjauno
ūdens ņemšanas vietas, jāierīko auto
stāvlaukumi, atkritumu konteineri pie
lauku kapsētām, jānodrošina tualešu
pieejamība.
Bauskas novadā ūdens apgādei pamatā tiek izmantoti pazemes ūdeņi,
kuru iegūšanai izmanto artēziskās akas.
Būtiski ir uzlabot dzeramā ūdens kvalitāti, uzstādot atdzelžošanas iekārtas,
kā arī modernizēt ūdens sagatavošanas
un padeves sistēmas.
Komunālo notekūdeņu jomā Lielupes
upju apgabala nozīmīgākās aglomerācijas ir Bauska, Īslīce un Iecava. Īslīces
aglomerācijai raksturīga augsta ūdens

2021. gadā Iecavā darbu sāka
jaunuzbūvētā šķeldas katlu māja.

infiltrācija centralizētās kanalizācijas
tīklos. Mājsaimniecībās, kas nav savienotas ar centralizētajiem kanalizācijas
tīkliem, notekūdeņi tiek uzkrāti septiķos
vai krājtvertnēs.
Komunālo pakalpojumu nodrošināšanā Bauskas novadā kopumā ir laba
tehniskā nodrošinājuma bāze, kas pakāpeniski tiek atjaunota, inženierkomunikāciju tīkli tiek uzlaboti un paplašināti,
izveidotas klientu datu bāzes. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu, siltumtrašu un
ielu apgaismojuma tehniskais stāvoklis
bijušajos novados ir atšķirīgs, nepieciešama tā izvērtēšana. Neatjaunotajos
inženierkomunikāciju tīklos ir zudumi,
problemātiska ir neliela apjoma ūdens
ieguves vietu un notekūdeņu attīrīšanas
iekārtu, arī mazo katlumāju, uzturēšana
atbilstoši normatīvo aktu prasībām, jo
mazā pieslēgumu skaita dēļ tās darbojas ar zaudējumiem, energoresursu
cenu pieaugums izraisa tarifu paaugstināšanos, bet iedzīvotāju zemā maksātspēja rada parādu veidošanos.
Komunālo pakalpojumu modernizēšana un izmaksu optimizēšana ir tuvākās nākotnes galvenie izaicinājumi.
Kā mērķi izvirzāmi arī dzeramā ūdens
kvalitātes paaugstināšana, notekūdeņu
savākšana un tās jaudu palielināšana,
novadīšana uz attīrīšanas iekārtām,
nepieļaujot nonākšanu ūdenstecēs, kā

arī kvalitatīva notekūdeņu attīrīšana,
samazinot piesārņojošo vielu nonākšanu vidē.
Novada teritorijā izvietoti populārāko
mobilo sakaru operatoru “LMT”, “BITE”,
“TELE2” torņi, tomēr to pārklājums nav
vienmērīgs, īpaši mežu un pierobežas
teritorijās. Mobilo sakaru un interneta
pakalpojumu uzlabošanai nepieciešams
apzināt “baltās teritorijas”, vietas, kur
pārklājums ir nepietiekams. Telefonsakarus fiksētajā tīklā nodrošina SIA “TET”,
kas piedāvā arī interneta un kabeļtelevīzijas pakalpojumus lielajās apdzīvotajās
vietās, kā arī virszemes televīziju.
Bauskas novada teritorijā ir plašs
vidējās jūdzes optisko šķiedru kabeļu
tīkls vairāk nekā 165 km kopgarumā ar
20 pieslēguma punktiem, kuru lieto gan
fiksēto, gan mobilo sakaru operatori un,
balstoties uz šī tīkla iespējām, nodrošina balss, datu pārraides un interneta,
kā arī viedtelevīzijas un kabeļu televīzijas pakalpojumu iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Nākotnē plānota vidējās jūdzes un pēdējās jūdzes infrastruktūras
izvēršana, izmantojot platjoslas optikas
tīklu, gan veidojot pieslēgumus izglītības iestādēm, bibliotēkām un pašvaldības iestādēm un uzņēmumiem, gan 5G
tīklu infrastruktūras izvēršanas veicināšanai gar autoceļu A7/E67 (Via Baltica)
un projektējamo Rail Baltica trasi.
Rundāles novadā realizēti vairāki
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
energoefektivitātes projekti.

Rīcības virzieni
Publiskā ārtelpa

Komunālie pakalpojumi
un inženiertīklu komunikācijas
Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju
infrastruktūra un
pakalpojumi
Dzīvojamā fonda
attīstība

Drošības pasākumi

Plānoti uzlabojumi, veidojot
publiski pieejamo infrastruktūru
modernu, pievilcīgu un ērti izmantojamu apmeklētājiem.
Ieguldījumi komunālajā infrastruktūrā – ūdenssaimniecības
sistēmās, siltumapgādes sistēmās utt., tās modernizējot un
atjaunojot.
Viens no mērķiem - kvalitatīvas dzīves vides radīšana, kuru
raksturo vairāku svarīgāko pakalpojumu pieejamība: transports,
mājoklis, elektroenerģija, IKT
infrastruktūra, drošība.
Kvalitatīva dzīves vide uzlabo
iespēju vienlīdzību, sekmē cilvēka
darba ražīgumu un uzlabo dzīves
kvalitāti.

Investīcijas
Projekti īstenošanā
Attīstības paātrinātājs Pakrojas un Iecavas pašvaldībā
BOOSTER FOR RESTART
Kapsētu administratīvo pakalpojumu efektivitātes un pieejamības
uzlabošana Latvijas un Lietuvas pārrobežu reģionos DIGITAL CEMETERY

Perspektīvie projekti
Pašvaldības dzīvojamā fonda atjaunošana, labiekārtošana un ilgtspējas
nodrošināšana
Kapsētu digitalizācija un labiekārtošana
Pilsētvides un lauku vides publiskās infrastruktūras pilnveidošana
Ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras un pakalpojumu attīstība
IKT infrastruktūras attīstība Bauskas novadā
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Izglītība - zinoši iedzīvotāji
Bauskas novads nodrošina mūsdienīgu mācību procesu, uzlabojot izglītības iestāžu infrastruktūru, ieviešot
un attīstot modernus digitālos risinājumus, kā arī iegādājoties mācību
līdzekļus un materiāltehnisko aprīkojumu. Jau šobrīd notiek aktīva darbība
izglītības pakalpojuma pieejamības
saglabāšanā un kvalitātes uzlabošanā.
2021./2022. mācību gadā Bauskas
novada teritorijā bija 33 izglītības
iestādes:
• 17 vispārējās izglītības iestādes,
• viena Valsts ģimnāzija,
• piecas vidusskolas,
• desmit pašvaldības pamatskolas
• viena privātā pamatskola,
• divas speciālās izglītības iestādes speciālās pamatskolas,
• sešas profesionālās ievirzes izglītības iestādes - mūzikas un mākslas
skolas un sporta skolas,
• viena profesionālās izglītības
iestāde (Kandavas Lauksaimniecības
tehnikuma Saulaines struktūrvienība),
• viena bērnu un jauniešu interešu

izglītības iestāde (Bauskas Bērnu un
jauniešu centrs),
• trīs pieaugušo neformālās izglītības iestādes,
• divas profesionālās tālākizglītības
pilnveides izglītības iestādes un
• viena augstākās izglītības iestāde
(Latvijas Universitātes Bauskas filiāle).
2021./2022. mācību gadā izglītības iestādēs pamatskolas un vidējās izglītības programmu apguva
6822 izglītojamie, 1.–12. klasēs –
4619 izglītojamie, tai skaitā speciālajās izglītības programmās 496 skolēni, kuriem mācību procesā
tiek nodrošināts nepieciešamais atbalsts.
Bauskas novadā reģistrētas trīs
tālmācības vidusskolas – Rīgas Tālmācības vidusskola, Rīgas 1. Tālmācības vidusskola un Eiropas Tālmācības
vidusskola.
Lielākais izglītības iestāžu skaits
ir Bauskas un Iecavas pilsētā, tomēr
pamatskolas un vidusskolas izvietotas

Būtiskākais plānoto investīciju apjoms 2022. gada pašvaldības budžetā
paredzēts izglītības nozarei (60% apmērā no kopapjoma), paredzot
ieguldījumus izglītības iestāžu infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes
uzlabošanā 10 863 438 eiro apmērā.

samērā vienmērīgi visā Bauskas novada teritorijā.
Bauskas novada pašvaldības izaicinājums nākotnē būs izglītības kvalitātes paaugstināšana, pedagogu
paaudžu nomaiņas vadīšana, mūž-

Izremontētās telpas Bauskas Valsts ģimnāzijā.

Top Skaistkalnes sporta zāle.

Rīcības virzieni

Investīcijas

Izglītības iestāžu infrastruktūra un materiāli
tehniskā bāze
Izglītības pakalpojumu
kvalitāte un pieejamība

Profesionālā izglītība
darba tirgus vajadzībām
Interešu izglītība un
mūžizglītība

Cilvēkresursu
un piesaiste

izglītības veicināšana un attīstība, kā
arī, iespējams, izglītības pakalpojumu
tālāka optimizācija. Lai nodrošinātu
izglītības pieejamību pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai, netiek plānota skolu
likvidēšana.

attīstība

Viena no prioritātēm - iedzīvotāju izglītības līmeņa paaugstināšana un izglītības iespēju
saglabāšana visām paaudzēm.
Uzsvars uz darba tirgū balstītu
apmācību organizēšanu, sadarbojoties mācību iestādēm un novada uzņēmējiem, veidojot sinerģiju
un pienesumu Bauskas novada
ekonomikai, papildus veicot ieguldījumus profesionālajā izglītībā.
Atbalsts mūžizglītībai un
pieaugušo izglītības veicināšanas
aktivitātēm, kas nodrošina lielākas izredzes mainīgajos darba
tirgus apstākļos.
Viens no svarīgākajiem uzdevumiem - ieguldījumi cilvēkresursu
attīstībā, radot jaunu un konkurētspējīgu darbaspēku, kā arī
atbildīgu uzņēmēju paaudzi.

Projekti īstenošanā
Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas 2. vidusskolas infrastruktūras
sakārtošana, nodrošinot izglītojamo vajadzībām atbilstošas un
kvalitatīvas vispārējās izglītības pakalpojuma pieejamību reģionālā līmenī
Iecavas vidusskolas pārbūves 1. un 2. kārta
Sporta zāles būvniecība pie Iecavas pamatskolas
Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas pārbūve
Skaistkalnes sporta zāles būvniecība
Vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūve
Droša vide skolēniem un skolotājiem – kvalitatīvas izglītības pamats
SAFE SCHOOL

Perspektīvie projekti
Vecsaules pamatskolas sporta zāles būvniecība
Īslīces pamatskolas sporta laukuma izbūve
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Jaunatnes politika
Pēc administratīvi teritoriālās reformas Bauskas novada administrācijas
Izglītības, kultūras, sporta un sabiedrības labklājības departamenta ietvaros
izveidota Jaunatnes nodaļa ar mērķi
izstrādāt vienotas vadlīnijas darbā ar
jaunatni, uzlabot darba kvalitāti, apzināt un novērtēt līdzšinējo veikumu un
nospraust mērķus tālākai jaunatnes politikas attīstībai novadā. No 2023. gada sākuma plānots, ka nodaļā pievienosies arī jaunatnes darbinieki un jaunatnes lietu speciālisti no apvienību
pārvaldēm, veidojot vienotu un pārdomātāku struktūru darbā ar jaunatni.
Finansējums darbam ar jaunatni
un arī infrastruktūras attīstībai tiek
iekļauts pašvaldības ikgadējā budžetā,
atbilstoši apstiprinātajiem pašvaldības
attīstības plānošanas dokumentiem.

Rīcības virzieni
Radīt labvēlīgus
apstākļus jauniešu
personību attīstībai,
līdzdalībai sociālajā,
politiskajā, ekonomiskajā un kultūras dzīvē
Veicināt veselīgu
dzīvesveidu

Lai nodrošinātu darbu ar jaunatni
visā novada teritorijā, Bauskas novada pašvaldībā strādā trīs jaunatnes
lietu speciālisti, pagastu pārvaldēs 10 jaunatnes darbinieki ar nepilnu slodzi. Pašvaldība jauniešiem piedāvā telpas. Bauskas bērnu un jauniešu centrs,
Iecavas jauniešu centrs, jauniešu telpas Bauskas pilsētā, Codē, Dāviņos,
Grenctālē, Īslīcē, Mežotnē, Strēlniekos,
Kurmenē, Ceraukstē un Svitenē - to
mērķis ir vienuviet pulcēt jauniešus ar
līdzīgām interesēm, uzskatiem, neatkarīgi no materiālā stāvokļa un sociālās
piederības, aktivizēt un iesaistīt novada sabiedriskajos procesos pēc iespējas vairāk pašvaldības jauniešus, radīt
iespējas saturīgai brīvā laika pavadīšanai, jauniešu ideju ģenerēšanai un to
realizācijai dažādos projektos.

Plānotās investīcijas
Projekti īstenošanā
PROTI un DARI!
Attīstības paātrinātājs Pakrojas un Iecavas pašvaldībā
BOOSTER FOR RESTART
Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai (PuMPuRS)
Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst
izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs

Perspektīvie projekti
Atbalsts jauniešu nodarbinātībai un uzņēmējdarbībai

Atbalstīt jauniešu
iniciatīvas

Pašvaldības institūciju sadarbība jaunatnes politikas jomā
Interešu un neformālās izglītības centru izveide jauniešiem
Skolu izglītības skolēnu un personāla mobilitāte, ERASMUS +

Bauskas novadā aktīvi darbojas arī
nevalstiskās organizācijas, kas veic
darbu ar jaunatni: „Laiks Jauniešiem”,
„Jaunatne smaidam”, „Iecavas Jauniešu padome”, „INICIO”, „Mums pieder
pasaule”, „ViedDoma”.
Organizācijas nodarbojas ar jauniešu neformālās izglītības veicināšanu,
labdarību, brīvprātīgo darbu un projektu īstenošanu, lai pilnvērtīgi sniegtu
atbalstu dažādu sociālo grupu bērniem
un jauniešiem, to integrēšanu sabiedrībā un veicinātu pilsoniskās sabiedrības
aktivitāti.
Pašvaldības īstenotā jaunatnes politika arī turpmāk tiks vērsta uz to, lai
uzlabotu Bauskas novada jauniešu dzīves kvalitāti, radot atbalstošu apkārtējo vidi un veicinot jauniešu līdzdalību
sabiedrībā un personības pilnveidi.

Sports
Bauskas novadā ir daudzveidīga infrastruktūra sporta aktivitāšu norisei
gan visiem iedzīvotājiem, gan augsta
līmeņa sportistiem. Tiek organizētas arī
aktivitātes dabā, kurām nav nepieciešama īpaša infrastruktūra.
Darbs profesionālās ievirzes sporta
izglītības jomā tiek organizēts Bērnu un
jaunatnes sporta skolā Bauskā, sporta
skolā “Dartija” Iecavā un Vecumnieku sporta skolā. Ar sporta un veselīga
dzīvesveida popularizēšanu nodarbojas
30 biedrības un klubi.
Nākotnē nepieciešams attīstīt un
stiprināt senioru sportu un aktivitātes
cilvēkiem ar invaliditāti, iespēju ikvienam sportot visa mūža garumā, sākot
no bērnības.
Tautas sports popularizējams kā sabiedrības veselības veicinātājs, organizējot bezmaksas nodarbības ar modernu aprīkojumu.
Nepieciešams attīstīt velosatiksmi
un izbūvēt skriešanas celiņu infrastruktūru, lai veicinātu drošas iedzīvotāju
fiziskās aktivitātes un veselīgu dzīvesveidu ikdienā.

Rīcības virzieni

Investīcijas
Projekti īstenošanā

Sporta infrastruktūra
un pasākumi

Sporta zāles būvniecība pie Iecavas pamatskolas
Skaistkalnes sporta zāles būvniecība
Pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei

Veselības veicināšana

Perspektīvie projekti
Vecsaules pamatskolas sporta zāles būvniecība
Īslīces pamatskolas sporta laukuma izbūve
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Radošā darbība - kultūra
Kultūra ietver sevī mantotas, cauri
laikiem saglabājušās kultūras vērtības, attīstās un turpina veidot Bauskas novada identitāti un lokālpatriotismu. Bauskas novads ir īpaši bagāts
ar kultūrvēsturisko mantojumu, ko
nepieciešams attīstīt un izmantot gan
tūrisma, gan izglītošanas aktivitātēs,
kā arī Bauskas novada popularizēšanā. Kultūras pasākumi, mākslas attīstība, kultūras tūrisms un citi pasākumi
spēj veidot nākotnē Bausku kā vienu
no populārākajiem galamērķiem tūristiem.
Bauskas novadā darbojas 21 kultūras iestāde: kultūras centri, kultūras nami, saieta nami, tautas nami,
daudzfunkcionālais centrs un pagastu
kultūras darba organizētāji. Nozīmīga
vieta novada kultūras dzīvē ir 37 bibliotēkām.
Novadā ir seši muzeji, četri novadpētniecības centri/ekspozīcijas un četras kolekcijas, nozīmīgākie ir Rundāles
pils muzejs un Bauskas pils muzejs.
Rundāles pils iekļauta Latvijas kultūras kanonā kā īpašas nozīmes vieta.
Novads lepojas ar savu kultūrvēsturisko mantojumu – 276 kultūras
pieminekļiem, tai skaitā 198 nekustamiem kultūras pieminekļiem, no tiem
120 valsts nozīmes un 78 vietējas
nozīmes. Kultūrvēsturiskā mantojuma
vizītkarte ir Bauskas pilsētas vēsturiskais centrs, daudzās muižas un pilis,
vēsturiskas personības un Zemgales
amatniecības un amatiermākslas tradīcijas.
Sadalījumā pa kultūras pieminekļu
tipoloģiskajām grupām Bauskas novada teritorijā visvairāk ir arheoloģijas
(apmetnes, senkapi, viduslaiku kapsētas, pilskalni, nocietinājumi), arhitektūras (muižu apbūve, pilis, pilsdrupas,
baznīcas un citas ēkas) un mākslas

(gleznojumi, mēbeles, interjera apdare, durvis, kapu plāksnes, altāri, ērģeles u.c.) pieminekļu, viens pilsētbūvniecības piemineklis – Bauskas pilsētas
vēsturiskais centrs, trīs vēsturiska
notikuma vietas – Iecavas Brīvības
piemineklis, režisora Alfrēda Amtmaņa-Briedīša dzimtās mājas “Zvanītāju
Bukas” Vecumnieku novada Valles pagastā un dzejnieka Viļa Plūdoņa dzimtās mājas “Lejenieki” Bauskas novada
Ceraukstes pagastā.
Valsts nozīmes pilsētbūvniecības
pieminekļa – Bauskas pilsētas vēsturiskā centra – saglabāšana un attīstība būs viens no komplicētākajiem jautājumiem Bauskas novada pašvaldībā
tuvākajā nākotnē. Jāturpina uzsāktais
darbs pašvaldības īpašumā esošo kultūras mantojuma objektu atjaunošanā
un attīstībā.
Kultūras norisēm tiek izmantota arī
cita pašvaldību infrastruktūra – brīvdabas estrādes, laukumi, stadioni,
skolas un citas pašvaldības ēkas un
vietas brīvā dabā, muzeji, brīvdabas
estrādes.
Kultūrvides veidošanā un kultūras
pasākumu pieejamībā sava loma ir arī
baznīcām, kuras ir gan nozīmīgi arhitektūras pieminekļi ar mākslas vērtībām, gan kultūras pasākumu (koncerti,
izstādes u.c.) norises vietas. Nozīmīgs
sakrālais mantojums ir Sv. Gara Bauskas luterāņu baznīca, Skaistkalnes
katoļu baznīca un kapenes, Mežotnes,
Bērsteles, Codes, Iecavas baznīcas.
Novadā tiek organizēti festivāli,
tradicionālie gadskārtu svētki, novadu un pagastu svētki, valsts svētki,
kapusvētki, amatierkolektīvu pasākumi, senioru pasākumi, Dzejas dienas,
Mātes un Tēva dienas, Bērnu svētki,
iesaiste Muzeju nakts un citos pasākumos valsts mērogā u.c.

Rīcības virzieni
Kultūras iestāžu
infrastruktūra un
materiāli tehniskā bāze
Materiālais un
nemateriālais
kultūrvēsturiskais
mantojums
Bauskas vecpilsētas
attīstība

Investīcijas
Plānots attīstīt kultūrvēsturisko
mantojumu, piemēram, Bauskas
vecpilsētu, kā arī uzlabot infrastruktūru, pilnveidot personāla
kompetences, veicināt jaunradi,
lai saglabātu pietiekamu kultūras
pakalpojuma piedāvājumu.
Tiks aktualizēta nepieciešamība meklēt inovatīvus un radošus
risinājumus kultūras jomā, kas
rada potenciālu jaunām iniciatīvām dažādās mākslas nozarēs.

Kultūras pakalpojumi,
pasākumi un tūrisms

Iecerēts attīstīt kultūras iestādes, lai saglabātu nemateriālo
kultūras mantojumu un atbalstītu
cilvēku vajadzību pēc kultūras
aktivitātēm un socializēšanās.

Mākslas nozare

Kultūras produkti veicina teritorijas attīstību, rada darbavietas
lauku teritorijās, uzlabo dzīves
kvalitāti ikvienam iedzīvotājam.

Perspektīvie projekti
Ēkas pārbūve Bauskas Centrālās bibliotēkas vajadzībām
Svitenes muižas kungu mājas atjaunošana un parka labiekārtošana
Ģipša muzeja attīstība Skaistkalnē
Novadpētniecības muzeja, TIC un Amatu mājas izveide Iecavā
Koka tilta izbūve pār aizsardzības grāvi Bauskas pilskalna teritorijā
Kultūrvēsturisko vērtību un sakrālo objektu restaurācija un atjaunošana
Bauskas vecpilsētas atjaunošana tūrisma un uzņēmējdarbības attīstībai
Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa “Dreņģera sēta” atjaunošana,
restaurācijas centra izveide
Radošā kvartāla izveide Rīgas ielā Bauskā
Bauskas muzeja pārbūve un pieejamības nodrošināšana
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Labklājība visiem
Bauskas novadā sociālo palīdzību
un sociālos pakalpojumus nodrošina
pašvaldības Sociālais dienests un tā
struktūrvienības Bauskā, Rundālē,
Vecumniekos un Iecavā. Bauskā darbojas biedrības “Latvijas Sarkanais
krusts” Bauskas komiteja. Biedrība
“Latvijas Samariešu apvienība” nodrošina aprūpes mājās pakalpojumus
un specializēto transportu Vecumnieku novadā, Iecavā ES projekta
ietvaros nodrošināts “drošības pogas” pakalpojums.
Bauskas novada teritorijā sociālās
aprūpes pakalpojumi tiek sniegti šādās iestādēs: Vecumnieku veco ļaužu
un invalīdu pansionātā “Atvasara”,
Valsts sociālās aprūpes centra “Zemgale” filiālē “Iecava”, Latvijas SOS
bērnu ciematu asociācijas SOS bērnu
ciematā Īslīcē un Iecavā, biedrības
“Latvijas Sarkanais krusts” sociālās
aprūpes centrā “Derpele”.
Ģimeniskai videi pietuvināta un
sabiedrībā balstīta sociālo pakalpojumu pieejamība dzīvesvietā personām
ar invaliditāti un bērniem tiek veidota
projektā “Atver sirdi Zemgalē!”. Projektā notiek inovatīvu metožu un risinājumu ieviešana, mobilo pakalpojumu pilnveidošana, jaunu speciālistu
piesaiste, prioritāšu un rīcību plānošana ilgtermiņā, kas veicinās vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu visiem
novada iedzīvotājiem. Nepieciešama
savlaicīga tālāko darbību un atbalsta
plānošana pēc projekta “Atver sirdi
Zemgalē!” beigām.
Bāriņtiesas novada administratīvajā teritorijā īsteno bērnu un aizgādnībā esošo personu tiesību un
interešu aizsardzību, sniedz palīdzību
arī mantojuma lietu kārtošanā, gādā

par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus Bauskas novada
teritoriālajās vienībās, kurās nav notāra, un pilda citus Bāriņtiesu likumā
noteiktos uzdevumus.
Sociālo pakalpojumu jomā trūkst
kvalificētu speciālistu un atalgojums
nav motivējošs, konkurētspējīgs, nepieciešama atbalsta sistēmas izveide
jauno speciālistu piesaistei un esošo
speciālistu kvalifikācijas paaugstināšanai un prasmju pilnveidošanai.
Ikdienas darba uzlabošanai pietrūkst
transporta, jāattīsta digitālo tehnoloģiju izmantošana pakalpojumu sniegšanā, tai skaitā virtuālo asistentu
ieviešana, palīdzot senioriem izmantot tehnoloģijas, jāveicina datubāzu pieejamība arī mobilajās ierīcēs,
vienlaikus nepieciešama dažādu datubāzu apvienošana, cross funkcionalitātes nodrošināšana. Sabiedriskais
transports nenodrošina pakalpojumu
sasniedzamību, nepieciešami inovatīvi risinājumi – transports pēc izsaukuma.
Pakalpojumu sniegšanu iespējams
deleģēt NVO, kā arī novada ietvaros
ieviest specializāciju pakalpojumu
sniegšanā, paaugstinot to kvalitāti
un efektivitāti. Liela uzmanība jāvelta
preventīvajam darbam ar dažādām
sabiedrības grupām un agrīnai intervencei, tai skaitā sociālo pedagogu
pieejamībai visās skolās.
Jāsekmē pakalpojumu klāsta pieejamība visā teritorijā vienmērīgi,
iespējami tuvu iedzīvotāju dzīvesvietai, turpināms darbs pie grupu dzīvokļu
izveides, vides un mājokļu pielāgošanas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Jāsekmē krīzes centru izveide un pieejamība visā novada teritorijā.

Rīcības virzieni
Sociālo un veselības
iestāžu infrastruktūra un
materiāli tehniskā bāze
Sociālo pakalpojumu
kvalitāte, pieejamība
un attīstība
Veselības un sociālās
jomas cilvēkresursu
attīstība un piesaiste
Primārās un sekundārās veselības aprūpe
Veselības veicināšana
un slimību profilakse
Sporta infrastruktūra
un pasākumi

Jāturpina piesaistīt ES fondu finansējumu, jāsekmē sociālās uzņēmējdarbības attīstība un sadarbība
ar uzņēmējiem sociālo jautājumu risināšanā.

Darba kvalitātes uzlabošanai Sociālajā dienestā nepieciešama sabiedrisko attiecību speciālista un
jurista ar specializāciju sociālo jautājumu risināšanai pieejamība.

Jūnijā Bauskā, Zaļajā ielā 33 darbu uzsāka ģimeniskai videi pietuvināts
pakalpojums ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem.

Vecumniekos šogad darbību uzsācis Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu
centrs “Sarkanā skola” personām ar garīga rakstura traucējumiem
un dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Investīcijas
Sociālajā un veselības jomā tiks
veidota pielāgota un kvalitatīva
infrastruktūra un pakalpojumi.
Plānots koncentrēties uz nozarē
strādājošo cilvēkresursu kvalifikācijas paaugstināšanu un piesaisti.
Viens no uzdevumiem - birokrātijas sloga mazināšana un
primāra koncentrēšanās uz cilvēka
vajadzībām.
Attīstot sociālo un veselības
jomu, turpmāk tiks veidoti jauni
sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi, organizētas dažādas
veselības veicināšanas aktivitātes,
kā arī uzlabota veselīgu aktivitāšu
veicinoša infrastruktūra.
Sporta infrastruktūras veidošana un sporta aktivitāšu organizēšana ir viens nopamatiem, kas
veido veselu un aktīvu sabiedrību.

Projekti īstenošanā
Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā
Dienas aprūpes centra izveide Iecavā
Atver sirdi Zemgalē!
Paaudžu iespēju stiprināšana sociālās iekļaušanās veicināšanai
POWER OF GENERATIONS

Perspektīvie projekti
Aprīkojuma iegāde sociālo un veselības aprūpes
pakalpojumu sniegšanas uzlabošanai
Sociālā atbalsta infrastruktūras izveide
Vides pieejamības uzlabošana pašvaldības un
sociālo pakalpojumu sasniedzamības uzlabošanai
Profesionāla sociālā darba
attīstība pašvaldībā
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Veselība
Visā Bauskas novada teritorijā ir nodrošināta veselības aprūpes pieejamība.
Kopumā 2021. gada sākumā pēc Nacionālā veselības dienesta datiem darbojās
25 ģimenes ārstu prakses (pēc teritorijas, kurā atrodas pamatprakse).
Ģimenes ārstu praksēs reģistrēto
pacientu skaits pēc Nacionālā veselības
dienesta datiem ir ļoti atšķirīgs – bijušajā Bauskas novadā no 920 līdz pat
3278 vienā praksē, Iecavas novadā –
no 1281 līdz 1925, Rundāles novadā
– 1437, bet Vecumnieku novadā – no
906 līdz 1541.
Primāro veselības aprūpi pēc Veselības inspekcijas Ārstniecības personu
reģistra datiem 2021. gada sākumā nodrošināja 59 ārstu palīgi (t.sk. feldšeri,
zobārstu asistenti), no tiem 37 bijušajā
Bauskas novadā, deviņi – Iecavas, četri
– Rundāles un deviņi – Vecumnieku novadā.
Veselības inspekcijas Ārstniecības
personu un Ārstniecības iestāžu reģistros zobārstniecības pakalpojumu
sniedzēji (prakses, klīnikas, kompānijas)
reģistrēti 19 adresēs, no tiem 13 Bauskā, pieci Iecavā un viena Vecumniekos,
savukārt bijušajā Rundāles novadā zobārstniecības pakalpojumi nav pieejami.
Bauskas slimnīcā 24 stundas diennaktī pieejama dežūrārsta palīdzība/
traumpunkts, kur bez ģimenes ārsta nosūtījuma tiek sniegta palīdzība traumu,
dažādu saslimšanu un slimību saasinājumu gadījumos Tuvākā ārstniecības
iestāde, kurā iespējams saņemt diennakts neatliekamo medicīnisko palīdzību, ir Jelgavas pilsētas slimnīca.
Bauskā atrodas SIA “Medicīnas sabiedrība Gaiļezers” filiāle, kurā tiek
veikta hronisku nieru slimību pacientu
ārstēšana, pieejams nefrologs un četras
dialīžu vietas.
Laboratoriju pakalpojumi pieejami
Bauskā, Iecavā un Vecumniekos. Bauskas novadā darbojas 12 aptiekas, no
tām bijušajā Bauskas novadā sešas
aptiekas (t.sk. viena ārpus Bauskas, Uzvarā, Gailīšu pagastā), Iecavas novadā
divas (abas Iecavā), viena Rundāles novadā (Svitenes pagasta ēkā) un trīs Ve-

cumnieku novadā (no tām viena Valles
pagastā).
Neatliekamo medicīnisko palīdzību
(NMP) koordinē Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Zemgales
reģionālais centrs, kurš atrodas Jelgavā,
bet Bauskas novadā NMP brigādes ir
izvietotas Bauskā (2), Iecavā (1) un Vecumniekos (1).
2021. gada sākumā Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrēts 21 veterinārmedicīnas pakalpojumu sniedzējs,
no tiem astoņi bijušajā Bauskas novadā,
deviņi Iecavas, viens Rundāles un trīs
Vecumnieku novadā, kā arī Bauskā, Iecavā un Vecumniekos atrodas licencētas
veterinārās aptiekas.
Veselības veicināšanas jomā bijušajos novados ir izstrādāti plānošanas
dokumenti un īstenoti Eiropas Sociālā
fonda (ESF) finansēti projekti veselības
veicināšanas jomā, lai uzlabotu pieejamību veselības veicināšanas un slimību
profilakses pakalpojumiem, lekcijām,
konsultācijām, praktiskām nodarbībām,
sporta aktivitātēm, garīgās veselības
uzlabošanas praktikumiem, meistarklasēm u.c. aktivitātēm.
Nākotnē veselības aprūpi ietekmēs
sabiedrības novecošanās, daudz lielāka
uzmanība būs jāpievērš senioru veselības aprūpei. Valsts politika un medicīnas izglītības sistēma veselības aprūpes
jomā neveicina jaunu speciālistu piesaisti lauku apvidos, nepieciešams atbalsts rezidentiem. Zemais atalgojums
un dzīvojamā fonda trūkums ir kavējoši faktori augsti kvalificētu speciālistu
piesaistei mazajos veselības centros un
slimnīcā. Būtiska nozīme ir sabiedrības
un ģimeņu izglītošanai, novēršot pārgalvību, t.sk. dažādus nelaimes gadījumus.
Jānodrošina veselības aprūpes un arī
veselības veicināšanas pakalpojumi pēc
iespējas tuvāk dzīvesvietai, atbalstot speciālistu izbraukumus, mobilos pakalpojumus (zobārsts, mamogrāfs, fluorogrāfs,
masieris, acu ārsti, kardiogrammas u.c.).
Jāturpina infrastruktūras – veloceļu,
gājēju celiņu, pastaigu taku un atpūtas
laukumu, vides objektu, kas veicina aktīvu dzīvesveidu, - attīstība.

Rīcības virzieni
Sociālo un veselības
iestāžu infrastruktūra un
materiāli tehniskā bāze
Veselības un sociālās
jomas cilvēkresursu
attīstība un piesaiste
Primārās un sekundārās veselības aprūpe
Veselības veicināšana
un slimību profilakse

2021. gadā Bauskas novadā notikušas 12 publiskās asins donoru dienas
(neskaitot izbraukumus uz uzņēmumiem). Kopā ziedotas asinis
aptuveni 600 reizes, kas nepieciešamības gadījumā sniedz iespēju palīdzēt
vismaz 600 ārstniecības epizodēs.

Veselības veicināšanas projektā novada iedzīvotājiem ir iespēja piedalīties
visdažādākajās aktivitātēs. Piemēram, Iecavas apvienības pārvalde 17. jūnijā
organizēja bezmaksas laivu braucienu pa Mēmeles upi.

Investīcijas
Veselības aprūpes un veselības
veicināšanas pakalpojumi pēc
iespējas tuvāk dzīvesvietai.
Atbalsts speciālistu izbraukumiem
un mobilajiem pakalpojumiem.
Kvalificētu speciālistu piesaiste
veselības centriem un
slimnīcai.
Infrastruktūras – veloceļu, gājēju
celiņu, pastaigu taku un atpūtas
laukumu un vides objektu - attīstība aktīva dzīvesveida veicināšanai.

Projekti īstenošanā
Primārā aprūpes centra attīstība Iecavā, Bauskas novadā
Pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei

Perspektīvie projekti
Ambulatoro un stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu uzlabošana un
paplašināšana
Paliatīvās aprūpes attīstība novadā
Rehabilitācijas jomas pakalpojumu klāsta paplašināšana un pieejamības
nodrošināšana
Slimību profilakses pasākumu ieviešana
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Tīra un zaļa vide
Bauskas novads ir bagāts ar dabas
vērtībām – īpaši aizsargājamām dabas teritorijām (ĪADT) un dažādiem
dabas pieminekļiem: dendroloģiskajiem stādījumiem, alejām, ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem
un dižkokiem. Bauskas novadā ir
11 Natura 2000 teritorijas: viens dabas parks, astoņi dabas liegumi un

divi dabas pieminekļi. Novadā atrodas arī 12 dabas pieminekļi – dendroloģiskie stādījumi, kā arī ģeoloģiskie
un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi.
Zemgales reģiona ainavu dārgumi
nacionālajā mērogā ir Zemgales auglīgais līdzenums, Mūsas un Mēmeles
sateka un Bauskas pils, Rundāles pils

Rīcības virzieni
Dabas teritoriju
apsaimniekošana

Zaļā un zilā infrastruktūra

ansamblis, Mežotnes pilskalna senvietu komplekss, Mežotne ar pilskalnu, muižu un parku Lielupes krastos.
Reģionālajā mērogā: Bauskas-Rundāles telpa, Lielupes ainava ar Bornsmindes un Jumpravas dolomīta klinšu
atsegumiem, Plūdoņa dzimtās mājas
“Lejenieki”, Svitenes muiža, Skaistkalnes katoļu baznīca un kapenes un

Skaistkalnes krasta kritenes.
Bauskas novada dabas teritoriju
apsaimniekošanā nepieciešams turpināt kultūrvēsturiskās ainavu telpas
un dabas parku attīstību, teritoriju
labiekārtošanu, nodrošināšanu ar
atkritumu savākšanu, piegružošanas
novēršanu, kā arī invazīvo sugu apkarošanu.

Investīcijas
Svarīga prioritāte - vērtīgo
novada ainavu un dabīgās lauku
vides saglabāšana.
Esošā dabas mantojuma saglabāšana vienlaikus ar modernu un
viedu risinājumu ieviešanu.
Plānots mazināt upju aizaugšanu un veidot dabīgu un ilgtspējīgu
vidi nākamajām paaudzēm.

Projekti īstenošanā
Mūsas un Lielupes gultnes tīrīšana zivju dabīgo nārstu vietu atjaunošanai
Bauskas novadā

Perspektīvie projekti
Lielupes baseina apsaimniekošanas pasākumu realizācija
Dabas parka “Bauska” apsaimniekošanas plāna pasākumu realizācija
Mūsas un Mēmeles sateces un piekrastes funkcionalitātes uzlabošana

Videi draudzīga saimniekošana
Bauskas novada prioritāte vidējā un
arī ilgākā termiņā ir videi draudzīga saimniekošana. Klimata pārmaiņas ilgtermiņā
ietekmē visu Bauskas novada iedzīvotāju
nākotni, arvien vairāk netieši un tieši vidi
ietekmējoši pašvaldības pieņemtie lēmumi būvniecības, resursu izmatošanas un
vides aizsardzības jomā, kā arī citās jomās spēj būtiski ietekmēt kopējo dzīves
kvalitāti nākamajām paaudzēm.
Bauskas novads ar dažādām energoefektivitātes uzlabošanas un vides
aizsardzības aktivitātēm plāno mazināt
CO2 ietekmi un radīt labvēlīgāku vidi dzīvei pilsētās un laukos. Plānots arī veicināt
atkritumu apsaimniekošanas sistēmu un
aprites ekonomikas ieviešanu, kas būtiski
spētu uzlabot vides stāvokli novadā.
Novada
pašvaldība
brīvprātī-

gi 2019. gadā ieviesa un sertificēja
energopārvaldības sistēmu atbilstoši
ISO 50001:2018 standartam un izstrādāja ilgtspējīgu klimata plānu.
Pašvaldības enerģijas patēriņu Bauskas novadā veido četri galvenie enerģijas
patēriņa avoti:
• siltumenerģijas un elektroenerģijas
patēriņš pašvaldības ēkās;
• elektroenerģijas patēriņš ielu apgaismojumam;
• elektroenerģijas patēriņš ūdenssaimniecībā;
• pašvaldības īpašumā esošais transports.
Lielākais CO2 emisiju sektors ir privātais transports (48%), nākamie lielākie
sektori ir siltumenerģijas ražošana (23%)
un elektroenerģijas patēriņš (18%).

Rīcības virzieni
Energoefektivitātes paaugstināšana un klimata pārmaiņu ietekmes
mazināšanas pasākumi
Vides piesārņojuma
un iespējamo vides
risku samazināšanas
pasākumi

Atkritumu apsaimniekošana un aprites
ekonomika

Bauskas novada pašvaldībā uzsākta ielu apgaismojuma modernizācija
(pilna servisa ESCO pakalpojums) - novecojušie gaismekļi
tiek nomainīti pret energoefektīviem.

Investīcijas
Prioritāte - videi draudzīga
saimniekošana.
Pašvaldības pieņemtie lēmumi
būvniecības, resursu izmatošanas
un vides aizsardzības jomā, kā arī
citās jomās spēj būtiski ietekmēt
kopējo dzīves kvalitāti nākamajām paaudzēm.
Ar dažādām energoefektivitātes uzlabošanas un vides
aizsardzības aktivitātēm plānots
mazināt CO2 ietekmi un radīt
labvēlīgāku vidi dzīvei pilsētās un
laukos.
Plānots veicināt atkritumu
apsaimniekošanas sistēmu un
aprites ekonomikas ieviešanu,
kas būtiski spētu uzlabot vides
stāvokli novadā.

Projekti īstenošanā
Ielu apgaismojuma modernizācija (pilna servisa ESCO pakalpojums)
Energoefektivitātes paaugstināšana veselības aprūpes pakalpojumu ēkai
Bauskā
Energoefektivitātes paaugstināšana sabiedrībā balstītu sociālo
pakalpojumu ēkai Bauskā

Perspektīvie projekti
Bauskas novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna
ieviešana
Energoefektivitātes paaugstināšana Bauskas novada pašvaldības ēkās
Energoefektivitātes pasākumu veicināšana daudzdzīvokļu ēkās
Elektrotransporta un uzlādes staciju ieviešana pašvaldībā
CO2 emisiju samazināšanas pasākumi
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Augoša attīstības vide uzņēmējiem
Viena no Bauskas novada prioritātēm ir atbalsts uzņēmējiem, radot piemērotu infrastruktūru – ēkas,
ceļus un komunālās infrastruktūras
pieslēgumus dažādu ražošanas un
pakalpojumu sniegšanas attīstībai.
Uzņēmējdarbības un tūrisma jomā
būtiskākie ieguldījumi 2022. gadā
paredzēti kompleksa “Rundāles Avoti”
rekonstrukcijai un pieguļošās teritorijas labiekārtošanai ar mērķi ierīkot
Tūrisma informācijas punktu un iznomāt telpas uzņēmējiem tūrisma pakalpojumu nodrošināšanai. Turpinās
uzsāktie pārrobežu sadarbības programmas projekti daudzveidīga tūrisma piedāvājuma attīstībai. Bauskas
industriālā un loģistikas parka attīstībai paredzēts finansējums elektrības
pieslēgumu ierīkošanai iespējamiem
investoriem.
Uzņēmēju atbalstam visa Bauskas
novada teritorijā aktivitātes organizē
Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centrs, sniedzot konsultatīvu
atbalstu esošajiem un topošajiem uzņēmējiem, nodrošinot konsultācijas
lauksaimniecībā, kā arī organizējot
daudzveidīgus apmācību un pieredzas apmaiņas pasākumus, dialogu
ar pašvaldību uzņēmējdarbības vides
attīstībā.
Uzņēmējdarbības atbalstam pašvaldība šogad izsludinājusi pieteikšanos konkursam “Īsteno savu ideju
Bauskas novadā!”, kas paredz līdzfinansējuma piešķiršanu uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai. Līdzfinansējuma piešķiršanas mērķis ir
sniegt atbalstu juridisko personu vai
fizisko personu projektiem, kas tiks
realizēti Bauskas novadā, tā veidojot
aktīvu ekonomisko vidi, radot jaunus
produktus un pakalpojumus, kā arī
jaunas darba vietas. Līdzfinansējums
tiks piešķirts fiziskai vai juridiskai

personai jauna uzņēmuma radīšanai
un/vai esoša uzņēmuma attīstībai,
kura darbība nepārsniedz trīs gadus un tā komercdarbība tiek veikta
Bauskas novadā.
Bauskas novada pašvaldība izprot
uzņēmējdarbības devumu un novērtē
šīs nozares ieguldījumu novada attīstībā. Lai apzinātu un godinātu novada uzņēmējus, kuri, godprātīgi darbojoties savā nozarē, veicina labas
uzņēmējdarbības prakses piemērus,
vienlaikus attīstot gan uzņēmumu,
gan novada uzņēmējdarbības vidi,
kā arī sekmē uzņēmuma un novada
tēla popularizēšanu, tiek organizēts
konkurss “Bauskas novada uzņēmēju
Gada balva”.
Lai veicinātu uzņēmējdarbības aktivitātes, prioritāri attīstāmas teritorijas ap Bauskas pilsētu, paplašinot
esošās ražošanas teritorijas, kā arī
starp pilsētu un plānoto Rail Baltica

Rīcības virzieni
Uzņēmējdarbībai
nepieciešamā infrastruktūra

dzelzceļa līniju; starp Iecavas pilsētu un Rail Baltica dzelzceļa līniju un
1520 mm platuma dzelzceļa līniju,
tā savienojumu ar sliežu dzelzceļu
Zilupe–Rēzekne 2–Krustpils–Jelgava–
Tukums 2–Ventspils.
Attīstāmas industriālās teritorijas
Bauskas novadā ir Bauskas industriālais un loģistikas parks, Iecava, Misa
un Vecumnieki, teritorijas kurās ir
priekšnoteikumi tālākai attīstībai.
Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstībai Bauskas novadā liela nozīme
ir plānotajai autoceļa P87 Bauska–
Jaunjelgava–Aizkraukle jeb “Zemgales josta” izbūvei, kā arī tālākai
tūrisma maršruta “Sēlijas josta” pilnveidošanai.
Bauskas novadā plānots attīstīt
tūrisma nozarei nepieciešamo infrastruktūru un atbalsta mehānismus.
Tikpat nozīmīgi ir paplašināt un
radīt radošās nozares uzņēmumus, kā

arī sniegt atbalstu sociālās uzņēmējdarbības attīstībai – īpaši atbalstot
attālākās novada teritorijas.
Lauksaimniecības produktu ražošana un bioekonomika ir Bauskas
novada pamatnozares, kurām pēdējos desmit gados ir veiktas ievērojamas investīcijas, kas atspoguļojas
ražošanas apjomu pieaugumā. Bauskas novada lielākie uzņēmumi pēc
apgrozījuma ir AS “Balticovo”, SIA
“Lielzeltiņi”, SIA “Agrochema Latvia”,
SIA “LRS MŪSA”– ar apgrozījumu virs
10 miljoniem eiro. Lielākais apgrozījuma pieaugums pēdējo trīs gadu laikā bijis metālapstrādes uzņēmumam
SIA “VAIROG EU” un SIA “JNBūve”.
Bausku kā efektīvu ražošanas vietu ir izvēlējušies ārvalstu uzņēmumi:
Lietuvas Linas agro grupa, Vilvi grupa, Zviedrijas “Klippan Textil” AB, Nīderlandes Van Ansem grupa u.c.

Investīcijas
Veidot vietējo ekosistēmu, lai
līdzsvarotu ekonomisko attīstību
visā novada teritorijā.

Projekti īstenošanā
Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Zemgales plānošanas reģionā
Ideju konkursa organizēšana mazo grantu programmā

Tūrisma attīstība

Viena no prioritātēm - atbalsts
uzņēmējiem, radot piemērotu
infrastruktūru – ēkas, ceļus un
komunālās infrastruktūras pieslēgumus - ražošanas un dažādu
pakalpojumu attīstībai.

Kompleksa “Rundāles Avoti” pārbūve un pielāgošana tūrisma
pakalpojumu sniegšanai

Radošā un sociālā uzņēmējdarbība

Atbalsta aktivitātes jaunajiem un
mazajiem uzņēmējiem, mājražotājiem un tūrisma nozares
uzņēmējiem.

Uzņēmējdarbības atbalsta aktivitātes

Investīciju piesaiste un
novada mārketings

Atbalsts radošās nozares un sociālās uzņēmējdarbības attīstībai,
īpaši atbalstot iniciatīvas attālākajās novada teritorijās.

Perspektīvie projekti
Industriālo teritoriju un uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība
Industriālo teritoriju un ēku publiskās datu bāzes izveide, uzturēšana

Vietējo ražotāju atbalsta sistēmas izstrāde un ieviešana
Telpu pielāgošana koprades un attālinātā darba iespēju nodrošināšanai
Mārketinga atbalsta pasākumi uzņēmējdarbības un tūrisma veicināšanai
Pasākumu organizēšana jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai
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Sasniedzams novads un mobili iedzīvotāji
Valsts autoceļu kopējais garums Bauskas novada teritorijā ir
790 km, pašvaldības autoceļu garums –
1069 km. Aptuveni 34% valsts
autoceļu ir ar melno (asfaltbetona vai
citu bitumizēto) segumu, pašvaldību
autoceļu 6,5%, visi pārējie autoceļi ir
ar šķembu un grants segumu.
Pašvaldības ielu garums Bauskas
novadā ir 192 km. Bauskas novadā ir
42 tilti ar kopējo garumu 975,3 m un
brauktuves laukumu 8926,8 m2.
Piecās vietās Bauskas novada
teritorijā ir gājēju tilti: divi Bauskā,
viens Iecavā, kā arī gājēju tilts Jaunsaule-Brunava un vasaras sezonā
tilts pie Mežotnes pils.
Galvenā
novadu
šķērsojošā
transporta
maģistrāle ir valsts galvenais autoceļš
A7/E67 Rīga–Bauska–Lietuvas robeža (Grenctāle) jeb Via Baltica, kas
ir Eiropas autoceļa E67 posms un
ietilpst Eiropas transporta tīkla
(TEN-T) pamattīklā; būtiska loma ir
arī valsts reģionālajiem autoceļiem
P89 Ķekava–Skaistkalne, P73 Vecumnieki–Nereta–Subate un starpnovadu autoceļam “Zemgales josta”,
kas savieno Dobeli, Bausku un Aizkraukli.
Līdz 2030. gadam Bauskas novada dominante būs topošā starptautiskā Eiropas standarta platuma
dzelzceļa līnija Rail Baltica, kas būtiski ietekmēs Bauskas novada attīstību. Rail Baltica ir Eiropas kopējo
interešu TEN-T prioritārais projekts,
nozīmīgs Ziemeļjūras–Baltijas transporta koridorā un Latvijas nacionālo
interešu objekts, kas veicinās Baltijas valstu iedzīvotāju mobilitāti
ar Eiropu, izmantojot ātru un videi
draudzīgu dzelzceļa transportu.
Novadā jāpārbūvē sabrukušie
valsts un pašvaldības autoceļu posmi. Grants seguma autoceļiem un
ielām apdzīvoto vietu teritorijās
daudzviet ir aktuāla apstrāde ar
pretputēšanas materiāliem.

Rail Baltica reģionālās stacijas un pieturas infrastruktūras dizains.

Mikromobilitātes attīstībai jāizstrādā attīstības plāns Bauskas
novada teritorijai, kā prioritārus nosakot maršrutus noteiktā rādiusā ap
apdzīvotām vietām (Bausku, Iecavu,
Vecumniekiem), maršrutus, kas savieno lielākās apdzīvotās vietas (Jelgava–Iecava–Bauska u.c.), tūrisma
objektus (Bauska–Rundāle, Vecumnieki-Skaistkalne).
Mobilitātes punktus ar park&ride
iespējām nepieciešams attīstīt ne
tikai pie Bauskas autoostas un plānotās Rail Baltica stacijas “Bauska”
un “Iecava”, bet arī Vecumniekos un
citās lielākajās apdzīvotajās vietās,
kur ikdienā daudzi iedzīvotāji izmanto sabiedrisko transportu, t.sk. līdz
autobusu pieturai nokļūstot ar personīgo auto vai velosipēdu.
Attīstot videi draudzīgu transportlīdzekļu izmantošanu, nepieciešams attīstīt elektro uzlādes vietas,
kuras var izmantot gan elektro automobiļu uzlādei, gan skūteru un skrejriteņu uzlādei.

Rīcības virzieni
Ielu un ceļu tīkls
Iedzīvotāju mobilitāte
Ar Rail Baltica
dzelzceļu saistītā
infrastruktūra
Tilti, apvedceļi un
pārvadi
Sabiedriskais
transports

Mēmeles ielas, reģionālā autoceļa P87 Bauska-Aizkraukle posma, pārbūve
Bauskā veikta, ieguldot ERAF finansējumu.

Investīcijas
Viena no vissvarīgākajām
prioritātēm - Bauskas jeb novada
attīstības centra sasniedzamība no jebkura novada nozīmes
centra.
Svarīgi, lai Bauska būtu
sasniedzama arī no Rīgas un
citiemtuvākajiem attīstības
centriem ārpus pilsētas, tas spētu
nodrošināt darbaspēka mobilitāti
dažādos virzienos.
Plānots veikt ieguldījumus
pašvaldības ielu un ceļa tīkla
attīstībā un veicināt valsts ceļu
tīkla attīstību.

Projekti īstenošanā
Liepu ielas pārbūve Brunavas pagastā
Autoceļa B7 “Mežotnes stacija-Priedītes” pārbūve
Ceriņu ielas pārbūve Vecumniekos
Strauta un Sporta ielas pārbūve Skaistkalnē

Perspektīvie projekti
Salātu ielas pārbūve Bauskā no Zaļās ielas līdz Dārza ielai
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Pārvaldība un sadarbība
Bauskas novadā plānots veidot pilsonisku sabiedrību, kura ir empātiska, ar iniciatīvu, motivēta un solidāra.
Bauskas novadā cilvēkiem ir kopējas
demokrātiskās vērtības, interesē līdzdalība novada attīstības procesos un
līdzatbildība lēmumu pieņemšanā.
Bauskas novada valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas
centra (VPVKAC) mērķis ir sniegt informāciju un konsultēt privātpersonas un
uzņēmējus par pašvaldības sniegtajiem
pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību, procedūru un nepieciešamajiem dokumentiem, kā arī sniegt konsultācijas

par valsts iestāžu pakalpojumiem un
valsts iestāžu e-pakalpojumu lietošanu.
Šobrīd Bauskas novadā iedzīvotājiem ir
pieejami pieci VPVKAC, kas nodarbina
septiņus darbiniekus.
Bauskas novada pašvaldība sadarbojas ar kaimiņu pašvaldībām, īpaši
izglītības, kultūras un sporta jomā,
iedzīvotāji izmanto kaimiņu pašvaldību
pakalpojumu piedāvājumu un infrastruktūru. Sadarbībā ar Zemgales plānošanas reģionu un citām pašvaldībām
tiek realizēti pārrobežu projekti (ar Lietuvu, Igauniju, Zviedriju u.c.) dažādās
programmās.

Starptautiskās sadarbības mērķis ir
novada atpazīstamības un attīstības
veicināšana, galvenie virzieni – pārrobežu sadarbība ar Lietuvas pašvaldībām,
sadarbība ar ārvalstu vēstniecībām,
pašvaldībām, valsts un nevalstiskajām
organizācijām, sadarbība pašvaldību

sadraudzības tīklojuma ietvaros (Twinning), kā arī dalība starptautiskajos
projektos. Sadarbības jomas ir ļoti plašas – ekonomika, izglītība, kultūra, veselības un sociālā aprūpe, sports, vide,
atpūta un tūrisms, apmaiņas programmas u.c.

Rīcības virzieni
Vienota pārvalde
Starptautiskās sadarbības pasākumi
Sabiedrības līdzdalības
pasākumi
Lokālpatriotisms un
kopienas
Novada mārketings un
komunikācija

Attīstīt lokālo patriotismu un
veidot pilsonisku sabiedrību, kura
ir empātiska, ar iniciatīvu, motivēta un solidāra.
Attīstīt vienotu un atvērtu
pārvaldes modeli, kurš veicinātu sadarbību un komunikāciju
ar iedzīvotājiem, NVO un citām
sabiedrības interešu grupām.
Atbalsts NVO un citām organizācijām, lai nodrošinātu visiem
labāku dzīves un darba vidi.
Sadarbība dažādos līmeņos –
savstarpēja, starpinstitucionāla,
sadarbība ar valsti un tās iestādēm, starptautiskā sadarbība un
sadarbība projektu ietvaros.

Investīcijas
Perspektīvie projekti
Vienoto pašvaldības un valsts klientu apkalpošanas centru attīstība
Dalība attīstības sadarbības projektos
Projektu konkursa “Iedzīvotāji veido savu vidi” īstenošana
Atbalsts sabiedrisko organizāciju iniciatīvām
Līdzdalības budžeta sistēmas izveide un ieviešana

Bauskas novada pašvaldības ārvalstu
sadraudzības partneri: Malinas pašvaldība
Ukrainā, Tereboda un Hedemoras komūna
Zviedrijā, Pehju-Pernumā Igaunijā, Billerbeka
Vācijā, Pasvale, Birži, Pakroja un Radvilišķi
Lietuvā, Sačhere un Hašuri Gruzijā, Ripina
Polijā, Nāhoda Čehijā, Udžate-Trevano Itālijā
un Soroka Moldovā.
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Stratēģisko mērķu sasniegšanai Bauskas novads
ir izvirzījis četras ilgtermiņa attīstības prioritātes.

Bauskas novada pašvaldības rīcības
ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā
ANO mērķis

Saturs
Latvijas mērķis ir mazināt nabadzības riskus visiem
iedzīvotājiem. Ekonomiskā izaugsme, atbalsts
uzņēmējdarbības uzsākšanai, pārdomāta nodokļu sistēma,
mūžizglītība un cienīgs (drošs, pietiekami atalgots) darbs
novērš nabadzību.

Rīcības virziens attīstības programmā
Labklājība visiem / sociālā un veselības joma;
Sociālo pakalpojumu kvalitāte, pieejamība un attīstība.

Ilgtspējīga un videi draudzīgu lauksaimniecības produktu
ražošana; bioloģiskās lauksaimniecības platību palielināšana;
nišas produktu ražošana un to iekļūšana tirgū, mazo un vidējo
saimniecību attīstība, vienlaikus uzlabojot lauku dzīves vides
kvalitāti.

Veselības veicināšana un slimību profilakse.

Cilvēkiem ir svarīgi rūpēties par savu veselību un valstij
palielināt veselības pakalpojumu pieejamību, savlaicību un
kvalitāti.

Sociālo un veselības iestāžu infrastruktūra un materiāli tehniskā bāze;
Veselības un sociālās jomas cilvēkresursu piesaiste un attīstība;
Primārās un sekundārās veselības aprūpe;
Veselības veicināšana un slimību profilakse;
Sporta infrastruktūra un pasākumi.

Vecāki, mācībspēki, izglītības iestādes un izglītojamie
piedalās labas izglītības nodrošināšanā; izglītība ir mācību
process, kas virzīts uz kompetenču veidošanu; izglītībā vairāk
uzmanības tiek veltīts digitālo prasmju apguvei; sabiedrībā
iedzīvināta “mūžu dzīvo, mūžu mācies” tradīcija; virzība uz
iekļaujošu izglītību.

Zinoši iedzīvotāji /izglītība;
Izglītības iestāžu infrastruktūra un materiāli tehniskā bāze;
Izglītības pakalpojuma kvalitāte un pieejamība;
Profesionālā izglītība darba tirgus vajadzībām;
Interešu izglītība, mūžizglītība un jaunatnes politika.

Panākamas vienlīdzīgas tiesības un iespējas darba tirgū un
izglītībā, jāmazina atalgojuma atšķirības starp vīriešiem un
sievietēm, novēršama vardarbība ģimenē, gan ar dzimumu
saistīta vardarbība.

Sociālo pakalpojuma kvalitāte, pieejamība un attīstība;
Nodrošināta iespēja saņemt dažādus sociālos pakalpojumus: krīzes
intervences pakalpojums;
Sadarbība ar NVO.

Uzlabot dzeramā ūdens pieejamību un kvalitāti un panākt
iekšzemes ūdensobjektu stāvokļa uzlabošanu.

Dzīves un darba telpa /infrastruktūra;
Komunālie pakalpojumi un inženiertīklu komunikācijas;
Tīra un zaļa vide /daba;
Dabas teritoriju apsaimniekošana;
Zaļā un zilā infrastruktūra.
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Plašāka atjaunojamo energoresursu (AER) izmantošana,
kā arī enerģijas taupīšana; nākotnē vairāk jāizmanto
sabiedriskais transports, transporta līdzekļi, kas lieto AER, kā
arī velosipēdi.

Videi draudzīga saimniekošana (vide);
Energoefektivitātes paaugstināšana un klimata pārmaiņu ietekmes
mazināšanas pasākumi;
Vides piesārņojuma un iespējamo vides risku samazināšanas
pasākumi.

Uzņēmumi labāk pelnīs, ja tie vairāk izmantos pētniecību
un attīstīs inovācijas. Cienīgs darbs un droša nākotne nav
iedomājama bez drošām darbavietām un ēnu ekonomikas
samazināšanas.

Augoša attīstības vide uzņēmējiem /uzņēmējdarbība/;
Uzņēmējdarbības atbalsta aktivitātes;
Atbalstīt izglītības pilnveidošanu un konsultācijas
uzņēmējdarbības jomā;
Piedāvāt attālināta darba un kopdarba iespējas novadā;
Radošā un sociālā uzņēmējdarbība.

Reģionālo nevienlīdzības šķēršļu mazināšana.

IKT infrastruktūra un pakalpojumi;
Sasniedzams novads un mobili iedzīvotāji /mobilitāte/;
Ielu un ceļu tīkls;
Rail Baltica dzelzceļa saistītā infrastruktūra;
Tilti, apvedceļi un pārvadi.

Svarīgi, lai visiem būtu iespējas iegūt labu izglītību un saņemt
kvalitatīvu veselības aprūpi, strādāt cienīgu (drošu un legālu)
darbu atbilstoši savām spējām, dzīvot un attīstīties drošā
vidē un būt sociāli aizsargātiem līdzvērtīgi visos reģionos.

Profesionālā izglītība darba tirgus vajadzībām;
Interešu izglītība, mūžizglītība un jaunatnes politika;
Sociālo pakalpojuma kvalitāte, pieejamība un attīstība.

Būtiski veicināt iedzīvotāju piesaisti ne tikai pilsētās, bet arī
mazpilsētās un lauku teritorijās.

Publiskā ārtelpa - publiskās ārtelpas labiekārtošanas koncepcija
novada apdzīvotajām vietām;
Energoefektivitātes paaugstināšana un klimata pārmaiņu ietekmes
mazināšanas pasākumi;
Paaugstināt energoefektivitāti privātajam dzīvojamajam fondam;
Iedzīvotāju mobilitāte.

Latvijas uzņēmumi vairāk piesaistīs zinātniekus un ieguldīs
pētniecībā un attīstībā, lai panāktu tehnoloģiski ietilpīgāku
ražošanu;

Pakāpeniski veidot jaunu - klimatneitrālu - ekonomiku, kurā
zemes resursi tiek izmantoti iespējami taupīgi un racionāli.

Tīra un zaļa vide /daba/;
Zaļā un zilā infrastruktūra;
Vides piesārņojuma un iespējamo vides risku samazināšanas
pasākumi;
Atkritumu apsaimniekošana un aprites ekonomika.

Klimata pārmaiņu radīto iespējamo katastrofu novēršana –
plūdi, krasta erozija, lietavu ietekme uz lauksaimniecību utt.

Vides piesārņojuma un iespējamo vides risku samazināšanas
pasākumi.

Jūras vides stāvokļa uzlabošana un piesārņojuma
samazināšana no sauszemes avotiem. Patlaban nozīmīgākie
pasākumi paredzēti Latvijas lielāko upju apsaimniekošanas
plānos.

Dabas teritoriju apsaimniekošana;
Īstenot dabas teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas
pasākumus;
Zaļā un zilā infrastruktūra;
Īstenot Bauskas upju ainavas un zaļās infrastruktūras attīstības
plānu.

Vēlme intensīvāk izmantot dabas resursus ir laikus
līdzsvarojama ar bioloģiskās daudzveidības aizsardzības
pasākumiem un oglekļa dioksīda piesaistes saistību izpildi.

Uzlabot tiesiskumu un pārvaldību, ievieš ērtus un viegli
pieejamus elektroniskos pakalpojumus;
Sabiedrības iesasite risinājumu veidošanā;
Korupcijas mazināšana.

Sadarbība ar Eiropas Savienības (ES) valstīm un divpusējā
partnerībā ar citām valstīm, lai atbildīgi virzītos uz ANO
ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu.

Īstenot dabas teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas
pasākumus;
Natura 2000 teritoriju dabas apsaimniekošanas plānu izstrāde.

Pārvaldība un sadarbība.

Starptautiskās sadarbības pasākumi;
Nodrošināt pārrobežu sadarbību un sekmēt starptautiskās pieredzes
pārnesi.
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Administratīvi teritoriālās reformas ietekme
Bauskas novada pašvaldībā
Attīstības centru potenciāla novērtēšanas ietvars

Kopš 2021. gada 1. jūlija Latvijā
iepriekšējo 119 pašvaldību vietā ir
43 pašvaldības – 36 novadu pašvaldības un septiņas valstspilsētu
pašvaldības.
Salīdzinot Latvijas pašvaldības
ar Eiropas Savienības pašvaldībām,
Latvija šobrīd ierindojas otrajā vietā pēc pašvaldību skaita (vietējā
līmenī). Vienīgi Īrijā ir vēl mazāk
pašvaldību – 31.
Pēc vidējā iedzīvotāju skaita vietējās pašvaldībās Latvija ir trešajā
vietā (48 450 iedz.). Šajā rādītājā Latviju apsteidz Īrija (151 078
iedz.) un Dānija (58 459 iedz.).
Reģionālas un nacionālas
nozīmes attīstības centru
tīkla izvērtējums
Turpmākajiem 15–20 gadiem
attīstības centru attīstības potenciālu jeb spēju attīstīt cilvēkkapitālu iespējams raksturot ar trīs galvenajām prioritātēm: (1) prasmes
un produktivitāte; (2) līdzdalība un
uzticība; (3) droša dzīves vide.
Attīstības centru potenciāla
novērtēšanas ietvars
Būtiskākais šādu apstākļu nodrošināšanas ietekmes rādītājs ir
demogrāfiskā situācija, kuras raksturojums un prognoze ir viens no
izvērtējuma pamatprincipiem. Tālākais attīstības centru potenciāla
izvērtējums ir balstīts uz iepriekš
aprakstīto ietvaru ar trīs prioritātēm: prasmes un produktivitāte;
līdzdarbība un uzticība; droša dzīves vide, kā arī pieciem kritērijiem.
Novadu
nozīmes
attīstības
centru sekmīgai attīstībai ir nepieciešams nodrošināt visu veidu
infrastruktūras attīstību un tās
kvalitātes uzlabošanu, pamata (izglītības, veselības, sociālo u.c.) pakalpojumu un kvalitatīvu mājokļu
pieejamību, kultūras un brīvā laika
pavadīšanas iespējas, kā arī uzņēmējdarbības aktivitāti, radot darba
iespējas iedzīvotājiem, tostarp attīstības centram pieguļošajās lauku
teritorijās.

Izvērtējuma loģiskais modelis

Bauskas novada pakalpojumu
funkcionālo teritoriju un ietekmes
zonu attīstību veicina galvaspilsētas Rīgas ērtā sasniedzamība,
novada atrašanās Latvijas vidienē
un pierobežas telpa ar Lietuvas Re-

izdevumu rādītājs uz vienu iedzīvotāju ir izlīdzinājies pēc ATR, veikta
analīze, īpašu uzmanību pievēršot
28 jaunizveidotām pašvaldībām.
Dati par pašvaldību izdevumiem
2021. gada oktobrī liecina, ka vipubliku.
dējās izmaksas uz vienu iedzīvotāju novados ir 1215 eiro. Bauskas
Pašvaldību izdevumi
novadā izdevumu apmērs uz vienu
uz vienu iedzīvotāju
Lai pārliecinātos, vai pašvaldību iedzīvotāju ir 1027 eiro.

Izdevējs – BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Adrese: Uzvaras iela 1,
Bauska, Bauskas nov., LV-3901

Vidējās vispārējo valdības dienestu izmaksas novados uz vienu
iedzīvotāju ir 178 eiro, Bauskas novadā tie ir 81,55 eiro.

Avots: Ministru kabineta 2022. gada
31. maija informatīvais ziņojums par izmaiņām pašvaldību sociālekonomiskajā
situācijā un administratīvi teritoriālās
reformas rezultātiem.

Bauskas novada pašvaldības informatīvais izdevums iznāk vienu reizi mēnesī. Lasītāji to saņem bez maksas.
Izdevums sagatavots Bauskas novada administrācijas Uzņēmējdarbības un mārketinga departamenta
Sabiedrisko attiecību nodaļā. Druku nodrošina AS ‘‘Dragonara Baltica’’.
Par publicētajiem faktiem atbild rakstu autori.
Tālr. ziņojumiem 26442201; e-pasts: beata.logina@bauska.lv. Tirāža - 8000 eks.
Izdevums publicēts arī internetā: www.bauska.lv, www.iecava.lv, www.rundale.lv, www.vecumnieki.lv.

