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SĒDE SASAUKTA 2017.gada 5.aprīlī plkst. 17.00
SĒDE ATKLĀTA 2017.gada 5.aprīlī plkst. 17.00
SĒDI VADA Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes priekšsēdētājs (turpmāk - UKP), SIA
„Kronis” valdes loceklis Aivars SVARENIEKS
SĒDĒ PIEDALĀS 7 PADOMES LOCEKĻI:
Aivars SVARENIEKS - SIA „Kronis” valdes loceklis
Ilze TIJONE - Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
Arnolds JĀTNIEKS - Bauskas novada domes deputāts; zemnieku saimniecības „Vaidelotes”
īpašnieks
Dace GRIĶE - Latvijas Lauku konsultācijas un izglītības centra Bauskas nodaļas
uzņēmējdarbības konsultante
Mārtiņš RUŽA - Bauskas novada domes deputāts, uzņēmējs
Anita VISMANE - Latvijas Lauku konsultācijas un izglītības centra Bauskas novada lauku
uzņēmējdarbības attīstības konsultante
Rolands VINOGRADOVS - SIA „Bauskas klēts” valdes priekšsēdētājs
SĒDĒ NEPIEDALĀS:
Indulis PĒTERSONS - SIA „IVETA” valdes loceklis
Raimonda RIBIKAUSKA - Bauskas lauku sieviešu kluba „Apvārsnis” valdes priekšsēdētāja
SĒDĒ PIEDALĀS:
Jānis VAIVARS – Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrība (LPKS) LATRAPS
Bauskas biroja vadītājs
SĒDI PROTOKOLĒ Kancelejas lietvede Līga STRAZDIŅA.
Sēde ierakstīta audioformātā.

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
1. Aktualitātes graudkopības nozarē. (Īslīces ielā 9, Bauskā, Bauskas nov.).
2. Informatīvi: Rezolūcija par grants ceļiem, rezultātu apkopojums. (Bauskas novada
domes 2.stāva zālē).
3. Dažādi jautājumi.
1. Aktualitātes graudkopības nozarē. (Īslīces ielā 9, Bauskā, Bauskas nov.).
J.Vaivars iepazīstina ar kooperatīva darbību un parāda teritoriju.
A.Vismane saka, ka pagājušajā ( 2016.) gadā nepieņēma graudus tiem, kam bija liels mitruma
daudzums. Uzskata, ka kooperatīva būtība ir cilvēkiem izskaidrot un piedāvāt labāko
risinājumu. Jāsakārto menedžments, lai visi būtu mobili un, ja nepieciešams, agronomiem
jābrauc pie zemniekiem uz lauku. Priecājas par to, ka Bauskas pusē ir graudu pieņemšanas
vieta.
J.Vaivars uzskata, ka, zemniekiem nebūtu izdevīgi nodot graudus ar 27 % mitruma. Bija arī
problēma ar dīgušiem graudiem. Kooperatīvs strādā pie tā, lai speciālists var braukt uz lauku
konsultēt un palīdzēt risināt zemnieku problēmas.
Sēdes turpinājums notiek Bauskas novada pašvaldības ēkā Uzvaras ielā 1, Bauskā.
2. Informatīvi: Rezolūcija par grants ceļiem, rezultātu apkopojums.
A.Svarenieks informē, ka uz Bauskas novada domes 2017.gada 6. marta ārkārtas sēdes
lēmumu (prot.Nr.5, 1.p.) “Par pieprasījumu izsludināt ārkārtējo situāciju Bauskas novada
administratīvajā teritorijā saistībā ar valsts autoceļu ar grants segumu kritisko stāvokli”
saņemtas divas atbildes, kurām nav nekāda risinājuma. Iesaka nofiksēt esošo situāciju un
Bauskas novada domei atkārtoti prasīt atbildes no augstākajām instancēm ar reāliem
risinājumiem un laika grafiku. Nav saprotams, vai nopietnākiem ceļu remontiem atradīsies
līdzekļi un uzrādītie atsevišķie ceļu posmi tiks novērtēti un iekļauti kaut vai 2018.gada remontu
plānā. Ja ceļi netiks uzlaboti, būs jāsauc iedzīvotāji uz sanāksmēm.
A.Jātnieks iesaka izsūtīt atgādinājuma vēstules.
A.Vismane saka, ka Brunavas pagasta iedzīvotāji vēlas zināt plānu, vai tiks atrasti līdzekļi,
pretējā gadījumā tiks organizētas akcijas uz ceļiem.
3. Dažādi jautājumi.
I.Tijone informē, ka varētu pieteikties LEADER starpnovadu projektā un izvietot
ceļazīmes, par kurām atbildību uzņemtos katra pagasta pārvalde.
A.Vismane informē, ka Mežotnes pagastā nekvalitatīvi greiderē ceļus.
A.Svarenieks vēlas noskaidrot, vai Saimnieciskās nodaļas būvinženiere Agita Eglinska,
kura pieņem ceļu uzturēšanas darbu, pārliecinās arī par kvalitāti. Ierosina uzaicināt A.Eglinsku
uz UKP sēdi 2017.gada 3.maijā plkst.17.00, lai atskaitītos par paveiktajiem darbiem ceļu
sagatavošanas periodā (martā un aprīlī).
A.Jātnieks informē, ka bezdarbniekiem kas mācās NVA programmā (Autoskolā “Fortūna”)
traktoristu kursos, neko neiemāca. Uzskata, ka mācībām jānotiek skolā, kur māca profesionāli
un zinoši speciālisti. Jaunieši nevar pilnvērtīgi strādāt. Kandavas Valsts lauksaimniecības

tehnikumā Saulainē mehāniķiem un lauksaimniekiem vajadzētu būt iespējai, skolu pabeidzot,
iegūt sertifikātu braukšanai ar traktoru. Sazināsies ar Saulaines skolu un pateiks, ko uzaicināt
uz sēdi.
A.Svarenieks ierosina uz UKP sēdi uzaicināt NVA Bauskas filiāles vadītāju, lai izskaidro,
kāda ir finanšu plūsma un gada plāni pārkvalifikācijai un tālākizglītībai.
A.Jātnieks ierosina neizmantoto lidlauka teritoriju apbūvēt ar dzīvojamajām mājām, jo
nākotnē tuvumā izbūvēs dzelzceļu. Novads varētu jauniešiem kuri, pabeiguši augstskolas un
atgriežas Bauskā, dot iespēju dzīvot jaunās mājās.
Lai atdzīvotos Rātslaukums, tur varētu organizēt stādu tirgu.
A.Svarenieks domā, ka dzīvojamo māju būvniecība nav pašvaldības jautājums. Arī
jautājumam par tirgošanu Rātslaukumā jābūt likumīgam.

Sēdi beidz 2017.gada 5.aprīlī plkst.19.00.
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