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Aktualitātes novadā

Lemj par brīvpusdienu piešķiršanu

31.janvāra domes sēdē deputāti lēma par brīvpusdienu
piešķiršanu. Ar pārliecinošu balsojumu tika pieņemts lēmums
atbalstīt ieceri no 2013.gada 1.februāra piešķirt brīvpusdienas
visiem Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu
obligātās pirmsskolas izglītības un 3.-5. klašu izglītojamajiem,
savukārt, no 2013.gada 1.septembra brīvpusdienas no pašvaldības
budžeta līdzekļiem tiks nodrošinātas visiem Bauskas novada
pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 6. klašu izglītojamajiem.
Lēmumā noteikts, ka izglītojamā vecākiem ir tiesības, aizpildot
izglītības iestādes vadītājam adresētu iesniegumu, atteikties no
brīvpusdienām. Neizmantotos pašvaldības līdzekļus brīvpusdienu
apmaksai, kas rodas, piemēram, gadījumos, ja skolēns slimo,
izglītības iestādes direktors ir tiesīgs izlietot pārējo pamatizglītības
posma izglītojamo ēdināšanai, pamatojoties uz Bauskas novada
domes noteikto kārtību.
Līdz šim par brīvu vispārējās izglītības iestādēs varēja pusdienot
vispārējās izglītības iestāžu obligātās pirmsskolas izglītības un 1.-5.
klašu izglītojamie. Piecgadniekiem un sešgadniekiem kā arī 2.–4.
klašu izglītojamajiem brīvpusdienas no 2012.gada septembra
nodrošināja pašvaldība, savukārt par 1.klases audzēkņu ēdināšanu
rūpējās valsts. Sākot ar 2013.gada janvāri valsts uzsāka finansēt
arī 2.klašu audzēkņu ēdināšanu.

Seminārs „Ebreju kopienas Zemgalē un
Sēlijā”

Īstenos septiņus ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības
projektus

Vēl septiņos Bauskas novada pagastu ciemos 2013./2014.gadā
tiks veikti ūdenssaimniecību rekonstrukcijas darbi - šādu ieceri
domes deputāti atbalstīja 31.janvāra domes sēdē.
Pieņemtais lēmums paredz atbalstīt septiņu projektu iesniegumu
iesniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF)
līdzfinansējuma saņemšanai. Ja tiks atbalstīti visi sagatavoties
projektu iesniegumi, jau šajā gadā ūdenssaimniecību infrastruktūras
uzlabošanas darbi varētu tikt uzsākti Ceraukstes pagasta Mūsas
ciemā, Dāviņu pagasta Dāviņu ciemā, Bauskas novada Mežotnes
pagasta Mežotnes un Jumpravu ciemos, Vecsaules pagasta
Vecsaules ciemā, kā arī Vecsaules pagasta Ozolaines ciemā, 2.kārta.
Kopējais ieguldījums šo ūdenssaimniecību sakārtošanā būs 2,1
miljons latu, no šīs summas turpat 1,4 miljoni tiek segti no ERAF
līdzekļiem, savukārt pašvaldība nodrošinās nepieciešamo 700 000
latu lielo līdzfinansējumu.
Šie Bauskas novada ciemi būs pēdējie, kuri piedzīvos
ūdenssaimniecības sakārtošanas darbus. Ja iecerētais īstenosies,
pašvaldībai ar ERAF atbalstu kopumā būs izdevies sakārtot
ūdenssaimniecību infrastruktūru 17 Bauskas novada ciemos.

Vairākas sporta būves nodod
izglītības iestāžu pārziņā

Novada domes sēdē 31.janvārī deputāti lēma divas, līdz šim
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Sporta centrs „Mēmele”
pārziņā esošas, ēkas nodot Bauskas Valsts ģimnāzijas un „Bauskas
novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas” pārraudzībā.
Lai sakārtotu mūsdienu prasībām atbilstošu vidi sporta nodarbību un
sacensību organizācijai vispārējās izglītības iestādes „Bauskas Valsts
ģimnāzija” izglītojamajiem, kā arī, lai veicinātu sporta attīstību Bauskas
novadā un veselīga dzīvesveida popularizēšanu Bauskas novada
iedzīvotājiem, turpmāk sporta nama „Mēmele”, kas atrodas Uzvaras
ielā 10, pārvaldīšana būs Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas
Valsts ģimnāzija” kompetence. Bauskas novada Bērnu un jaunatnes
sporta skola savā pārziņā no sporta centra „Mēmele”, savukārt, pārņems
nekustamā īpašuma daļu Pilskalna ielā 26, kā arī zemes gabalu aptuveni
3150 m² platībā, tādejādi tiks nodrošināta mūsdienu prasībām atbilstoša
infrastruktūra profesionālās ievirzes programmu apguvei un sacensību
organizācijai iestādes izglītojamajiem.
Ļoti būtiska ir augstākminēto nekustamo īpašumu sakārtošana,
tas arī ir viens no būtiskākajiem iemesliem, kādēļ tika pieņemts
lēmums mainīt ēku apsaimniekotāju. Līdz ar šo īpašumu
nodošanu izglītības iestādēm ir radusies iespēja ņemt aizņēmumu
šo objektu rekonstrukcijai. Šāds aizdevums kļuvis iespējams
tikai šogad pirmo gadu. Līdzekļus 2007.-2013.gada plānošanas
periodā šim mērķim nevarēja piesaistīt arī no Eiropas Savienības
struktūrfondiem, jo sporta nozarei tie Latvijā nav bijuši pieejami.
Šobrīd būtiskākais ir raiti veikt iepirkuma procedūru, lai
noskaidrotu rekonstrukcijas darbu veicēju un būvuzraugu, kā arī
precīzas rekonstrukcijas izmaksas, jo aizdevumu būs iespējams
saņemt tikai pēc šīs procedūras.

Ieva Šomina

Trīs dienas, interesentu labi apmeklēts, Bauskas Novadpētniecības
un mākslas muzejā risinājās muzeja „Ebreji Latvijā” un Beļģijas
Karalistes vēstniecības Latvijā rīkotais seminārs „Ebreju
kopienas Latvijā”. Beļģijas Karaliste šobrīd ir starptautiskās
Darba grupas starptautiskai sadarbībai holokausta izglītībā,
piemiņā un izpētē prezidējošā valsts Eiropā.
Piesātinātajā programmā klausītājiem bija iespēja dzirdēt
daudzpusīgus atzītu vēstures un sociālo zinātņu pētnieku un
jaunās pētnieku paaudzes pārstāvju priekšlasījumus. Šāda
līmeņa forums Bauskā notika pirmo reizi.
Semināra ievadlekcijā muzeja „Ebreji Latvijā” direktors Iļja
Ļenskis vēstīja par Zemgales un Sēlijas ebrejiem Latvijas vēstures
kontekstā, par šī novada ebreju kopienu tipisko un raksturīgo
dzīvesveidu, kāds tas bija līdz 1941.gada traģiskajiem notikumiem.
Profesors Aivars Stranga Latvijā ir vadošais holokausta pētnieks
un atzīta autoritāte ne tikai Latvijā, bet tālu aiz tās robežām.
Klausītājiem Bauskā bija vienreizēja iespēja klātienē dzirdēt
profesora stāstījumu par holokausta vēstures pētniecību Latvijā,
par aktuālajām atziņām, vērtējumiem un viedokļiem.
Vēstures doktors Kaspars Zellis savu lekciju bija veltījis presei
un propagandai nacistu okupētajā Latvijā, par nacistu propagandas
tehnoloģijām un to psiholoģisko iedarbību.
Vēstures doktors Uldis Neiburgs no Latvijas Okupācijas muzeja
klātesošos iepazīstināja ar nacistu okupācijas varas militārajām
un represīvajām struktūrām, par to personālijām, kā arī runāja
par izplatītākajiem mītiem par nacistu represijām, kas joprojām
valda daļā sabiedrības.
Jaunās muzejnieku un vēsturnieku paaudzes pārstāvis
Arnis Strazdiņš no Dobeles Novadpētniecības muzeja savā
priekšlasījumā deva ieskatu Dobeles ebreju vēsturē, bet Bauskas
Novadpētniecības un mākslas muzeja Vēstures nodaļas vadītajs
Aigars Urtāns savā lekcijā „Holokausts Zemgalē un Sēlijā –
pārskats par notikušo: kopīgais un atšķirīgais” sniedza secīgu
pārstāstu par notikumu un vardarbības ķēdes attīstību Zemgalē
un Sēlijā Vācijas-PSRS kara sākumā, kas beidzās ar šī novada
vienas daļas iedzīvotāju traģēdiju.
Signe Pucena un Ieva Vītola no Aizputes daudznozaru mākslas
grupas „Serde”, ko var salīdzināt ar biedrību „Bauskas vecpilsēta”
stāstīja par projektu „Aizputnieku stāsti”. Projekta ietvaros tiek
apkopoti aizputnieku stāsti par dzīvi šajā Latvijas mazpilsētā, t.sk.
par ebrejiem, kas savulaik dzīvoja Aizputē.
Semināra otrā diena, piektdiena, 25.janvāris noslēdzās ebreju
Sabata noskaņās. Sabats – tā ir ebreju svētdiena, kas sākas
piektdienās līdz ar saules rietu un beidzas sestdienā līdz ar saules
rietu. Protams, ka semināra darbs piektdienas pēcpusdienā

nebeidzās, jo vēl bija atlikuši vairāki priekšlasījumi, tāpēc vakarā
pēc priekšlasījumiem interesentiem, kam vēl bija pietiekami
daudz enerģijas pēc garās un saturiski bagātās dienas, bija iespēja
neformālās sarunās iepazīties ar ebreju tradīcijām, kas šo tautu
padara atšķirīgu, it kā nesaprotamo paradumu dēļ, kas daudzus gadu
simtus bijis pamats dažādiem aizspriedumiem un izdomājumiem
par ebrejiem. Bez tā visa interesenti varēja uzzināt par to, kāds ir
ebreja tēls latviešu kultūrā – folklorā, literatūrā u.c. kultūras nozarēs.
Semināra noslēdzošajā dienā skolotājs un vēstures mācību grāmatu
autors no Jelgavas Andris Tomašūns pastāstīja par savu pieredzi
Jelgavas ebreju vēstures pētniecībā un skolu jaunatnes izglītošanā.
Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu institūta
pētnieks Didzis Bērziņš savā lekcijā par holokaustu Latvijas
sabiedrības sociālajā atmiņā un par mūsdienu sabiedrības attieksmi
uzsvēra, ka mūsdienu Latvijā pastāv tā sauktais „ciešanu kults” un,
tēlaini izsakoties, „tieksme pēc ciešanu privatizēšanas”, kas īpaši
novērojams dažādās publiskās diskusijās, arī interneta komentāros.
Trīs dienu seminārs beidzās ar muzeja „Ebreji Latvijā” direktora
Iļjas Ļenska noslēdzošo lekcija par upuru vēsturiskās piemiņas
saglabāšanu, kā arī ar Beļģijas Karalistes vēstnieka Latvijā Franka
Arnautsa pieņemšanu un uzruna semināra dalībniekiem. Vēstnieks
savā uzrunā atzīmēja, ka holokausts ir Eiropas vēstures traģiskākā
lappuse, kas ir svarīga mūsdienu Eiropas identiātei. Jāteic, ka līdzīgu
misiju Eiropā šobrīd veic Baltijas valstu un Polijas Eiroparlamenta
deputāti, kas cenšas radīt izpratni arī par komunisma noziegumiem,
kam ir tikpat svarīga loma kopējās Eiropas sabiedriskajā apziņā.
Semināra noslēgumā piedalījās un uzrunu teica arī Bauskas
novada Domes priekšsēdētājs Valdis Veips, kas izteica pateicību
Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzejam par paveikto
darbu semināra sekmīgā norisē un Bauskas vārda popularizēšanā.

FOTO-Raitis Ābelnieks

Aigars Urtāns

Informācija
Februārī
– 13.februārī plkst.10.00 – Sociālo un veselības jautājumu
komitejas sēde;
–13.februārī plkst.15.00 – Izglītības,kultūras un sporta
jautājumu komitejas sēde;
– 14.februārī plkst.14.00 – Vides un attīstības komitejas
sēde;
– 21.februārī plkst.10.00 – Finanšu komitejas sēde;
– 28.februārī plkst.14.00 – novada domes sēde.
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Bauskas Novada Vēstis

Bauskas novada domes pieņemtie lēmumi 2013.gada janvārī (domes lēmumi
1.Par Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
Bāriņtiesa” bāriņtiesas locekļa atbrīvošanu no amata.
2.Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas
novada Bāriņtiesa” nolikumā.
3.Par Transporta nodaļas vadītāja amata kandidāta saskaņošanu.
4.Par grozījumiem 2011.gada 29.septembra lēmumā „Par
ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanu
Bauskas novada Brunavas pagasta teritorijā”.
5.Par grozījumiem 2011.gada 29.septembra lēmumā „Par
ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanu
Bauskas novada Ceraukstes pagasta teritorijā”.
6.Par grozījumiem 2011.gada 29.septembra lēmumā „Par
ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanu
Bauskas novada Dāviņu pagasta teritorijā”.
7.Par grozījumiem 2011.gada 29.septembra lēmumā „Par
ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanu
Bauskas novada Mežotnes pagasta teritorijā”.
8.Par grozījumiem 2011.gada 29.septembra lēmumā „Par
ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanu
Bauskas novada Vecsaules pagasta teritorijā”.
9.Par projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Bauskas
novada Brunavas pagasta Grenctāles ciemā” īstenošanu.
10.Par projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
Bauskas novada Ceraukstes pagasta Mūsas ciemā” īstenošanu.
11.Par projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
Bauskas novada Dāviņu pagasta Dāviņu ciemā” īstenošanu.
12.Par projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
Bauskas novada Mežotnes pagasta Mežotnes ciemā” īstenošanu.
13.Par projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
Bauskas novada Mežotnes pagasta Jumpravas ciemā” īstenošanu.
14.Par projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
Bauskas novada Vecsaules pagasta Vecsaules ciemā” īstenošanu.
15.Par projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
Bauskas novada Vecsaules pagasta Ozolaines ciemā, 2.kārta”
īstenošanu.

16.Par vienošanās projekta apstiprināšanu bibliotēku jomā.
17.Par finansējuma piešķiršanu rokoperas „Lāčplēsis” jauniestudējumam.
18.Par Bauskas novada domes 2012.gada 28.novembra saistošo
noteikumu Nr.21 „Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība
piešķir pabalstu mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas
riteņkrēslā, tai skaitā riteņkrēsla pacēlāja iegādei” precizēšanu.
19.Par sadarbības projekta „Iekļaujoša ģimene, bērnudārzs, skola
un sabiedrība” uzsākto aktivitāšu turpināšanā.
20.Par dzīvokļa īpašuma xxxx, Brunavas pagastā dāvinājuma
pieņemšanu.
21.Par Bauskas nov. pašvaldības izglītības iestādes „Bauskas
sākumskola” attīstības plāna 2012./2013.– 2015./2016.mācību
gadam saskaņošanu.
22.Par Pedagoģiski medicīnisko komisiju.
23.Par brīvpusdienu piešķiršanu.
24.Par grozījumiem Bauskas novada domes 2012.gada 30.augusta
noteikumos Nr.15.
25.Par grozījumiem Bauskas novada domes 2012.gada
20.decembra lēmuma „Par izglītības iestāžu no pašvaldības
budžeta finansēto darbinieku amatu sarakstiem” 17.pielikumā.
26.Par administratīvās ēkas Pilskalna ielā 26 un tās rekonstrukcijai
nepieciešamo zemesgabalu nodošanu Bauskas Bērnu un jaunatnes
sporta skolai.
27.Par sporta nama „Mēmele” nodošanu Bauskas Valsts
ģimnāzijai.
28.Par Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrību peļņas
izlietošanas kārtību.
29.Par atlīdzības apmēra noteikšanu vēlēšanu komisijas un
iecirkņu komisiju priekšsēdētājiem, locekļiem un sekretāriem.
30.Par lietošanas mērķu maiņu nekustamā īpašuma „Pagasts”,
Īslīces pagastā sastāvā esošās ēkas telpu grupai.
31.Par līguma slēgšanu ar VAS „Latvijas Pasts” par nedzīvojamo
telpu nomu Bauskas nov. Gailīšu pagasta Uzvarā, Bauskas ielā 2.
32.Par nekustamā īpašuma „Sarkanmuiža” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4052 009 0175 daļas Codes pagastā iznomāšanu.

– www.bauska.lv)

33.Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajam
īpašumam „Zuši” Dāviņu pagastā.
34.Par maksas samazinājumu zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4046 022 0007 daļai Brunavas pagastā.
35.Par dzīvojamās telpas XXXX, Īslīces pagastā izīrēšanu.
36.Par sociālā dzīvokļa XXX, Codes pagastā īres līguma
atjaunošanu.
37.Par sociālā dzīvokļa XXX, Codes pagastā īres līguma
atjaunošanu.
38.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – ēkas
Dārza iela 12B, Bauskā nodošanu pārvaldīšanā pašvaldības
iestādei „Bauskas novada Sociālais dienests”.
39.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – ēkas
Rīgas iela 8, Bauskā nodošanu pārvaldīšanā pašvaldības iestādei
„Bauskas Bērnu un jauniešu centrs”.
40.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa
Nr.11, Bauskas ielā 7, Dāviņu pagastā atsavināšanu.
41.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa
Nr.4, Bauskas ielā 9, Dāviņu pagastā atsavināšanu.
42.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma –
nedzīvojamās telpas Mēmeles ielā 5, Bauskā atsavināšanu.
43.Par nedzīvojamo telpu Uzvaras ielā 6, Bauskā nomas līguma
pagarināšanu.
44.Par zemes vienību Plūdoņa ielā 3, Bauskā.
45.Par dzīvojamās mājas Dārza ielā 26/1, Bauskā pārvaldīšanas
tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku biedrībai.
46.Par saistošo noteikumu „Par Bauskas novada pašvaldības 2013.
gada budžetu 2013.gadam” apstiprināšanu.
47.Par Bauskas novada izglītības iestāžu infrastruktūras
uzlabošanu un materiāli tehniskās bāzes modernizāciju.
48. Par dalību projektā “Deinstucionalizācija un individuālā
budžeta pieejas ieviešana sociālo pakalpojumu sniegšanā bērniem
ar garīga rakstura traucējumiem”.

Saistošie noteikumi
APSTIPRINĀTI Bauskas novada domes sēdē
2012.gada 20.decembrī prot.Nr.23, 3.p.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.22
Saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa
piemērošanu 2013.gadā

Izdoti saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” Pārejas noteikumu 40.¹ un 47.punktu
un likuma „Par pašvaldībām” 46.pantu
1.Saistošie noteikumi nosaka nekustamā īpašuma nodokļa par zemi apmēru 2013.gadā, ar nekustamā
īpašuma nodokli neapliekamos īpašumus un nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu
piespiedu izpildes termiņu Bauskas novadā.
2.Pēc nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības aktualizācijas nekustamā īpašuma nodokļa apmērs

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Bauskas novada domes 2012.gada 20.decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.22 „Saistošie noteikumi par
nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2013.gadā”
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9.1 punktā; 3.panta pirmās daļas
ievaddaļā un 1.4 daļā; 9.panta otrās daļas otrajā un trešajā teikumā pašvaldībām paredzētās tiesības;
pārejas noteikumu 40.¹ un 47. punktiem.
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” pārejas noteikumu 40.¹ punkts paredz pašvaldību domēm
tiesības līdz dienai, kad tiek sagatavots nodokļa maksāšanas paziņojums par 2013.gadu, pieņemt saistošos
noteikumus par nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu zemei vai saglabāt nodokļa apmēru zemei
2012.gada līmenī, kā arī noteikt šā pieauguma ierobežojuma apmēru un piemērošanas nosacījumus.
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9.1 punkts un pārejas noteikumu
47.punkts paredz pašvaldību domēm tiesības līdz dienai, kad tiek sagatavots nodokļa maksāšanas
paziņojums par 2013.gadu, pieņemt saistošos noteikumus par dzīvojamo māju palīgēku neaplikšanu
ar nekustamā īpašuma nodokli, ja ēkas platība pārsniedz 25 m2 , izņemot garāžas.
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta pirmās daļas ievaddaļā un pārejas noteikumu
47.punkts paredz pašvaldību domēm tiesības līdz dienai, kad tiek sagatavots nodokļa maksāšanas
paziņojums par 2013.gadu, pieņemt saistošos noteikumus par nekustamā īpašuma nodokļa likmi vai
likmes no 0,2 līdz 3 procentiem no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības noteikšanu, bet likmi,
kas pārsniedz 1,5 procentus no īpašuma kadastrālās vērtības var noteikt, ja nekustamais īpašums
netiek uzturēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām (vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību
apdraudošas būves; neapstrādātu lauksaimniecības zemi).
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otrās daļas otrajā un trešajā teikumā un pārejas
noteikumu 47.punkts paredz pašvaldību domēm tiesības līdz dienai, kad tiek sagatavots nodokļa
maksāšanas paziņojums par 2013.gadu, pieņemt saistošos noteikumus par nekustamā īpašuma
APSTIPRINĀTI Bauskas novada domes sēdē
2012.gada 28.novembrī prot.Nr.22, 14.p.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.21
Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība piešķir
pabalstu mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas
riteņkrēslā, tai skaitā riteņkrēsla pacēlāju iegādei
(Precizēti 31.01.2013.)
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 3.panta otro daļu un 35.panta trešo un ceturto daļu
I.Vispārīgie jautājumi
1.Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība piešķir pabalstu riteņkrēsla

atsevišķi par katru zemes vienību 2013.gadā nedrīkst pārsniegt iepriekšējam taksācijas gadam
aprēķināto nodokļa apmēru (neņemot vērā atvieglojumus) vairāk kā par 25 procentiem.
3.Saistošo noteikumu 2.punktā noteiktais nodokļa apmēra pieauguma ierobežojums nav piemērojams
attiecībā uz nodokļa aprēķiniem par neapstrādātu lauksaimniecības zemi un gadījumiem, ja
aprēķinātais nodoklis ir mazāks par 5 latiem.
4.Ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25
m², izņemot garāžas.
5.Nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņš ir septiņi gadi no nodokļa samaksas
termiņa iestāšanās brīža.
6.Saistošie noteikumi stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.
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nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu vai piedzīt laikā nenomaksāto nodokli,
nokavējuma naudu bezstrīda kārtībā atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām”.
Saistošos noteikumus pieņem likuma „Par pašvaldībām” 46.panta kārtībā.
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi Nr. 22 „Saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2013.
gadā” nosaka:
• nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma ierobežojuma piemērošana 2013.gadā;
• kārtību, kādā 2013.gadā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek dzīvojamo māju palīgēkas;
• nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņš 2013.gadā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Nosakot nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma ierobežojuma piemērošana 2013.gadā iespējamā
ietekme uz pašvaldības budžetu Ls 94 600, kas ievērtēts nodokļu prognozē.
Nosakot kārtību, kādā 2013.gadā ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek dzīvojamo māju
palīgēkas, iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu, izvērtējot Valsts zemes dienesta sniegto
informāciju, attiecībā uz dzīvojamo māju palīgēkām, jāsecina, ka pastāv problēmas ar datu
aktualizāciju kadastra informācijas sistēmā.
Nosakot nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu, piespiedu izpildes termiņš 2013.
gadā, iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu nav.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Saistošo noteikumu projekts praktiski neietekmē uzņēmējdarbību Bauskas novada pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Saistošos noteikumus publicē laikrakstā „Bauskas Novada Vēstis”, kā arī portālā www.bauska.
lv un tie tiek izlikti redzamā vietā pašvaldības ēkā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.
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pacēlāju iegādei un mājokļa pielāgošanai, kā arī personas, kurām ir tiesības saņemt pabalstu.
2.Mājokļa pielāgošanas mērķis ir padarīt mājokļa vidi pieejamu personai ar kustības traucējumiem,
kura pārvietojas riteņkrēslā (turpmāk – persona), tai skaitā ierīkojot pacēlāju, tādējādi paaugstināt
personas aktivitāšu veikšanas spējas un mazināt atkarību no citas personas palīdzības.
3.Pabalsta mērķis ir samaksāt personai pacēlāja iegādi vai piešķirt pabalstu mājokļa pielāgošanai.
4.Saistošajos noteikumos lietotie termini:
4.1.mājoklis – personas īpašumā vai lietojumā esošas dzīvojamās telpas un palīgtelpas, kā arī
dzīvojamās mājas koplietošanas telpas;
4.2.ģimenes locekļi – personas: laulātais, bērni, vecāki, brāļi, māsas, aizgādnis;
4.3.mājokļa pielāgošana – mājokļa rekonstrukcija vai renovācija un aprīkošana ar nepieciešamajām
palīgierīcēm, uzlabojot vides pieejamību personām, kas pārvietojas riteņkrēslā;
4.4.panduss (uzbrauktuve) – braukšanai riteņkrēslā piemērota stacionāra, pārvietojama vai saliekama
ceļa, ietves vai grīdas slīpne divu dažādu līmeņu savienošanai;
4.5.pacēlājs - stacionāra vai mobila ierīce, kas nodrošina vides pieejamību atbilstoši personas ar invaliditāti
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Saistošie noteikumi
turpinājums no 2.lpp.
vajadzībām un tiek uzstādīts personas dzīvesvietā ārpus dzīvojamām telpām vai lai nodrošinātu iespēju
izmantot dzīvojamās telpas un telpu iekārtas atbilstoši paredzētajam mērķim (turpmāk – pacēlājs).
4.6.tāme – pacēlāja un mājokļa pielāgošanas darbu un materiālu izmaksu aprēķins, kuru sastādījis
sertificēts tāmētājs.
4.7.persona, kas pārvietojas riteņkrēslā – persona ar invaliditāti, kurai ir ierobežotas pārvietošanās
spējas un kas kustību traucējumu dēļ ikdienā izmanto manuālo vai elektronisko riteņķrēslu.
5.Dokumenti, kas nepieciešami riteņkrēsla pacēlāja uzstādīšanai un mājokļa pielāgošanai, ir tāme
un sertificēta arhitekta sagatavots mājokļa rekonstrukcijas projekts vai vienkāršotās rekonstrukcijas
vai renovācijas apliecinājuma karte, kas saskaņota Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas
novada administrācija” Bauskas novada Būvvaldē.
6.Tiesības saņemt pabalstu mājokļa pielāgošanai vai pacēlāja iegādei ir Bauskas novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušai personai ar I vai II grupas invaliditāti, kā arī
bērnam invalīdam ar kustību traucējumiem, ja persona pārvietojas riteņkrēslā, nesaņem ilgstošas
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.
7.Pabalstu mājokļa pielāgošanai vai pacēlāja iegādei piešķir, neizvērtējot personas ienākumus un
materiālo stāvokli.
8.Pabalstu piešķir, ja Bauskas novada administratīvajā teritorijā esošās dzīvojamās telpas, kurās
faktiski dzīvo persona, ir personas, tās ģimenes locekļa vai likumiskā pārstāvja īpašumā vai lietošanā
saskaņā ar dzīvojamās telpas īres līgumu, kas noslēgts vismaz uz pieciem gadiem, skaitot no pabalsta
pieprasīšanas dienas.
9.Pabalsta piešķiršana tiek nodrošināta atbilstoši Bauskas novada pašvaldības budžetā paredzētajiem
līdzekļiem. Pabalstu personai piešķir viena mājokļa pielāgošanai līdz
Ls 1000 vai pacēlāja
iegādei vienai personai līdz Ls 3000. Persona var saņemt tikai vienu no pabalsta veidiem.
10.Ja personai mājokļa pielāgošanas vai pacēlāja iegādes izmaksas pārsniedz 11.punktā noteikto
summu, persona var to saņemt, veicot līdzmaksājumu, t.sk. piesaistot ziedojumus.
11.Ja Bauskas novada pašvaldības attiecīga gada budžetā nav paredzēts finansējums pabalsta
piešķiršanai, personu reģistrē pabalsta piešķiršanas reģistrā.
II. Pabalsta pieprasīšanas kārtība
12.Persona vai tās likumiskais pārstāvis, lai saņemtu pabalstu, iesniedz Bauskas novada pašvaldības
iestādē „Bauskas novada Sociālais dienests” (turpmāk – dienests) rakstisku iesniegumu ar lūgumu
piešķirt pabalstu pacēlāja iegādei vai mājokļa pielāgošanai, uzrāda personu apliecinošu dokumentu.
13.Iesniegumā norāda personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi,
personas vai kontaktpersonas tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi un mājokļa, kurā ir
nepieciešams nodrošināt mājokļa pielāgošanu vai vajadzīgs pacēlājs (turpmāk – mājoklis), adresi.
14.Iesniegumam pievieno šādus dokumentus (ja tie dienestā nav iesniegti 12 mēnešu laikā pirms
pabalsta pieprasīšanas):
14.1.invalīda apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);
14.2.izrakstu no ambulatorā/stacionārā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) vai ārstējošā
ārsta apliecinājumu, ka persona pārvietojas riteņkrēslā;
14.3.īres līguma vai īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);
14.4.ergoterapeita atzinumu par nepieciešamajiem pielāgojumiem;
14.5.tāmi saskaņā ar ergoterapeita atzinumu;

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Bauskas novada domes 2012.gada 28.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.21 „Par kārtību, kādā Bauskas
novada pašvaldība piešķir pabalstu mājokļa pielāgošanai
personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā, tai skaitā riteņkrēsla
pacēlāju iegādei”
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Spēkā esošie normatīvie akti neparedz pašvaldības pienākumu piešķirt pabalstu mājokļa
pielāgošanai vai riteņkrēsla pacēlāja iegādei personām ar kustību traucējumiem, kuras pārvietojas
riteņkrēslā. Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām paredz nodrošināt un īstenot to, lai
personas ar invaliditāti varētu pilnībā īstenot visas cilvēktiesības un pamatbrīvības bez jebkāda veida
diskriminācijas invaliditātes dēļ. Viens no konvencijā minētajiem pasākumiem ir vides pieejamības
nodrošināšana atbilstoši personas ar invaliditāti vajadzībām. Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 7.punktā ir noteikts, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir nodrošināt
iedzīvotājiem sociālo palīdzību, t.sk. sociālo palīdzību mazaizsargātām personām, savukārt Ministru
kabineta 2005.gada 11.janvāra noteikumu Nr.32 „Noteikumi par sociāli mazaizsargāto personu
grupām” 2.3.apakšpunktā noteikts, ka viena no sociāli mazaizsargāto personu grupām ir invalīdi.
Ņemot vērā nepieciešamību noregulēt jautājumu par mājokļa pielāgošanu un riteņkrēsla pacēlāju
iegādi Bauskas novada iedzīvotājiem, kuriem ir kustību traucējumi un pārvietojas riteņkrēslā,
nodrošinātu vides pieejamību un veicinātu šo personu integrāciju sabiedrībā, Bauskas novada
pašvaldība var realizēt likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešajā daļā noteiktās tiesības un izdot
saistošos noteikumus, nodrošinot pašvaldības autonomo funkciju, kā arī brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.
Pacēlāji kā tehniskie palīglīdzekļi ir minēti Ministru kabineta 2011.gada 1.marta noteikumos
Nr.167 „Noteikumi par medicīniskajām ierīcēm, to komplektējošām daļām, rezerves daļām un
piederumiem, kuru piegādēm piemēro samazinātu pievienotās vērtības nodokļa likmi”. Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likums paredz sociālo pakalpojumu – tehnisko palīglīdzekļu
nodrošināšanu likuma 25.pantā noteiktajām personām kā valsts funkciju. Ministru kabineta 2009.
gada 15.decembra noteikumos Nr.1474 „Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi” nav minēti pacēlāji.
Savukārt spēkā esošajos normatīvajos aktos nav noteikts to personu ar kustību traucējumiem, kas
pārvietojas riteņkrēslā, tiesības saņemt lietošanā pacēlāju no valsts. Ņemot vērā to, ka valsts nespēj

14.6.mājokļa īpašnieka rakstisku piekrišanu pacēlāja uzstādīšanai vai mājokļa pielāgošanai, ja
persona nav mājokļa īpašnieks;
14.7.daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku rakstisku piekrišanu, ja tiek uzstādīts riteņkrēsla pacēlājs.
III. Pabalsta piešķiršanas kārtība
15.Pēc saistošo noteikumu 12. un 13.punktā minēto dokumentu saņemšanas dienests:
15.1.izvērtē personas atbilstību saistošo noteikumu 6.punktā noteiktajām prasībām;
15.2.piecpadsmit darba dienu laikā dienesta sociālā darba speciālists kopā ar ergoterapeitu un Bauskas
novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Saimnieciskās nodaļas speciālistu
apseko personas dzīvesvietu un sagatavo atzinumu par nepieciešamību personai piešķirt pabalstu;
15.3.pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu personai pacēlāja iegādei vai mājokļa pielāgošanai
pamatojoties uz tāmi un saskaņā ar 9.punkta nosacījumiem vai lēmumu par personas reģistrēšanu
pabalsta piešķiršanas reģistrā;
15.4.trīs darba dienu laikā nosūta lēmumu personai vai likumiskajam pārstāvim.
16.Dienests var pieņemt lēmumu par atteikumu piešķirt pabalstu personai, ja:
16.1.saņemts dienesta speciālistu negatīvs atzinums pabalsta piešķiršanai;
16.2.konstatēts, ka apzināti tiek sniegtas nepatiesas ziņas pabalsta piešķiršanai;
16.3.ja mājoklim ir nostiprināta hipotēka.
17.Persona vai likumiskais pārstāvis desmit darba dienu laikā rakstiski informē dienestu, ja:
17.1.persona tiek ievietota ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;
17.2.personas veselības stāvokļa dēļ mājokļa pielāgošana vai pacēlāja uzstādīšana vairs nav
nepieciešama;
17.3. ir mainījusies personas deklarētā dzīvesvieta vai mājokļa adrese.
18.Pamatojoties uz saistošo noteikumu 15.3.apakšpunktā minēto lēmumu, dienests, persona vai
tās likumiskais pārstāvis un reģistrēts būvkomersants noslēdz līgumu par mājokļa pielāgošanu vai
pacēlāja iegādi.
19.Pēc līguma noslēgšanas dienests ieskaita 50 % no piešķirtā pabalsta mājokļa pielāgotāja vai
pacēlāja uzstādītāja norādītajā norēķinu kontā.
20.Mājokļa pielāgošanas vai pacēlāja uzstādīšanas darbu pieņemšanā piedalās un pieņemšanas
nodošanas aktu paraksta:
20.1.persona vai tās likumiskais pārstāvis;
20.2.reģistrēta būvkomersanta pārstāvis;
20.3.dienesta pārstāvis.
21.Pielāgotā mājokļa vai uzstādītā pacēlāja nodošanu ekspluatācijā veic Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
22.Atlikušo pabalsta daļu pārskaita pēc pielāgotā mājokļa vai uzstādītā pacēlāja nodošanas
ekspluatācijā.
IV. Noslēguma jautājums
23.Saistošie noteikumi stājās spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Bauskas Novada Vēstis”.
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ar tehniskajiem palīglīdzekļiem nodrošināt visas personas, kam tas būtu nepieciešams, pašvaldībai
ir iespējas gan tiesiski, gan finansiāli sniegt palīdzību tām personām ar kustību traucējumiem, kas
pārvietojas riteņkrēslā, un piešķirt pabalstu viņu vajadzībām atbilstoša mājokļa pielāgošanai un
riteņkrēsla pacēlāja iegādei, palielinot personu iespējas integrēties sabiedrībā.
Bauskas novada pašvaldībā līdz šim nav plānoti finanšu līdzekļi pabalstam mājokļa pielāgošanai
un riteņkrēsla pacēlāju iegādei. Ņemot vērā, ka ir nepieciešamība pēc šāda atbalsta personai ar kustību
traucējumiem, kura pārvietojas ritenķrēslā, nepieciešams noteikt attiecīgu kārtību šāda pabalsta
piešķiršanai, kā arī tam paredzēt finasējumu 2013. gada budžetā.
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldībā tām personām ar kustību
traucējumiem, kuras pārvietojas riteņkrēslā, tiek piešķirts pabalsts mājokļa pielāgošanai un riteņkrēsla
pacēlāja iegādei. Lai saņemtu pabalstu, personai vai likumiskajam pārstāvim jāvēršas Bauskas novada
Sociālajā dienestā ar iesniegumu, pievienojot saistošo noteikumu II. nodaļā minētos dokumentus. Pēc
mājokļa apsekošanas un personai labvēlīga lēmuma pieņemšanas, dienests, persona vai tās likumiskais
pārstāvis un reģistrēts būvkomersants noslēdz līgumu par mājokļa pielāgošanu vai pacēlāja iegādi.
Pēc līguma noslēgšanas dienests ieskaita 50 % no piešķirtā pabalsta mājokļa pielāgotāja vai pacēlāja
uzstādītāja norādītajā norēķinu kontā. Atlikušo pabalsta daļu pārskaita pēc pielāgotā mājokļa vai
uzstādītā pacēlāja nodošanas ekspluatācijā. Saistošo noteikumu projektā tiek noteikti personas
pienākumi un tiesības, arī lēmuma par pabalsta piešķiršanu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Finansējums jānodrošina apstiprinātā budžeta ietvaros.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Nav ietekmes
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Saistošo noteikumu pieņemšana noteiks personām caurskatāmu pabalsta mājokļa pielāgošanai un
riteņkrēsla pacēlāju iegādes procedūru. Lai persona varētu saņemt pabalstu, viņai jāvēršas Bauskas
novada Sociālajā dienestā, kurš pieņem lēmumu par pabalsta saņemšanu vai atteikumu to piešķirt.
Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Bauskas novada domē, savukārt domes lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Konsultācijas nav notikušas
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS						

V.VEIPS

Sociālā dienesta informācija
Par garantētā minimālā ienākuma
(GMI) līmeņa pabalstu

Kā jau ziņots plašsaziņas līdzekļos, pagājušā gada nogalē
Ministru kabinets pieņēma noteikumus par GMI līmeņa pabalsta
apmēru, kurš stājās spēkā no 2013.gada 1.janvāra. Pabalsta apmērs
ir Ls 35 vienai personai.
Atgādinām, ka no 2009. gada 1.decembra līdz 2012. gada
31.decembrim Ministru kabinets bija noteicis diferencētu garantētā
minimālā ienākuma līmeni: pilngadīgai personai – 40 latu mēnesī;
bērnam – 45 lati mēnesī.
Personām, kurām pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa
nodrošināšanai piešķirts līdz 2012.gada 31.decembrim iepriekšējā
apmērā, pabalsta apmērs netiek pārskatīts, ja vien nav mainījušies
citi apstākļi, kas bija par pamatu sociālās palīdzības sniegšanai.

Kārtība, kādā piešķirams GMI līmeņa pabalsts nav mainījusies.
Pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp Ministru kabineta
noteikto GMI līmeni un katras personas/ vai ģimenes locekļu
kopīgajiem ienākumiem. GMI līmeņa pabalsta saņēmējiem jāpilda
līdzdarbības pienākumi atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 7.1. panta nosacījumiem.

Iveta Kubliņa, Sociālā dienesta vadītāja

Par asistenta pakalpojumu
pašvaldībā

No 2013.gada 1.janvāra spēkā stājušies Ministru kabineta
noteikumi „Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu
pašvaldībā”. Uz jautājumiem par jauno pakalpojumu atbild

Sociālā dienesta vadītājas vietniece Ina Krūmiņa.
Kāds ir pakalpojumu saņēmēju loks?
1.un 2.grupas invalīdi, kuriem ir Veselības un darbspēju
ārstu komisijas (VDEĀK) atzinums par asistenta pakalpojuma
nepieciešamību vai personas no 5 līdz 18 gadu vecumam ar
invaliditāti, kurām ir VDEĀK atzinums par īpašas kopšanas
pabalsta nepieciešamību. Personas ar 1.un 2.grupas invaliditāti
atzinuma vietā var iesniegt personas individuālo rehabilitācijas
plānu, kurā ir ieteikums par asistenta pakalpojuma nepieciešamību,
ja šo atzinumu izsniedzis VDEĀK laikā no 2012. gada 1.novembra
līdz 2012. gada 31. decembrim. Nekādi citi atzinumi nevar būt
par pamatu asistenta pakalpojuma saņemšanai.
Kas var būt asistents?

turpinājums 4.lpp
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Asistenta pakalpojumu ir tiesīga sniegt fiziska persona, kurai
ir darba vai personiskā pieredze saskarsmē ar invalīdu. Tas var
būt ģimenes loceklis vai profesionāls aprūpētājs.
Kāds var būt asistenta pakalpojuma apjoms?
Maksimāli līdz 40 stundām nedēļā, izņemot personas ar
1.grupas redzes invaliditāti, kuras jau saņem pabalstu par asistenta
izmantošanu 10 stundas nedēļā. Šīm personām maksimālais
pakalpojuma apjoms attiecīgi samazinās par 10 stundām nedēļā.
Kāds ir asistenta atalgojums?
Ls 1.49 stundā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis, līdz ar to
samaksa pēc nodokļu nomaksas ir Ls 1.203 stundā.
Kur un kādi dokumenti jāiesniedz?
Ja invalīda deklarētā dzīvesvieta ir Bauskas novads, dokumenti
jāiesniedz Sociālajā dienestā Bauskā, Rūpniecības ielā 7., 1.stāvā,

sociālajai darbiniecei Daigai Supei., tālr. 63921801.
Personas, kuras jau saņēmuša VDEĀK atzinumu par asistenta
pakalpojuma nepieciešamību, dienestā aizpilda noteiktas formas
iesniegumu, kurā bez personas datiem, jānorāda arī vēlamais
stundu apjoms un asistenta vārds un uzvārds, iesniegumam
jāpievieno institūciju atzinumi, kas apliecina invalīda dalību
pasākumos, kuru apmeklējumiem nepieciešams asistents (darba
devēja, izglītības iestādes u.c. apliecinājumi). Dokumentus var
iesniegt arī invalīda likumiskais pārstāvis.
Ko dara Sociālais dienests pēc dokumentu saņemšanas?
Katrs gadījums tiek izskatīts individuāli. Sociālais dienests viena
mēneša laikā pārbauda un izvērtē personas atbilstību asistenta
pakalpojuma saņemšanas nosacījumiem, pieprasa papildus
informāciju, ja tas nepieciešams, nosaka pakalpojuma apjomu un
ilgumu un pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu
un 10 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informē personu.

Pēc lēmuma pieņemšanas ar vēlamo asistentu tiek noslēgts
uzņēmuma līgums. Tas nozīmē, ka potenciālajiem asistentiem
jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā kā individuālā darba
veicējiem, saņemot nodokļu maksātāja apliecību. Katru mēnesi
Sociālā dienestā personai būs jāiesniedz dokumenti, kas
apliecinās viņas dalību pasākumos, kuru apmeklēšanai piešķirts
asistenta pakalpojums. Par paveikto tiks uzrakstīts akts un
aprēķināta asistenta alga.
Vai personai ir tiesības apstrīdēt lēmumu?
Jā, persona var apstrīdēt gan VDEĀK lēmumu par atzinuma
atteikšanu asistenta pakalpojuma saņemšanai, gan Sociālā dienesta
lēmumu par asistenta pakalpojuma nepiešķiršanu.
Kas finansē asistenta pakalpojumu?
To finansē no valsts budžeta, Bauskas novadam 2013. gadā
piešķirti Ls 21900.

Vēl var saņemt „Elektrības norēķinu kartes Ls 53.70 vērtībā
Līdz 2013. gada 31.martam
turpinās AS „Latvenergo” sociālā atbalsta
kampaņas 2.posms. AS „Latvenergo”
dāvanu kartes „Elektrības norēķinu karte
– 53.70 LVL” izsniedz sociālie darbinieki
pārvaldēs pēc klienta dzīvesvietas. Karte
ļauj klientiem norēķināties par elektroenerģiju Ls 53.70 apmērā.
Elektrības norēķinu kartes var saņemt:
1.Trūcīgās ģimenes ar bērniem (izņemot tās ģimenes, kas
iepriekšējās akcijas ietvaros saņēmušas 2 kartes);
2.Ģimenes ar bērniem – invalīdiem;

Aktualitātes novadā

3.Ģimenes ar audžubērniem un aizbildniecībā esošiem bērniem;
4.Daudzbērnu ģimenes (kas nav saņēmušas tarifa kompensāciju
2400 kWh patēriņam).
Dodoties uz Sociālo dienestu, līdzi jāņem personu apliecinošs
dokuments (Pase) un dokumenti, kas apliecina atbilstību mērķa
grupai, kā arī ir jāzina elektroenerģijas piegādes līguma numurs,
uz kuru vēlaties attiecināt dāvinājumu.
Papildus jāiesniedz/jāuzrāda:
• ja esat trūcīgā ģimene ar bērniem, tad sociālajā dienestā ir
jāuzrāda izziņa par piešķirtā Trūcīgā statusu un nepilngadīgo
bērnu (līdz 18 gadu vecumam) dzimšanas apliecības;
• ja esat ģimene ar bērnu/iem invalīdu/iem, tad papildus jāuzrāda

dokuments- apliecība, kas apliecinātu bērnam piešķirto invaliditāti;
• ja esat ģimene ar audžubērniem un aizbildniecībā esošiem
bērniem, tad papildus jāuzrāda dokuments – Bāriņtiesas
lēmums, kas apliecinātu bērnu nodošanu Jums aizbildniecībā vai
audžuģimenē, kā arī nepilngadīgo bērnu dzimšanas apliecības;
• ja esat daudzbērnu ģimene, tad papildus jāuzrāda nepilngadīgo
bērnu dzimšanas apliecības.
Dāvinājuma kampaņas ietvaros viena mājsaimniecība var
saņemt tikai vienu elektrības norēķinu karti, jo elektroenerģijas
patēriņš tiek veikts mājsaimniecībā.

Ina Krūmiņa,
Sociālā dienesta vadītājas vietniece

Skolēni apzinās un novērtē iespēju par savu darbu saņemt stipendiju

UZZIŅA
2012.gadā Bauskas novada stipendiju par labiem mācību
sasniegumiem saņēmuši 144 novada vispārējās izglītības iestāžu
izglītojamie. Pašvaldība šim mērķim no budžeta līdzekļiem ir
izlietojusi Ls 6180,00.
2013.gadā no janvāra līdz maijam stipendiju saņems 81
izglītojamais gan vispārējās izglītības, gan profesionālās ievirzes
izglītības iestādēs. Lai to nodrošinātu, pašvaldība izlietos
Ls 3550,00.
Pagājis gads kā Bauskas novada izglītības iestāžu 9. un 12.klašu
centīgākajiem skolēniem par savu mācību darbu ir iespējams
saņemt stipendiju. Pirmais periods bija kā iesildīšanās, jo skolēni
stipendiju saņēma tikai otrajā semestrī. Šobrīd viņiem pirmo reizi ir
iespēja stipendiju saņemt visu mācību gadu. Lai tā notiktu, katram
stipendijas saņēmējam ir vismaz jāsaglabā iepriekšējā mācību gada
2.semestrī uzrādītie mācību sasniegumi. Kā tad mūsu skolēniem
ir veicies?
2012./2013. mācību gada 1.semestrī stipendijas saņēma 57
Bauskas novada vispārizglītojošo skolu skolēni, no tiem 2.semestrī
stipendiju turpinās saņemt 44 skolēni. Iepriecina, ka 9 skolēni
savas sekmes ir būtiski uzlabojuši un 2013.gada pirmajos piecos
mēnešos saņems lielāku stipendiju nekā iepriekš. Vēl lielāks
prieks ir par tiem 37 skolēniem, kas mācību gada pirmajā semestrī
ir daudz strādājuši, lai uzlabotu savus mācību sasniegumus tādā
līmenī, ka arī ieguvuši tiesības saņemt stipendiju.
Lielākais „lēciens” mācībās ir izdevies Bauskas Valsts
ģimnāzijas 12.c klases skolēnam Niklāvam Saulītim. 11.klasi
jaunietis pabeidzis kā divpadsmitais savā klasē, ar diviem

viduvējiem vērtējumiem, kas neļāva pretendēt uz stipendijas
saņemšanu. Iepriekšējā mācību posmā viņa uzrādītais mācību
rezultāts ir ceturtais labākais starp visiem 77 ģimnāzijas 12.klašu
skolēniem. Kā balvu par savu centību puisis piecus mēnešus
saņems stipendiju Ls 15,00 apmērā. Sarunā Niklāvs stāstīja, ka
tieši iespēja saņemt stipendiju motivēja mācīties uzcītīgāk, censties
vairāk. Par sasniegto rezultātu jaunietis ir ļoti iepriecināts, atzīst,
ka ļoti centies, lai gan piebilst, ka droši vien varējis vēl vairāk.
To, kā tērēt savu nopelnīto naudu, Niklāvs vēl nav domājis, bet
noteikti zina, ka šie mācību sasniegumi nebūs pēdējie un iegūtās
zināšanas noderēs studējot augstskolā, iespējams žurnālistiku.
No 2013.gada stipendijas par augstiem mācību sasniegumiem
saņems arī profesionālās ievirzes izglītības iestāžu „Bauskas
Mākslas skola” un „Bauskas Mūzikas skola” noslēguma klases
audzēkņi. Šogad Bauskas Mākslas skolu absolvēs Elza Sējēja.
Ziņu par to, ka nākamos piecus mēnešus būs iespēja saņemt naudu,
Elza uztvēra ar lielu prieku. Meitene neslēpj gandarījumu, ka viņas
aizraušanās un talanta izkopšanā ieguldītais darbs ir novērtēts.
Elza ir Bauskas pilsētas pamatskolas 8.klases skolniece. Sarunā
viņa atzīst, ka, lai gan visus iepriekšējos gadus ir mācījusies labi,
tomēr šogad cenšas vēl vairāk, lai nākamajā gadā, mācoties 9.klasē,
būtu iespēja saņemt lielāku stipendiju.
Anija Anna Augule (attēlā) ir vienīgā skolniece Bauskas
novadā, kura stipendiju saņems divās mācību iestādēs. Jau
no mācību gada sākuma meitene saņem stipendiju kā centīga
Bauskas Valsts ģimnāzijas 9.a klases skolniece, turpmākos piecus
mēnešus Anija Anna saņems naudu arī par Bauskas Mūzikas
skolas klavierklasē uzrādītajiem rezultātiem. Uz jautājumu, kā
uztver faktu, ka stipendiju būs iespēja saņemt Bauskas Mūzikas

skolā, meitene atbild, ka,
ņemot vērā abās mācību
iestādēs ieguldīto darbu,
jūtas šo naudu nopelnījusi
un ir gandarīta, ka tāda
iespēja pastāv. Anija
Anna atzīmē, ka iespēja
saņemt stipendiju bijusi
ļoti motivējošs faktors
mācīties labāk. Mācoties
8 klasē meitene un viņas
klases biedri ļoti centušies,
sekojuši līdzi savām
sekmēm, strādājuši, lai
tās uzlabotu. Anija Anna
norāda, ka viņas skolas
biedri, kas šobrīd mācās
8.klasē, apzinās, ka 9.klasē
būs iespēja saņemt naudu.
Pēc meitenes domām,
mācības 9.klasē ir grūtas
un stipendija ir „tāds jauks prieciņš”. Stipendija liek skolēniem
padomāt, ka katrs tomēr mācās priekš sevis, bet šī ir iespēja par
ieguldīto darbu saņemt algu. Lai gan meitene vēl nav izvēlējusies
kur turpināt mācības – ģimnāzijā tepat Bauskā vai Rīgā, vai kādā
mūzikas vidusskolā, viens gan Anijai Annai ir skaidrs – jāstrādā
būs daudz.

Laila Jurcika, Bauskas novada Izglītības pārvaldes
metodiķe

Projektu īstenotāji atskatās uz 2012.gadā paveikto

26.janvārī svinīgā pasākumā Lielvārdē pulcējās nīderlandiešu
apvienības KNHM projekta Kern mit Pit – „Sabiedrība ar dvēseli”
sadarbības partneri – pašvaldības un biedrības, kā arī atbalstīto
projektu īstenotāji, lai kopā ar fonda pārstāvjiem atskatītos uz 2012.

gadā paveikto. Kopā ar Bauskas
rajona lauku partnerības pārstāvēm
Jolantu Lauvu un Egiju Stapkēviču,
kā arī žūrijas komisijas pārstāvēm
Ievu Šominu un Raimondu
Ribikausku uz pasākumu devās arī
Bauskas novada uzvarētājprojketu
„Sportosim garozā” un „Ozolaines
pamatskolas dejotājiem” īstenotāji.
Pasākuma ietvaros fonda pārstāvji
uzvarētājiem pasniedza godam
pelnīto balvu – 500 eiro, kurus
iedzīvotāji var izlietot pēc saviem
ieskatiem.
Fonds Latvijā darbojas kopš
2006.gada. Šo sešu gadu laikā
ar KNHM finansiālu atbalstu
īstenotas aptuveni 1000 iedzīvotāju
iniciatīvas visā Latvijas teritorijā.
2012.gads bijis veiksmīgs–
sadarbībā ar deviņpadsmit
vietējiem partneriem un projektu
koordinatoriem īstenoti 180
projekti. Uzrunājot klātesošos,
fonda vadītājs Franks van Bussela
kungs norādīja, ka savu darbību Latvijā apvienība gatavojas
pārtraukt. Nīderlandiešu finansiāls atbalsts mūsu iedzīvotāju
idejām varētu būt pieejams vēl ne vairāk kā divus gadus. Šī iemesla
dēļ fonda pārstāvji aktīvi strādā pie tā, lai pēc fonda darbības

pārtraukšanas, viņu iestrādes turpinātos ar vietējo pašvaldību
atbalstu. „Paldies partneriem, paldies žūrijai. „Sadarbība ar dvēseli”
organizēšana – tas ir ellīgs darbs. Ceru, ka mūsu iedēstītais idejas
koks Latvijas zemē dzīs pamatīgas saknes, sazaļos un saplauks un
arvien būs kāds, kurš par to rūpējas,” sacīja Franks van Bussels.
Viņš novēlēja veiksmi visiem jaunajiem partneriem, kuri projektam
pievienojas 2013.gadā un vēlēja, lai nākamais gads ir vismaz tik pat
veiksmīgs un vēl veiksmīgāks par iepriekšējo.
KNHM fonda koordinators Latvijā Niko Opdams, savā uzrunā
klātesošajiem bija lakonisks, savu uzrunas laiku viņš uzticēja
Margrietai Lestradenai, kura stāstīja par projektu „Pasniedz roku”,
kas parāda - no mazas idejas izaug lieli darbi. 2006.gadā Margrieta,
būdama KNHM žūrijas locekle, iepazinās ar Zaubes pagasta
ģimenes ārstu un aktīvistu projektu. Tajā bija iecerēts palīdzēt
veciem cilvēkiem, kuri dzīvo vieni attālās lauku mājās, apmeklēt
viņus un sniegt viņiem nepieciešamo atbalstu. Projekts viņu ļoti
ieinteresēja, un sarunā ar ģimenes ārsti Margrēta saprata, ka šādu
cilvēku ir daudz. Ar savu Nīderlandes draugu finansiālu atbalstu tika
veikti situācijas apzināšanas darbi, kopā ar Margrētu darbojās gan
pašvaldības, gan sociālie darbinieki. Problēma bija tik samilzusi, ka
to sadalīja trīs daļās - „Pasniedz roku”, „Telefona aplis” un „Piepildi
vēlēšanos”. Pirmās iniciatīvas ietvaros dzima ideja izveidot sociālo
dzīvokli– pakalpojumu centru Zaubes pagasta centrā, daudzdzīvokļu
mājā tieši līdzās ģimenes ārstes praksei, kur vecie ļaudis varētu
nomazgāties, izmazgāt veļu, vienkārši satikties un parunāties ar
citiem, kamēr tiek gaidīts, piemēram, ģimenes ārsta apmeklējums.
Šāds dzīvoklis bija, taču naudas, kas bija nepieciešama dzīvokļa
iegādei, nebija. Vietējie iedzīvotāji paši izdomāja kā savākt
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nepieciešamos Ls 8000 - vietējās amatniecības grupas „Trejdeviņi”
dalībnieces uzadīja 700 zeķu pārus, kurus Margrieta realizēja
Nīderlandē, tādejādi iegūstot nepieciešamo naudas summu.
Dzīvoklis tika iegādāts, tā remontam un iekārtojumam līdzekļi tika
piesaistīti gan no LEADER programmas, gan vēl citiem holandiešu
sponsoriem. Šodien pie daudzdzīvokļu dzīvojamā nama ārdurvīm
ir rakstīts – „Pasniedz roku”, ar vietējās pašvaldības atbalstu tiek
segtas transporta izmaksas, lai vecos ļaudis nogādātu pakalpojumu
centrā. Dzīvoklis senioriem kļuvis par savdabīgu oāzi, kurā atvilkt
elpu no dzīves grūtībām un noguruma. „Telefona aplis” pagaidām
ir vienīgā iniciatīva, ko līdz šim nav izdevies realizēt, jo trūkst
finansējuma, taču „Piepildi vēlēšanos” bija un ir ļoti vienkārši
īstenojama, jo lielākā daļa no veco ļaužu vēlmēm var tikt apmierināta
ļoti vienkārši - vizīte pie ārsta, kapu apmeklējums, mājas uzkopšana,
veļas izmazgāšana... Lai piepildītu šīs veco ļaužu vēlmes, iesaistījās
Zaubes pagasta iedzīvotāji. Kā savā publikācijā raksta Niko Opdams:
„Ja Latvijā ir kāda vietējā kopiena, kas pelnījusi titulu „Sabiedrība ar
dvēseli”, tas ir Zaubes ciems, dziļi Latvijas laukos, 90 kilometrus no
Rīgas.” Klausoties šādu stāstus, acīs sariešas asaras un atkal dzimst
ticība tam, ka mēs dzīvojam labā, līdzcietīgā, drosmīgā un dot spējīgā
sabiedrībā. Reizēm nepieciešama vien ierosme.
Pēc šī iedvesmojošā stāsta, savus stāstus stāstīja visi pārējie
apbalvotie 2012.gada projektu īstenotāji. Jāteic, tie patiešām
iedvesmo darīt vairāk, skatīties plašāk, būt atvērtākiem un sociāli
aktīvākiem, jo kas gan vajadzīgs, lai īstenotu šos projektus – drosme
un pārliecība, gatavība cīnīties, ievilkt dziļi elpu un neapstāties pie
grūtībām, tikt galā ar vilšanos, strādāt sadarbojoties un atbalstīt

vienam otru. Iedzīvotāji īstenojuši fantastiskas idejas – izveidoti
moderni bērnu rotaļu laukumi, bruģēti gājēju celiņi, radīta sporta
infrastruktūra, sakārtoti daudzdzīvokļu dzīvojamo namu iekšpagalmi
un koplietošanas kāpņu telpas, šūti tautas tērpi, izveidotas atpūtas
vietas un sakārtotas peldvietas. Šādi varētu turpināt vēl un vēl.
Jāatceras, ka finanšu līdzekļi šo ideju īstenošanai ir ļoti nelieli – vien
1000 eiro. Tieši tādēļ patiesi aizraujas elpa skatoties, ko tik nav
iespējams paveikt, ja iedzīvotāji apvienojas un saskanīgi darbojas
vienota mērķa sasniegšanai.
„Garākais ceļš sākas ar pirmo soli, vislielāko okeānu veido sīki
ūdens pilieni. Jūs esat pierādījuši, ka kopā varat paveikt lielas lietas,”
pasākuma noslēgumā klātesošos uzrunāja Nīderlandes Karalistes
vēstnieks Latvijā Hendriks (Henks) G.C. van den Dūla kungs. Viņš
neslēpa savu sajūsmu par pasākuma gaitā redzēto – par oriģinālajām
idejām, par cilvēku uzņēmību un drosmi. Vēstnieka kungs izteica
cerību, ka arī nākamreiz saņems ielūgumu uz konkursa noslēguma
pasākumu, lai klātienē, kopā ar visiem projektos iesaistītajiem,
varētu priecāties par paveikto.
Bauskas novada lauku partnerība sadarbībā ar Bauskas novada
pašvaldību projektā iesaistījās 2012.gadā, tātad vēl divus gadus
iedzīvotājiem tiks piedāvāta iespēja būt aktīviem projekta
„Sabiedrība ar dvēseli” finansējuma apguvējiem. Savstarpējās
sadarbības līgums starp Bauskas rajona Lauku partnerību un fondu
par finansējuma piešķiršanu 2013.gada projektiem jau ir parakstīts.
Kopējā atbalsta summa ir 16 tūkstoši eiro. No šiem līdzekļiem
fonds finansē pusi, savukārt otru pusi vajadzētu līdzfinansēt pašiem
projektu īstenotajiem. Šis otrā dalības gada nosacījums bieži
vien ir par iemeslu tam, ka projektu īstenošana vairs nešķiet tik
iespējama un daudzas labas ieceres paliek nerealizētas. Lai atbalstītu

Būtiski uzlabojusies dzeramā ūdens kvalitāte Pāces ciemā
Bauskas novada Gailīšu pagasta
Pāces ciemā Eiropas Reģionālās
attīstības fonda (ERAF) attīstības
programmas 2007.-2013.gadam 3.4.
prioritātes „Kvalitatīvas vides dzīvei
un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana,” 3.4.1. pasākuma
„Vide,” 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības attīstība
apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros ir
īstenots projekts „Bauskas novada Gailīšu pagasta Pāces ciema
ūdenssaimniecības attīstība” (līgums Nr.3DP/3.4.1.1.0./10/
APIA/CFLA/22/022). Sadarbības līgums starp Bauskas novada
pašvaldības iestādi „Gailīšu pagasta pārvalde” un Centrālo finanšu
un līgumu aģentūru (CFLA) par projekta īstenošanu tika parakstīts
2010.gada 5.oktobrī.
Projekta ietvaros izbūvētie objekti ir pieņemti ekspluatācijā 2012.
gada 8.novembrī (pieņemšanas akta kods 12 00070 0400260).
Uzlabojot ūdenssaimniecības infrastruktūru:
– izbūvēta dzeramā ūdens sagatavošanas stacija;
– rekonstruēti ūdensapgādes tīkli 2 113,94m garumā;
– rekonstruēts esošais artēziskais urbums;
– rekonstruēti kanalizācijas tīkli 791,4m garumā;
– izbūvēti jauni pašteces kanalizācijas tīkli 1 150,4 garumā;
– izbūvēta jauna kanalizācijas sūkņu stacija;
– izbūvēts kanalizācijas spiedvads 185,17m garumā;
– izbūvētas jaunas bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
(NAI) ar jaudu 50m³/dnn;
– izbūvēts ugunsdzēsības hidrants (pretī Pāce 3 akā pie atkritumu
konteineru laukuma).

Līdz projekta ieviešanai notekūdeņi tika attīrīti mehāniski un,
nonākot Īslīces upē, bija ievērojams piesārņojuma avots. Izbūvētās
bioloģiskās NAI ir izvietotas pie meliorācijas grāvja, kurš pēc aptuveni
800m ietek Īslīces upē. Veiktās notekūdeņu analīzes pierādīja, ka
jaunās NAI nodrošina notekūdeņu attīrīšanu ievērojami labāk par
bijušo sistēmu un piesārņojuma apjoms vidē novadāmajos ūdeņos ir
samazinājies vairākas reizes. Papildus minētajam 15 saimniecībām
ir nodrošināta iespēja pieslēgties notekūdeņu savākšanas sistēmai.
Pēc ūdens atdzelžošanas stacijas ekspluatācijas uzsākšanas ir
būtiski uzlabojusies dzeramā ūdens kvalitāte attiecībā uz dzelzs
saturu, kas šobrīd nepārsniedz 0,05mg/l.
Plānotie labiekārtošanas darbi tika veikta plānotā apjomā, bet
ievērojot lielo nokrišņu daudzumu rudens mēnešos un to, ka pēc
ziemas pavasara mēnešos turpināsies grunts sēšanās vietās, kur tika
veikti rakšanas darbi, starp būvnieku un pagasta pārvaldi noslēgta
vienošanās par visas infrastruktūras un īpašumu apsekošanu līdz
2013.gada aprīlim un visu konstatēto nepilnību novēršanu.
Būvdarbus veica SIA „Būvfirma Vītols” (būvdarbu vadītājs
Juris Vītols), autoruzraudzība SIA „AKC Būve” (Baiba Kazeka)
un SIA „Projektēšanas birojs „Ē.Tilgalis un partneri”” (Jānis
Adamovičs-Rāts), būvuzraudzība SIA „Firma L4” (Jānis Rikters).
Visa projekta kopējās faktiskās izmaksas ir LVL 436 438,89
ar PVN, no kuriem LVL 289 097,59 jeb 85% no attiecināmajām
izmaksām, ir ERAF līdzfinansējums un LVL 147 341,30 ir
pašvaldības līdzfinansējums, tai skaitā LVL 77 827,32 sastāda
PVN priekšnodokļa apmaksa.

Aleksandrs Gurkovskis,
Gailīšu pagasta pārvaldes vadītājs

Uzsākta ūdenssaimniecības projektu ieviešana Codē
2012. gada 25. aprīlī noslēgta
vienošanās ar Valsts aģentūru „Centrālā
finanšu un līgumu aģentūra” par divu
Eiropas Savienības fonda projektu,
tas ir projekta „Ūdenssaimniecības
attīstība Bauskas novada Codes pagasta Jauncodes ciemā” (Projekta
identifikācijas Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/131) un projekta
„Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Codes pagasta
Guntu ciemā” (Projekta identifikācijas Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/
CFLA/132) īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF)
līdzfinansējuma piešķiršanu. Abu šo projektu mērķis ir nodrošināt
kvalitatīvu dzeramā ūdens piegādi un samazināt ūdens zudumus.
Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada
Codes pagasta Jauncodes ciemā” ietvaros tiks rekonstruēti
Gravu (Draudzības ielas) ūdens apgādes sistēmas dzeramā
ūdens piegādes tīkli un izbūvēta dzeramā ūdens sagatavošanas
stacija. Plānotais kopējais finansējums Ls 428710.44 , tai skaitā

attiecināmās izmaksas Ls 351402.00. ERAF līdzfinansējums Ls
298691.70 (85% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām)
un pašvaldības līdzekļi Ls 52710.30 (15% no kopējām projekta
attiecināmajām izmaksām).
Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Codes
pagasta Guntu ciemā” ietvaros tiks izveidots jauns artēziskais
urbums, rekonstruēti dzeramā ūdens piegādes tīkli un izbūvēta
dzeramā ūdens sagatavošanas stacija. Plānotais kopējais
finansējums Ls 104745.54, tai skaitā attiecināmās izmaksas Ls
85857.00. ERAF līdzfinansējums Ls 72978.45 (85% no kopējām
projekta attiecināmajām izmaksām) un pašvaldības līdzekļi Ls
12878.55 (15% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām).
Abu projektu ieviešanai ir jau izstrādāti tehniskie projekti.
Ar izstrādātajiem tehniskajiem projektiem var iepazīties Codes
pagasta pārvaldē. Būvdarbi tiks veikti 2013.gadā

Dace Šķiliņa
Codes pagasta pārvaldes vadītāja

Uzvarā ir atgriezies hokejs!
2012.gada pavasarī biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība”
izsludināja projektu konkursu, kurā varēja piedalīties ikviens
novada iedzīvotājs un savas idejas realizēšanai saņemt finansiālu
atbalstu no Nīderlandes fonda. Novada iedzīvotāji bijuši ļoti aktīvi
un viens no projektiem, kas ieguva finansējumu EUR 1000, bija
hokeja laukuma izveide Uzvaras ciemā. Idejas autors un aktīvākais
minētā projekta īstenotājs Edgars Zīverss ar gandarījumu raugās uz
paveikto. Kaut arī šobrīd atlicis ar pilnu krūti sākt baudīt ziemas
priekus, ceļš līdz nospraustajam mērķim ir bijis krietni sarežģīts.
Neskatoties uz to, ka rezultāts ir pārsniedzis gaidīto, projekta
īstenošanas laikā nācās pārvarēt dažādus šķēršļus un atrisināt
šķietami bezcerīgas situācijas. Veiksmes pamatā ir uzņēmība un
neatlaidība, kā arī ļoti svarīgais vietējo uzņēmēju atbalsts projekta

veiksmīgai realizēšanai. Prieks, ka uzņēmēji nebija vienaldzīgi, jo
tas, ko esam paveikuši, bez viņu atbalsta būtu gandrīz neiespējami.
Par tehnisko un finansiālo atbalstu LIELS PALDIES Viktoram
Voitekam (SIA „AGRO-KAMARDE”), Raitim Pavinkšnim (SIA
„LRS Mūsa”), Aigaram Beltem (SIA”EVA Autonams”), kā arī
personīgi Aivaram Studentam un Aivaram Līvmanim.
Pašvaldība izsaka milzu pateicību visiem atbalstītājiem un
aktīvajiem iedzīvotājiem, kam rūp mūsu vide, un tas tiek pierādīts
ar lieliem un maziem darbiem, atlīdzībā saņemot pozitīvas emocijas
un gandarījumu. Tā turpināt, lai lieliem un maziem ir prieks!

Aleksandrs Gurkovskis,
Gailīšu pagasta pārvaldes vadītājs

novada iedzīvotājus, Bauskas novada domes deputāti 2013.gada
31.janvāra domes sēdē lēma, ka nepieciešamais līdzfinansējums tiks
nodrošināts no Bauskas novada pašvaldības līdzekļiem, līdz ar to
arī šajā gadā iedzīvotājiem dalības noteikumi projektos nemainās pašu finansējums nepieciešams vien tad, ja ieceres, kuru viņi vēlas
īstenot, izmaksas pārsniedz 1000 eiro.
Savus pieteikumus konkursam „Iedzīvotāji veido savu vidi 2013”
iedzīvotāji var iesniegt no 2013.gada 1.februāra līdz 2013.gada
15.martam. Ar projektu konkursa nolikuma saturu var iepazīties
Bauskas novada pašvaldības mājas lapā www.bauska.lv, kā arī šajā
pašvaldības laikraksta „Bauskas novada vēstis” izdevumā. 2012.
gadā Bauskas novadā tika uzstādīts savdabīgs rekords – saņemti 79
iedzīvotāji pieteikumi, līdz šim tik liels skaits projektu iesniegumu
nav ticis saņemts nevienā no projektu īstenošanas vietām. Arī šogad
Bauskas rajona lauku partnerība un Bauskas novada pašvaldība
aicina iedzīvotājus būt aktīviem. „Ceram, ka 2012.gada labie
piemēri rosinās iedzīvotājus uz aktīvu rīcību arī šajā gadā,” teic
Bauskas rajona lauku partnerības valdes priekšsēdētāja un Bauskas
novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Attīstības un plānošanas nodaļas vecākā speciāliste Jolanta Lauva.

Ieva Šomina,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Paveiktais projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Īslīces pagastā” ietvaros
2010.gada 20.oktobrī starp Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības
ministriju, SIA „Īslīces ūdens” un
Bauskas novada domi tika noslēgts
Civiltiesiskais līgums par projekta
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Īslīces pagastā”
īstenošanu, lai veiktu ūdens ņemšanas vietu sakārtošanu (ūdens
kvalitātes uzlabošanai), kanalizācijas tīklu rekonstrukciju un izbūvi,
kā arī notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu Bauskas novada Īslīces
pagasta Bērzkalnu un Rītausmas ciemos.
Projektu gaitā tika veikta sešu artēzisko aku tamponāža, kas pasargā
pazemes ūdens krājumus no potenciālā virszemes piesārņojuma.
Izbūvētas četras artēziskās akas, divi jauni pazemes tīrā ūdens
rezervuāri, divas jaunas otrā pacēluma sūkņu stacijas un divas jaunas
ūdens attīrīšanas iekārtas, kā rezultātā uzlabojās iedzīvotājiem
piegādātā dzeramā ūdens kvalitāte. Abos ciemos uzstādītie ģeneratori
nodrošina nepārtrauktu ūdens padevi, elektroenerģijas pārtraukumu
gadījumos.
Izbūvētas piecas kanalizācijas sūkņu stacijas un kanalizācijas tīkli 6
202 metru garumā, kuri savieno Bērzkalnu un Rītaumas ciemu. Tīklu
izbūve un rekonstrukcija novērš neattīrīto notekūdeņu novadīšanu
vidē un būtiski samazina infiltrācijas ūdeņu nokļūšanu trasē.
Rītausmas ciemā izbūvēta jauna notekūdeņu attīrīšanas iekārta
ar jaudu 772 m³/dnn, uz kuru tiek novadīti un attīrīti notekūdeņi
no abiem ciemiem. Līdz ar to ir iespējams nodrošināt centralizētus
kanalizācijas sistēmas pakalpojumus, kā arī novērst neattīrītu
notekūdeņu nonākšanu apkārtējā vidē, tādā veidā samazinot vides
piesārņojumu. Izplūdes ūdeņu kvalitāte atbilst normatīvajiem aktiem,
līdz ar to netiek piesārņots Lielupes baseins.
Ūdens ieguves un attīrīšanas ietaišu būvniecību veica SIA
„WATEX”, bet kanalizācijas tīklu un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
būvniecību veica A/S „Siguldas būvmeistars”, par kopējo summu Ls
1 673 697.79 bez PVN.

Aleksandrs Rūja,
SIA „Īslīces ūdens” valdes loceklis

PROJEKTU „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Īslīces pagastā” IETVAROS LĪDZFINANSĒ EIROPAS
SAVIENĪBA.
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS
IR SIA „ĪSLĪCES ŪDENS”.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN
TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA
LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS
ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA
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Bauskas Novada Vēstis

Biznesa ideju konkursa nolikums

Biznesa ideju konkurss skolēniem „Without borders”
I.VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Nolikums nosaka kārtību, kādā Bauskas un Rundāles novada skolu 7. –
12. klašu skolēni var piedalīties biznesa ideju konkursā „Without borders”.
2. Konkursu organizē Bauskas novada pašvaldības iestāde ‘Bauskas
novada Izglītības pārvalde” sadarbībā ar Rundāles novada domi, un tas
tiek finansēts no Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas
projekta „Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla
izveidošana” (īsais nosaukums Business Library) Nr. LLIV-253, turpmāk tekstā – „Organizators”.
3. Konkursa mērķis – motivēt jauniešus sava biznesa veidošanai un attīstībai, inovatīva produkta/
pakalpojuma radīšanai.
4. Konkursa rezultātā tiks noskaidroti Bauskas un Rundāles novadu skolu 10 labāko biznesa ideju
autori, kuri iegūs tiesības piedalīties 5 (piecu) dienu ilgā vasaras nometnē.
5. Konkursā piedalās šādu Bauskas un Rundāles novada skolu skolēni:
5.1. Bauskas 2.vidusskola;
5.2. Īslīces vidusskola;
5.3. Uzvaras vidusskola;
5.4. Mežotnes internātvidusskola;
5.5. Bauskas pilsētas pamatskola;
5.6. Codes pamatskola;
5.7. Mežgaļu pamatskola;
5.8. Mežotnes pamatskola;
5.9. Griķu pamatskola;
5.10. Ozolaines pamatskola;
5.11. Vecsaules pamatskola;
5.12. Bauskas Valsts ģimnāzija;
5.13. Pilsrundāles vidusskola.
6. Pieteikumu iesniegšana tiek noteikta no 2013.gada 1.februāra līdz 2013.gada 15.aprīlim.
II. KONKURSA IZSLUDINĀŠANA
7. Konkursa rīkotājs paziņojumu par tā izsludināšanu publicē interneta mājas lapās www.bauska.
lv, www.rundale.lv, www.ip.bauska.lv, laikrakstos „Bauskas Novada Vēstis” un „Rundāles Novada
Ziņas”, un izvieto informatīvos plakātus Bauskas un Rundāles novadu skolās.
8. Ar konkursa nolikumu var iepazīties:
8.1. interneta mājas lapā www.bauska.lv, www.rundale.lv un www.ip.bauska.lv;
8.2. nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi projekta „Business Library” koordinatorēm:
Egijai Stapkēvičai, egija.stapkevica@bauska.lv vai Zinaidai Sparānei, zinaida.sparane@rundale.lv.
III. PRETENDENTAM NOTEIKTĀS PRASĪBAS
9. Konkursa pieteikumu var iesniegt Nolikuma 5.punktā minetās iestādes 7. līdz 12. klases skolēns
- jaunietis/jauniete vai audzēkņu grupa, ne vairāk kā divu personu sastāvā, turpmāk – Pretendents.
IV. KONKURSA PIETEIKUMA IESNIEGŠANA
10. Lai pieteiktos biznesa ideju konkursam, pretendentam Bauskas novada Izglītības pārvaldē
jāiesniedz pieteikums.
11. Konkursa pieteikumam ir šādas sastāvdaļas:
11.1. aizpildīta konkursa pieteikuma veidlapa (1.pielikumā), veidlapas atrodamas www.bauska.lv;
11.2. biznesa plāns (2.pielikumā);
12. Konkursa pieteikuma veidlapa un tai pievienojamie dokumenti jāsagatavo datorrakstā (burtu fonts
– Times New Roman, izmērs 12, atstarpes 1,5) un valsts valodā. Pieteikuma veidlapas (1.pielikums)
„Biznesa idejas formulējums” jāiesniedz arī angļu valodā, ne vairāk kā 900 rakstu zīmes.
13. Konkursa pieteikuma iesniegšana: Dokumentus iesniegt līdz 2013.gada 15.aprīlim:
13.1. nosūtot elektroniski ar norādi „KONKURSAM „Without borders”” uz e-pastu: egija.
stapkevica@bauska.lv;
13.2. vai nosūtot pa pastu ar norādi „KONKURSAM „Without borders”” uz adresi: Bauskas novada
Izglītības pārvalde, Katoļu ielā 3, Bauska, Bauskas novads, LV-3901 (pasta zīmogs ne vēlāk kā
2013.gada 15.aprīlis);
13.3. vai iesniedzot personīgi Bauskas novada pašvaldības iestādē "Bauskas novada Izglītības
pārvalde”, Katoļu ielā 3, Bauska, Bauskas novads līdz 2013.gada 15.aprīļa plkst. 15.00;
14. Uz pieteikuma dokumentācijas – e-pastā vai uz aploksnes, iesniedzot personīgi vai sūtot pa pastu,
jānorāda informācija par pretendentu un tā kontaktinformācija.
V. KONKURSA PIETEIKUMU VĒRTĒŠANA UN REZULTĀTU PASLUDINĀŠANA
15. Pretendentu pieteikumus vērtē un lēmumu par uzvarētāju apstiprināšanu pieņem komisija 5
cilvēku sastāvā, t.sk. Rundāles novada Lauku attīstības konsultants/uzņēmējdarbības koordinators,
Rundāles novada Attīstības nodaļas speciālists izglītības un IT jomā, Bauskas novada pašvaldības
iestādes "Bauskas novada Izglītības pārvalde” speciālists, biedrības „Uzņēmēju klubs Bauska 97”

pārstāvis, kā arī komisijas loceklis no Lietuvas sadarbības partneru vidus.
16. Konkursa pieteikumu vērtēšana notiks divās kārtās:
16.1. vērtēšanas komisija izvēlas divdesmit labāko biznesa ideju autorus, kuri ir saņēmuši augstāko
novērtējumu atbilstoši Nolikuma 21.punktā norādītajiem kritērijiem, un, kuri tālāk piedalās konkursa
2.kārtā - biznesa ideju un plānu prezentēšanā, ievērojot to, ka no katras pašvaldības tiks vērtētas
10 idejas.
16.2. tiesības piedalīties vasaras nometnē iegūs desmit labāko biznesa ideju autori, kuri būs ieguvuši
augstāko punktu skaitu atbilstoši Nolikuma 21. un 22.punktā noteiktajiem kritērijiem, ievērojot to, ka
no katras pašvaldības vasaras nometnē tiesības būs piedalīties piecu labāko biznesa ideju autoriem.
16.3. ja kāda pašvaldība nevar nodrošināt Nolikuma 16.2.punktā norādīto Pretendentu skaitu, tad
to norošina otra pašvaldība.
17. Par konkursa uzvarētājiem pasludina konkursa personas, kuru konkursa pieteikums pēc vērtēšanas
kritērijiem saņēmis vislielāko šī nolikuma 21. un 22.punktā minēto punktu skaitu.
18. Ja nav iespējams noteikt precīzu konkursa pieteikumu vietu kārtību arī pēc 21. un 22.punktā
norādītajiem kritērijiem, tad par uzvarētāju lemj konkursa vērtēšanas komisija balsojot, kur katram
komisijas loceklim tiek piešķirta viena balss. Ja balsošanā radies vienāds konkursa vērtēšanas
komisijas locekļu balsu sadalījums, izšķirošās balss tiesības ir konkursa vērtēšanas komisijas
priekšsēdētājam, biedrības “Uzņēmēju klubs Bauska 97”pārstāvim.
19. Konkursa vērtēšanas komisija lēmumu par konkursa rezultātiem pieņem piecu darba dienu laikā
pēc visu dalībnieku biznesa ideju prezentācijas, kura notiks 2013.gada 29.aprīlī.
20. Konkursa vērtēšanas komisijas lēmums par konkursa rezultātiem tiek:
20.1. publicēts interneta mājas lapā www.bauska.lv, www.rundale.lv un www.ip.bauska.lv un
laikrakstos „Bauskas Novada Vēstis” un „Rundāles Novada Ziņas”.
20.2. Desmit labāko biznesa ideju autoriem tiek nosūtīta vēstule no Organizatoriem ar uzaicinājumu
slēgt līgumu par dalību vasaras nometnē.
VI. VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
21. Vērtēšana pirmajā kārtā notiek pēc vērtēšanas kritērijiem, kur maksimālā punktu summa – 50,
sadalās šādi:
21.1. biznesa plāna idejas oriģinalitātes/novitātes novērtējums – līdz 15 punktiem;
21.2. biznesa plāna novērtējums – līdz 10 punktiem;
21.3. produkts/ pakalpojums (izaugsmes iespēja, cenu politika, tehnoloģiskie risinājumi, dzīvotspēja)
– līdz 10 punktiem;
21.4. plānotais finanšu stāvoklis (ieņēmumu ticamība, izmaksu sabalansētība) - līdz 10 punktiem;
21.5. ideja par pārrobežu – Latvijas – Lietuvas sadarbību – līdz 5 punktiem.
22. Otrajā kārtā tiek vērtēta biznesa idejas un plāna prezentācija – līdz 30 punktiem.
VII. KONKURSA PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
23. Konkursa pretendents ir tiesīgs pirms konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām atsaukt
iesniegto konkursa pieteikumu.
24. Konkursa pretendents ir atbildīgs par konkursa pieteikumā sniegtās ietvertās informācijas patiesumu.
25. Konkursa pretendentam ir pienākums ievērot šo konkursa nolikumu.
VIII. BALVU PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA
26. Konkursa uzvarētājiem – 10 (desmit) labāko biznesa ideju autoriem tiek piešķirta balva – piecu
dienu dalība vasaras nometnē Lietuvā, laika periodā no 2013.gada 15.-19.jūlijam, kurā tiks attīstītas
biznesa idejas visu Nolikuma 2.punktā norādītā Projekta sadarbības partneru - pašvaldību rīkoto
biznesa ideju konkursa „Without borders” uzvarētājiem.
27. Visiem Pretendentiem tiks pasniegtas veicināšanas balvas biznesa ideju prezentācijā 2013.gada
29.aprīlī.
28. 20 (divdesmit) darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas par konkursa uzvarētājiem,
Organizatoram (Bauskas novada vai Rundāles novada domei) jānoslēdz līgums ar uzvarētāju vai tā
likumīgo pārstāvi par dalību vasaras nometnē.
IX. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
29. Konsultācijas par konkursu un konkursa nolikumu ir iespējams saņemt sazinoties ar projekta „Business
Library” koordinatorēm: Egiju Stapkēviču, tālr.28377878,e-pasts: egija.stapkevica@bauska.lv vai Zinaidu
Sparāni, tālr.22029011, e-pasts: zinaida.sparane@rundale.lv, konsultācijas par pieteikuma veidlapas
(1.pielikums) un biznesa plāna (2.pielikums) aizpildīšanu ir iespējams saņemt sazinoties ar Bauskas
ģimnāzijas komerczinību skolotāju Solvitu Lauzēju, tālr.28259437, e-pasts: solvita.lauzeja@inbx.lv.
30. Konkursam iesniegtie projekti dalībniekiem netiek izsniegti atpakaļ.
31. Konkursa dalībniekiem pilnībā jāsedz visas ar konkursa pieteikuma sagatavošanu saistītās izmaksas.

Izglītības pārvaldes vadītāja 					
Rundāles novada Attīstības nodaļas
speciāliste izglītības un IT jomā 					

Aija Spriņķe

Zinaida Sparāne

Sadarbībā ar biedrību “Bauskas vecpilsēta”
LIETIŠĶI PADOMI PAR VIENKĀRŠĀM LIETĀM VĒSTURISKU ĒKU ĪPAŠNIEKIEM, LIETOTĀJIEM, APRŪPĒTĀJIEM
Biedrība „Bauskas vecpilsēta” ar autora laipnu atļauju
piedāvā lasītājiem un īpaši vecpilsētas namu īpašniekiem un
iedzīvotājiem arhitekta, pieredzējuša restaurācijas speciālista
Pētera Blūma šāda paša nosaukuma 2007.gadā izdotā darba
publikāciju turpinājumos.
Autors ievadā raksta: „Šie padomi var noderēt katram, bet
visvairāk tiem, kam senas lietas un atskatīšanās pagātnes dzīvajā
šodienā ir tuva, saprotama un vajadzīga ikdienas sastāvdaļa. Var
jau teikt, ka esam mūsdienīgi, bet šajā pasaulē arī pagātnei vajag
patvēruma – vietas, kur saglabāties, salīdzināties, pastāvēt. Nekas
nevar būt skaistāks par senu māju, kurā cilvēki dzīvo patiesā
saskaņā ar mantotām vērtībām. Viņi ir bagāti laikā, telpā un
dvēselē.”
Dažas likumsakarības
Dabā un vecās mājās viss notiek pēc vienām un tām pašām
likumsakarībām, kuras mums ir grūti pārveidot pēc sava prāta.
Reizēm dažiem tas izdodas – par lielu naudu, izmantojot mūsdienu
tehniskās iespējas. Agrāk cilvēki centās labāk izprast dabu, lai tās
prasībām piemērotos dabiskāk, gudrāk un ekonomiskāk.
Nav divu ēku ar vienādiem tehniskiem defektiem, bet tās visas
bojājas līdzīgi. Ja ēku apkope būs pavirša, to īpašnieki varēs tikai
brīnīties, cik ātri viņu īpašums noveco.
Neviena māja jums nepiedos vieglprātību, ja par svarīgāku
uzskatīsiet nesmukumu aizmālēšanu, nevis meklēsiet un labosiet
defektu patiesos iemeslus.
Mācieties mājas apkopi un darbus pie mājas veikt pats, bet
nelolojiet cerību, ka nekavējoties zināsiet un pratīsiet visu. Kā

teikts parunā: „Ēvelē vien, mazdēliņ, es vēlāk ar cirvīti pielabošu.”
Nepieņemiet ātrus lēmumus vecā mājā kaut ko nomainīt,
pārkrāsot, izmest, no jauna ierīkot. Veca māja ir kā vecs cilvēks
– ar ieraduma spēku, lielu inerci un tā atceras pārestības.
Ja jums saka, ka durvis, logus un grīdas vajag nomainīt pret
jaunām un modernām, tad jāuzdod sev jautājums – cik daudz
patiesa īstenuma man tajā mājā vēl paliks? Vai atjaunotā māja
man būs labāka par mīļo, veco?
Atcerieties un neaizmirstiet: darot pie mājas jebkurus darbus,
bojātā vieta vispirms jāizpēta un jānovērtē, jāpieņem lēmums
(varbūt konsultējoties ar lietpratēju) par veicamo darbu un
tad jāķeras pie priekšdarbiem: attīrīšanas, nostiprināšanas,
gruntēšanas, aizsardzības preparātu uzklāšanas u.tml. Kvalitatīvu
un ilglaicīgu labojumu iespējams radīt tikai pēc nevainojami
veiktiem priekšdarbiem, kas parasti prasa daudz vairāk laika un
piepūles nekā pats labojums.
Atrodiet mājā kādu nelielu vietu, kur glabāt mājas senlietas.
Ēku kustēšanās
Vai jūsu namam ir plaisas? Tās var būt dažādas, sākot no
smalkiem matveida plaisājumiem griestu vai sienu apmetumā līdz
dziļām plaisām mūrī un pamatos. Plaisāšanas iemesli ir dažādi, bet
visi liecina, ka ēkas būvstruktūrā notiek kustība. Neviens nams nav
„nekustīgs”, un apdares plaisiņas ar laiku piemeklēs jebkuru – gan
mūra, gan koka, gan jauktu materiālu būvi.
Latvijas klimatiskajos apstākļos grunts kustība, zemes garozas
svārstību dēļ, ir ļoti reta parādība, un cerēsim, ka tā tas arī būs
vienmēr, jo mūsu senās celtnes nav būvētas, paredzot seismisko

aktivitāti.
Tajā pašā laikā vēsturiskās ēkas tiek pakļautas citiem grunts
kustības faktoriem un jāatceras, ka ēku vienmērīga un pakāpeniska
sēšanās ir normāla un dabiska parādība. Ēkām visvairāk „nepatīk”
nevienmērīga sēšanās, tās dēļ sienās un griestos rodas plaisas.
Viens no izplatītākajiem ēku plaisāšanas iemesliem ir atmosfēras
ūdeņu uzsūkšanās gruntī tiešā pamatu tuvumā, kad notekcaurules
un teknes uz zemes ir aizsērējušas, bojātas, nepareizi ierīkotas vai
to vispār nav. Ūdens, filtrējoties cauri zemei, lēnām izskalo tajā
sīkākās frakcijas, zeme zem pamatiem blīvējas un pamati vairāk
sēžas tur, kur plūst mūsu acīm neredzamās straumes. Māja plaisā.
Parasti katra plaisiņa norāda uz kādu tās rašanās iemeslu.
Plaisiņas vieta, slīpums, garums, tīklojums un citas īpatnības – tie
ir mājas bojājumu izteiksmes līdzekļi. Ja vecai māji nav plaisu,
tad tā ir labā stāvoklī, neskatoties uz noplukušo fasādi. Ja uz
iekštelpu sienām un griestiem plaisu tikpat kā nav arī 10 gadus
pēc remonta, nav pamata lielām raizēm par mājas konstrukciju
stāvokli šīs telpas tuvumā.
Ja jūsu vecajai mājai ir plaisas, vispirms paši novērtējiet to
bīstamību, tad aiciniet talkā diplomētu būvinženieri. Ja plaisas
rodas no jauna, tad labāk pasteigties ar risinājumiem. Atcerieties,
ka plaisu aizsmērēšana ir tikai acu aizmālēšana sev pašam.
Galvenais – atrast plaisu cēloni un novērst to!

Pēteris Blūms, arhitekts

Turpmāk – par senas mājas šķībumiem un saudzējošiem
remontiem.
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Projektu konkursa nolikums

„Iedzīvotāji veido savu vidi 2013”

1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
1.1. Projektu konkursu izsludina Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” un Bauskas novada
dome sadarbībā ar Nīderlandes fondu Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM)
Sabiedrība ar dvēseli aktivitātes ietvaros.
1.2. Finansējumu 100% apmērā (1 projektam EUR 1000) 15 projektu realizācijai (kopā EUR 15000)
nodrošinās Nīderlandes fonds Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (50%) un Bauskas
novada dome (50%), ar mērķi sniegt pozitīvu ieguldījumu iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanā. Gan
KNHM, gan Bauskas novada dome piedalās projektos finansiāli, kā arī palīdz saturiski. KNHM
projektu Kern met Pit jeb Sabiedrība ar dvēseli iesāka 1978.gadā, lai aicinātu iedzīvotājus pašu
spēkiem uzlabot savu vidi un savas dzīves kvalitāti.
1.3. Jebkuru nepieciešamo informāciju par projektu konkursu “Iedzīvotāji veido savu vidi 2013”
var iegūt sazinoties ar tā koordinatorēm Egiju Stapkēviču, (tālr. 63922400, mob.tālr. 28377878,
e-pasts: egija.stapkevica@bauska.lv) un Jolantu Lauvu (tālr. 63922400, mob.tālr. 29781969,e-pasts:
jolanta.lauva@bauska.lv).
2. KONKURSA MĒRĶIS
2.1. Projektu konkursa mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti Bauskas novadā gan fiziskajā, gan sociālajā
jomā ar novada iedzīvotāju privātu iniciatīvu, kā arī veicināt atbildību par savas dzīves vides un
dzīves kvalitātes uzlabošanu, iesaistot iedzīvotājus sabiedriskajā darbā, attīstot sadarbību starp
vietējo sabiedrību, pašvaldību un uzņēmējiem.
3. KONKURSA DALĪBNIEKI
3.1. Konkursā var piedalīties:
3.1.1.iedzīvotāju grupas (fizisku personu neformālās grupas, kurās apvienojušies vismaz 5 vietējie iedzīvotāji);
3.1.2. ikviena reģistrēta biedrība vai nodibinājums.
4. KONKURSA SATURS UN NORISE
4.1. Konkursa dalībniekiem jāiesniedz pašu izstrādāts projekts, kas saistīts ar dzīves kvalitātes
uzlabošanu Bauskas novadā un ko viņi paši spēj īstenot. Projektu piemēri:
4.1.1.bērnu rotaļu laukuma ierīkošana,
4.1.2.daudzdzīvokļu ēkas apzaļumošana vai apkārtnes labiekārtošana, koplietošanas telpu remonts,
jumtu remonts, ceļu, taciņu uzlabošana,
4.1.3.sporta laukuma ierīkošana,
4.1.4.dabas, atpūtas vai sporta takas izveide,
4.1.5.dažādu pasākumu, nometņu organizēšana,
4.1.6.peldvietu labiekārtošana,
4.1.7.tērpu, informatīvo norāžu, stendu izgatavošana,u.c.
4.2. Papildus iepriekš minētajam, Konkursa ietvaros iesniegtajam projektam jāatbilst šādiem nosacījumiem:
4.2.1. tas iesaista vietējos iedzīvotājus un veicina viņu līdzdalību iniciatīvu īstenošanā;
4.2.2. tas stiprina vietējās sabiedrības dzīves kvalitāti;
4.2.3. tam nav peļņas gūšanas rakstura;
4.2.4. projekts notiek Bauskas novada teritorijā.
4.3. Projektu pieteikumi ar norādi „Projektu konkurss ”Iedzīvotāji veido savu vidi 2013”” jāiesniedz
personīgi vai jāiesūta pa pastu biedrībai „Bauskas rajona lauku partnerība” līdz 2013.gada 15.martam
plkst. 16.00 (saņemšanas datums). Adrese: Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība”
Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV – 3901.
4.4. Konkursa projektu izvērtēšanas komisija konkursa ietvaros atlasīs 15 labākos projektus. Katru
atbalstīto projektu Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij fonds finansēs ar naudas summu
1000,- EUR (t.i. ~ Ls 700,00) apmērā. Nepieciešamības gadījumā, projekta darba grupa var nodrošināt
projekta līdzfinansējumu.
4.5. Viens pretendents var iesniegt neierobežotu skaitu pieteikumu, bet atbalstīts var tikt ne vairāk
kā viens projekts.
4.6. Konkursa rezultāti tiks paziņoti rakstiski līdz 2013.gada 29.martam
4.7. Projekta īstenošanas periods – no līguma parakstīšanas brīža (bet ne vēlāk kā no 2013.gada
1.jūnija) līdz 2013.gada 30.augustam.
4.8. Projektu atskaišu iesniegšanas termiņš līdz 2013. gada 16.septembrim.
4.9. Konkursa dalībnieki, kuri veiksmīgi īstenojuši savu projektu, iegūst sertifikātu „Sabiedrība ar
dvēseli” par veiksmīgu projekta realizāciju.
5. KONKURSA PROJEKTA PIETEIKUMA SATURS UN FORMA
5.1. Konkursa dalībniekiem jāaizpilda projekta pieteikuma veidlapa (Pielikums Nr.1, visas
pieteikuma veidlapas atrodamas www.bauska.lv). Reģistrācijas veidlapas pielikumā jāuzrāda
visu grupas dalībnieku vārdi, uzvārdi un paraksti. Minimālais grupas dalībnieku skaits: 5 cilvēki;
maksimālais grupas dalībnieku skaits nav ierobežots.
5.2. Visa turpmākā sazināšanās par konkursa rezultātiem, kā arī projekta realizēšanas gaitu notiks
ar projekta pieteikumā norādīto kontaktpersonu.
5.3. Veidlapas galvenajā daļā ir sīki jāapraksta pats projekts un jāiekļauj arī informācija par finanšu
izlietojumu un iespējamo līdzfinansējumu (Pielikums Nr.2). Ja projekta ietvaros plānots veikt
būvniecību, piemēram, rotaļu laukuma izveidi, projekta pieteikumam jāpievieno skice, grafisks
zīmējums vai fotogrāfija.
5.4. Atbalstīti tiks projekti, kuri atbildīs visiem kritērijiem (kritērijus skatīt 8.punktā). Projekta
pieteikuma kvalitātei būs būtiska loma, ja būs jāveic projektu atlase (ja tiks iesniegti vairāk nekā 15
projektu iesniegumi). Būtiski ir arī tas, kā projekts tiks īstenots. Šajā gadījumā principam „darīsim
paši” būs galvenais uzsvars. Jo grupa pati vairāk darīs, lai projektu īstenotu, jo labākas izredzes, ka
projekts tiks akceptēts. Projekts nedrīkst izraisīt strīdus!
5.5. Projekta aprakstam jābūt uzrakstītam skaidri saprotamā valodā, lai nerastos pārpratumi.
5.6. Konkursa pieteikums jāiesniedz latviešu valodā, vienā eksemplārā.
5.7. Kvalitatīvai projektu sagatavošanai pieejama šāda papildus informācija:
5.7.1. informatīvi semināri par projektu pieteikumu sagatavošanu 2013.gada februārī:
18.februāris (pirmdiena)
plkst. 13.00
Brunavas klubā
18.februāris (pirmdiena)
plkst. 17.00
Codes pagasta pārvaldē
19.februāris (otrdiena)
plkst. 17.00
Kultūras centrā „Dāvis”
20.februāris (trešdiena)
plkst. 14.00
Vecsaules saieta namā
20.februāris (trešdiena)
plkst. 17.30
Īslīces vidusskolā
22.februāris (piektdiena)
plkst. 15.00
Bauskas novada domē
25.februāris (pirmdiena)
plkst. 17.00
Kultūras centrā „Kamarde”
26.februāris (otrdiena)
plkst. 17.00
Mežotnes pamatskolā
27.februāris (trešdiena)
plkst. 17.00
Bērnudārzā (PII) „Mūsa”
5.7.2. konsultācijas projekta pieteikuma sagatavošanai iespējams saņemt Bauskas novada domē
katru darba dienu darba laikā iepriekš saskaņojot ar projekta koordinatorēm Egiju Stapkēviču,
(tālr. 63922400, mob.tālr. 28377878, e-pasts: egija.stapkevica@bauska.lv) un Jolantu Lauvu (tālr.
63922400, mob.tālr. 29781969, e-pasts: jolanta.lauva@bauska.lv).
6. KONKURSA PROJEKTU IZVĒRTĒŠANAS KOMISIJA
6.1. Konkursa projektu izvērtēšanas komisija tiek veidota no 3 Bauskas novada pārstāvjiem un 1
Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij fonda pārstāvja:
Žūrijas komisijas sastāvs:

Projektu izvērtēšanas komisijas priekšsēdētājs – Andrejs Podnieks, Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Bauskas novada administrācija” Saimnieciskās nodaļas darba aizsardzības galvenais
speciālists;
Ieva Šomina, Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Lietvedības
un sabiedrisko attiecību nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Raimonda Ribikauska, Biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” valdes locekle, SIA "Latvijas
Lauku konsultāciju un izglītības centrs" Valsts Lauku tīkla lauku attīstības speciāliste
Eduards Zvirgzds, Nīderlandes fonda Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij pārstāvis.
7. KONKURSA PROJEKTU IZVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA
7.1. Konkursā piedalās visi projekti, kas iesniegti, atbilstoši konkursa nolikumam un kas atbilst
konkursa mērķim.
7.2. Konkursa ietvaros tiks atbalstīti un līdzfinansēti 15 projekti. Ja tiks saņemti vairāk kā 15 projektu
pieteikumi, konkursa projektu izvērtēšanas komisija izraudzīs 15 labākos. Šajā gadījumā priekšroka
būs tiem projektiem, kas būs labāk izstrādāti un finansiāli pamatoti.
7.3. Konkursa projektu izvērtēšana notiks trīs posmos:
7.3.1. Pirmais posms: Biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” projekta „Iedzīvotāji veido
savu vidi 2013” koordinators pārbauda, vai pieteikumā ir iekļauta visa nepieciešamā informācija
un pielikumi. Gadījumā, ja trūkst kādas ziņas vai dokumenti, koordinatoram ir tiesības pieprasīt
nepieciešamos dokumentus vai iztrūkstošo dokumentāciju. Ja piecu darba dienu laikā prasītā
informācija netiek iesniegta, projekta iesniedzēja grupa tiek izslēgta no turpmākās piedalīšanās
konkursā, par ko tā tiek rakstiski informēta.
7.3.2. Otrais posms: Turpmāko projekta izvērtējumu veic konkursa projektu izvērtēšanas komisija
4 cilvēku sastāvā. Komisija iepazīstas ar projektu, ja nepieciešams, apmeklē vietu kur ir plānots
īstenot projektu, izvērtē tā aktualitāti un lietderīgumu, īpašu uzmanību pievēršot tam, cik daudz un
uz cik ilgu laiku projekts uzlabos vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti, kā arī projekta atbalstītāju un
potenciālo ‘labuma’ guvēju skaitu iedzīvotāju vidū. Konkursa projektu izvērtēšanas komisija projektu
izvērtēšanas procesā var iesaistīt ekspertus, atkarībā no iesniegto projektu satura. Izvērtēšanas gaitā
komisija var piedāvāt samazināt projekta budžetu vai vienoties ar projekta iesniedzēju par izmaiņām
projekta aktivitāšu plānā un budžetā, lai efektīvi izmantotu Konkursā pieejamos līdzekļus.
7.3.3. Trešais posms: Projektu galīgais izvērtējums tiek veikts izvērtēšanas komisijas sanāksmē, kurā
izskata katru novērtēto projektu. Atbalstītie projekti tiks noteikti konkursa komisijas balsojuma rezultātā.
7.4. Konkursa komisijas lēmums tiks publicēts Bauskas novada domes informatīvajā izdevumā
„Bauskas novada ziņas”. Ar konkursa komisijas lēmumu rakstiski tiks iepazīstinātas visu iesniegto
projektu kontaktpersonas, Nīderlandes fonds Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij, kā arī
Bauskas novada dome, kas nodrošina līdzfinansējumu projektiem.
8. PROJEKTU IZVĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
8.1.Projekta ieguldījums vietējās sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanā.Projekta rezultāti brīvi
pieejami plašākai sabiedrības daļai. Projekts būtiski uzlabo noteiktas sabiedrības daļas dzīves kvalitāti.
Iedzīvotāju skaits, kas atbalsta projektu. 4 punkti
8.2.Projekta dalībnieku iesaistīšanās un līdzdalība projekta realizācijā. 3 punkti
8.3.Projekta kvalitāte:
8.3.1. projekta iesnieguma noformējums
8.3.2. finansiālais pamatojums, ekonomiskais izdevīgums
8.3.3. projekta izstrādes gatavības pakāpe 1.5 punkti
8.4. Projekta idejas oriģinalitāte
1.5 punkti
9. KONKURSA BALVU FONDS
9.1. Līdz 2013.gada 30.septembrim, konkursa komisija apmeklēs visus īstenotos projektus, tiksies
ar grupu kontaktpersonām un citiem pārstāvjiem, rūpīgi izvērtējot ne tikai realizēto projektu, bet arī
grupas sadarbību projekta īstenošanas gaitā. Rezultātā tiks izvēlēti divi labākie projekti, kas visvairāk
sekmē vietējās dzīves kvalitātes uzlabošanos.
9.2. Divas grupas, kuru īstenotie projekti tiks atzīti par labākajiem, saņems naudas balvas, katra
500,- EUR apmērā. Konkursa balvas paredzēts izlietot realizēto projektu uzlabošanai.
9.3. Apbalvošana notiks īpašā noslēguma pasākumā 2014.gada janvārī Lielvārdē.
10. PROJEKTU FINANSĒŠANAS NOTEIKUMI
10.1. Projektu konkursa līdzekļi nevar tikt piešķirti šādiem mērķiem vai izdevumiem:
10.1.1. nekustamā īpašuma iegādei;
10.1.2. ārvalstu braucieniem;
10.1.3. pabalstiem un citiem līdzīgiem maksājumiem privātpersonām (piemēram, biļetes, dāvanas u.tml.);
10.1.4. peļņas pasākumiem;
10.1.5. projekta grupas darba algām, stipendijām, projekta darba grupas ēdināšanai, telpu īrei un to
uzturēšanas izdevumu segšanai;
10.1.6. projektiem, kurus plānots īstenot ārpus Bauskas novada teritorijas;
10.1.7. jau pabeigtiem darbiem/projektiem;
10.1.8. no KNHM fonda piešķirtā finansējuma netiek apmaksāti projekta darba grupā esošajām
personām piederošu uzņēmumu, zemnieku saimniecību piestādītie rēķini.
10.2. Ar visiem atbalstītajiem projektiem tiks slēgts līgums par projekta finansēšanu.
10.3. Projekta īstenošanas pārskats par piešķirtā finansējuma izlietojumu jāiesniedz tiklīdz projekts
ir pilnībā īstenots, bet ne vēlāk kā līdz 2013.gada 16.septembrim.
10.4. Projekta īstenošanas pārskatā projekta īstenotājs izvērtē sasniegtos rezultātus. Atskaitei
jāpievieno projekta īstenošanas procesā apkopotos fotoattēlus, kartes, utt.
11. CITI NOTEIKUMI UN SAISTĪBAS
11.1. Konkursa dalībnieki, iesniedzot projektu pieteikumus, apņemas ievērot visus konkursa nolikumā
minētos nosacījumus.
11.2. Konkursam iesniegtie projekti dalībniekiem netiek atgriezti atpakaļ.
11.3. Konkursa dalībniekiem pilnībā jāsedz konkursa pieteikuma un projekta sagatavošanas izmaksas.
Organizētāji neuzņemas saistības par šīm izmaksām, neatkarīgi no konkursa rezultātiem.
11.4. Konkursa dalībnieks, iesniedzot projektu, uzņemas visas saistības un atbildību, kas nepieciešami
projekta praktiskai realizācijai.
11.5. Konkursa dalībnieks ir atbildīgs par sniegtās informācijas patiesīgumu un atbilstību Latvijas
Republikas likumdošanai.
11.6. Konkursa komisijas sēžu materiāli un informācija, kas saistīta ar projektu izvērtēšanu, nedrīkst
tikt izpausta dalībniekiem vai kādām personām, kuras oficiāli nav saistītas ar izvērtēšanu.

Veiksmi un drosmīgas idejas! Gaidīsim Jūsu projektu
pieteikumus!
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Aktuāli novadā

Bauskas slimnīcā turpina sniegt daudzveidīgus medicīnas
pakalpojumus

2013.gadā – tapāt kā iepriekšējā laika periodā – Bauskas novada
iedzīvotājiem ir pieejami un SIA „Bauskas slimnīca” turpina sniegt
daudzveidīgus medicīnas pakalpojumus.
SIA „Bauskas slimnīca” direktora vietniece finanšu jautājumos
Sandra Drozdovska pastāstīja, ka pacientiem SIA „Bauskas
slimnīca” ir iespēja ārstēties aprūpes nodaļā, kuras darba laiks ir
24 stundas diennaktī. Uzņemšana aprūpes nodaļā notiek ar ģimenes
ārsta nosūtījumu vai nākot pēc palīdzības steidzamās medicīnas
palīdzības punktā (SMPP), kad dežurējošais ārsts izvērtē pacienta
stāvokli. Ja pacients ir smagā stāvoklī – tiek nogādāts ārstniecības
iestādē Rīgā vai Jelgavā, bet, ja pacienta stāvoklis ir atbilstošs
aprūpes nodaļas iespējām, tiek piedāvāta ārstēšana nodaļā.
Aprūpes nodaļā ārstē terapeitiskas, neiroloģiskas, ginekoloģiskas
saslimšanas, kā arī grūtniecības patoloģijas un bērnu (no 1,5-2
gadu vecuma) saslimšanas. Ja bērnam nav nepieciešama diennakts
pediatra uzraudzība, tad bērnu var ārstēt dienas stacionārā. Par
ārstēšanu bērniem nav jāmaksā, bet ir jāmaksā par naktsmītni Ls
2 (arī trūcīgajām personām). Ja pediatrs uzskata, ka bērns uz nakti
var doties mājās, tad par naktsmītni nav jāmaksā.
Nodaļā iespējama pacientu atlabšana pēc operācijas.
Aprūpes nodaļā strādā šādi ārsti: terapeiti Maruta Priedīte un
Andrejs Tarasjuks, neirologs Juris Landorfs, pediatri Zinaīda
Vītola un Aija Tēraude.
SIA „Bauskas slimnīca” galvenā māsa Larisa Lebeiko
informēja, ka nodaļā pacienta iemaksa ir Ls 5 diennaktī (atbrīvotās
kategorijas nemaksā). Stājoties nodaļā, jāiemaksā avanss – Ls 25
par piecām dienām (iestāšanās un izrakstīšanās diena tiek rēķināta
kā 1 diena).
Iestājoties aprūpes nodaļā bez ģimenes ārsta nosūtījuma,
pacientam jāmaksā Ls 3 – pacienta iemaksa par uzņemšanas
ārsta apskati.
Vidējais ārstēšanās ilgums aprūpes nodaļā ir 8 dienas. Ja
nepieciešama ilgāka ārstēšana, tad par valsts samaksu Ls 5 (viena
gultasdiena) pacients var ārstēties līdz 14 dienām. Pēc tam SIA
„Bauskas slimnīca” pacientam piedāvā tā saukto „sociālo gultu”
par Ls 10 dienā, kur iespējama ilgstoši smagi slimo pacientu
aprūpe un ārstēšana, kā arī stabila stāvokļa uzturēšana. Izvēloties
sociālo gultu ir jāiemaksā avanss Ls 100.
„No plkst.7.00 līdz 22.00 slimnīcas ārdurvis netiek slēgtas.
Pārējā laikā, griežoties pēc palīdzības, jāspiež signālpoga, kas
atrodas ārdurvju kreisajā pusē”, piebilst galvenā māsa.
S.Drozdovska stāsta: „Pieaugušajiem un bērnu vecākiem ir
iespēja par papildu samaksu izvēlēties arī atsevišķu palātu ar
paaugstinātu komfortu (televizors, ledusskapis, mikroviļņu krāsns,
tualete). Vienvietīga palāta maksā Ls 0,21 stundā, divvietīga –
Ls 0,15 stundā”. Par ārstēšanos aprūpes nodaļā iespējams
norēķināties arī pa daļām, par samaksas plānu iepriekš vienojoties.
Bauskas slimnīcas galvenā māsa atgādina, ka, braucot uz
slimnīcu, jāņem līdzi izmeklējumu rezultāti , kas veikti ambulatori
ar ģimenes ārsta nosūtījumu, vai no citiem stacionāriem. Ja
pacientam nav izmeklējumu, tad tos var izdarīt uz vietas, bet par
tiem būs papildus jāmaksā (cenrādis ir pieejams pie personāla).
Pacientiem, kuri nespēj sevi aprūpēt, braucot uz stacionāru ir
jāņem līdzi personīgās higiēnas preces.
Ja ārstējošais ārsts uzskata, ka pacientam ir nepieciešama
rehabilitācija, pacientam tiek piedāvātas rehabilitācijas gultu dienas
stacionārā. Katru darbdienu pie pacienta nāk speciālists - fizioterapeits,
kurš darbojas ar pacientu (pacienti pēc insulta un citām saslimšanām).

Pacientiem tiek piedāvāta iespēja saņemt ģimenes ārsta vai
dežūrārsta nozīmētu terapiju arī dienas stacionārā. Pacientu pēc
terapijas saņemšanas apskata dežūrārsts un, ja pacienta veselības
stāvoklis atļauj, dod atļauju līdz nākošai dienai doties mājās. Pacienta
iemaksa dienas stacionārā – Ls 5 (atbrīvotās kategorijas nemaksā).
Dienas stacionārā veic arī plānveida ķirurģiskās, ginekoloģiskās,
traumatoloģiskās operācijas:
– ķirurģiskās operācijas Ls 35-40;
– traumatoloģiskā operācija Ls 35-40;
– ginekoloģiskās proves abrāzija – Ls 8, legāls aborts līdz 8
grūtniecības nedēļai – Ls 50, no 8 līdz 12 grūtniecības nedēļai –
Ls 60.
Bauskas slimnīca piedāvā arī transporta pakalpojumus. Pacients,
piezvanot pa tālr. 63924696, 63923153 vai mob. tālr. 28356160,
var pieteikt transportu, ja viņam nav citas iespējās, kā tikt no
mājām uz stacionāru vai pēc izrakstīšanas no slimnīcas uz mājām.
Pakalpojumu maksa:
– pilsētas robežās – Ls 2,66;
– lauku teritorijā līdz 10 km – Ls 6,10;
– lauku teritorijā virs 10 km – Ls 0,24 /km;
– pārvešana uz mājām – Ls 0,36 /km;
– pārvešana no citas slimnīcas uz aprūpes nodaļu notiek darba
dienās (Ls 18,30), pieteikt pa tālruni 63924696.
Sarunā ar „Bauskas Novada Vēstīm” aprūpes nodaļas vecākā
māsa Iveta Kārkliņa atzīst, ka mūsu novads ir ieguvējs, jo mums
pašiem ir sava medicīnas iestāde, bet arī Bauskas slimnīcai
ir svarīgs gadā apkalpoto pacientu skaits un ļoti būtiska ir
sadarbība ar ģimenes ārstiem, kas pašreizējā periodā ir ļoti pasīva.
„Informācija par ārstēšanās iespējām tuvāk mājām – Bauskas
slimnīcā – visbiežāk līdz pacientam nonāk ar ģimenes ārsta
starpniecību.” Mēs priecātos, ja arī ģimenes ārsti ar mums aktīvāk
sadarbotos, jo šeit uz vietas ir iespēja veikt visus nepieciešamos
izmeklējumus. Neko nezaudē ne ārsts, ne pacients.”
„Bauskas Novada Vēstis” aprūpes nodaļā uzrunāja pacientus,
kas izmantojuši iespēju ārstēties mūsu novada ārstniecības iestādē.
Ingrīda: „Esmu ļoti apmierināta ar šo iespēju. Izmantoju dienas
stacionāra pakalpojumus un pēc procedūrām dodos uz mājām.
Mājas dzīve neapstājas - varu būt kopā ar ģimeni un bērniem.
Procedūras iespējams veikt arī sestdienās un svētdienās. Par šo
ārstēšanās iespēju mani informēja ģimenes ārste V .Butule.
Aprūpes nodaļas paciente Lilitas kundze atzīst, ka Bauskā sniegto
pakalpojumu kvalitāte ir līdzvērtīga saņemtajiem pakalpojumiem
Rīgas ārstniecības iestādēs, tādēļ labprāt izmanto iespēju uzlabot
veselību tuvāk mājām.

Mežotnes internātvidusskolā
Barikāžu atceres pasākumi
17.janvārī skolēni tikās pasākumā „Barikāžu laiks kinomateriālos”.
Vēstures skolotāja, Malda Aija Siliņa sniedza nelielu ieskatu
Barikāžu laika vēsturē. Pasākumā tika demonstrētas dokumentālas
filmas „Provokācijas anatomija”, „Mosties Latvija”, „Barikādes”.
Pēc filmu noskatīšanās skolotāja centās atklāt to dienu gaisotni,
atbildot uz skolēnu jautājumiem.
Skolotāja aicināja ikkatru Latvijā dzīvojošu cilvēku apliecināt
savu patriotismu ar nesavtīgiem darbiem un būt vienmēr gataviem
aizstāvēt savu dzimteni - Latviju.
21.janvāra vakarā pagalmā bija iedegts ugunskurs, kura liesmās
skatoties, skolēni ieklausījās vēstījumā par Barikāžu laiku,
kurā skolēnu kopīgi dziedātās dziesmas un dzeja izskanēja kā
apliecinājums mūsu vienotībai un piederībai Latvijai. Skolēni
aizdedza piemiņu svecītes Barikāžu laikā kritušajiem, kuras sniegā
sarkani kvēlojot atgādināja izdzēstās dzīvības.
Skolēni ieklausījās par šiem tautas vēsturē tik nozīmīgajiem
brīžiem, par cilvēku domām, izjūtām un vienotību toreiz, pirms
21 gada.
Barikāžu aizstāvju vidū ir bijuši arī daudzi mūsu skolas skolotāji.
Šādi pasākumi, kuros skolēniem sniedz izpratni par to, ka
brīvība mūsu tautai nav iedota kā dāvana, ir ļoti nepieciešami, lai
jaunieši izaugtu par personībām, kuras ciena savas valsts vēstures
veidotājus un varoņus.
Paldies par pasākumā radīto gaisotni skolotājām Līgai Bukšai
un Judītei Sirsniņai.

Anita Jakubenoka,
Mežotnes internātvidusskolas skolotāja

Sveicam
Zelta kāzu pārus
– Jāni un Vincentu ĶERPJUS
no Brunavas pagasta
– Leonīdu un Tatjanu SNICAROVUS
no Bauskas

Dižus dzīves jubilārus

Andra Matuļenko

UZZIŅA
2012.gadā SIA „Bauskas slimnīca” aprūpes nodaļā
– ārstējušies 1590 pacienti
Dienas stacionāra pakalpojumus izmantojuši 2349 pacienti,
tajā skaitā pēc ķirurģiskām operācijām – 232, neiroloģiskām
un terapeitiskām saslimšanām – 702, bērni 349.
Informācija par ārstēšanās iespējām aprūpes nodaļā Bauskā
63923153, 28356160 (SMPP), 63924132 (aprūpes nodaļa).

Ir pagājis skaists un ražīgs gads
Notikumiem bagātu gadu aizvadījusi novada folkloras
kopa „Vecsaule”. Kopā esam devušies uz XIII Starptautisko
masku tradīciju festivālu Tukumā, meklējuši un atraduši jēgu
seno latviešu gadskārtu - Lieldienu, Mārtiņdienas, Vasaras un
Ziemas saulgriežu svinēšanā, kā arī esam piedalījušies folkloras
pasākumos dažādās Latvijas malās. Esam stiprinājuši draudzības
saites ar lietuviešiem un citām folkloras kopām Latvijā.
Visskaistākā diena folkloras kopai bija augusta vidū, kad svinējām
30 radošo darba gadu jubileju. Ļoti priecājos par to, ka lielākā
daļa dalībnieku ir saglabājuši savu uzticību šim kolektīvam, tie ir
Lidija Goldberga, Dace Zandere, Anita Zabeļska, Māra un Andris
Štāli, Hugo Strautnieks, Guna Āboliņa, Agris Ritenbergs, Valda
Brazauska. Taču esam bagāti arī ar jauniešiem, kuri mēģina izprast
un dzīvot līdzi latviešu tautas tradīcijām. Īpaši gribu izcelt Sergejevu
ģimeni – Žannu, Viktoriju, Denisu un viņu vēlmi stiprināt latviešu
tautas tradīcijas, lai gan dzimtā valoda ir krievu valoda. Sergejevu
ģimene ar savu enerģiju spēj aizraut jebkuru kolektīva dalībnieku.
Tāpat mums ir ļoti paveicies, ka starp mums ir tāds cilvēks, kā Andris
Štāls, kurš iemūžina mūsu darbus un nedarbus fotogrāfijās. No viņa
foto objektīva neko nenoslēpsi! Īpašs paldies Rasmai Maldutei, mūsu
grupas menedžerei, kura nenogurstoši palīdz, lai mums nekā netrūktu.
2009. gadā mazai domubiedru grupai radās doma, ka mums ir
vajadzīga kāda vieta, kur mūsu kolektīvi varētu radoši izpausties.
Un tā diviem kolektīviem – Vecsaules amatierteātrim un folkloras
kopai – vienprātīgi darbojoties, tika organizētas talkas, jo
Vecsaules pagasta padome atļāva mums izmantot vecās klēts
telpas. Kad sakopām apkārtni un klēts iekšpusi, secinājām, ka
to varēsim izmantot tikai vasarās. Tādēļ nodibinājām biedrību
„Saulupe”, kuras mērķi bija šo ēku pilnībā atjaunot. Taču mainījās
vara un nākotne vairs tik skaidra nebija... Pateicoties Elīnai
Jegorovai, mēs Lietuvas Radvilišķu pilsētā ieguvām labus draugus,
kuriem arī bija vēlme atjaunot līdzīgu namiņu Radvilišķos.
Devāmies pie Laimdotas Kolbergas, kura mūsu ideju atbalstīja

Informācija

un cīnījās, lai Bauskas novada dome mums palīdzētu atjaunot
seno klēti kā Vecsaules saieta namu. Tālāk jau viss risinājās bez
mums. Mēs varējām no tālienes noskatīties un priecāties, kā tiek
renovēts mūsu namiņš. Saku lielu paldies Laimdotai Kolbergai,
Bauskas novada domei un visiem, kuri piedalījās tā atjaunošanā!
Paldies arī tiem, kuri kaut vai domās vēlēja mums veiksmīgu
izdošanos! Mūsu saieta nams „Klētnieki” tika atklāts 2012.gada
17. novembrī. Tas bija un ir pierādījums tam, ka visas ieceres var
piepildīties, ja apkārt ir atsaucīgi, labsirdīgi, iejūtīgi un enerģiski
cilvēki, jo viens cilvēks nav cīnītājs. Saieta nams ir atvērts un
atliek vien aicināt Vecsaules iedzīvotājus: nemociet sevi, sēžot
pie televizora ekrāniem, bet nāciet uz saieta namu, lai atrastu sev
visvērtīgāko un lai radoši izpaustos, piemēram, organizējot kādu
pasākumu. Viss ir iespējams, atliek tikai ticēt!
2012. gads bija kolektīvam veiksmīgs arī ar to, ka tikām pie
jauniem goda kārtas tērpiem un linu auduma darba tērpiem,
pateicoties iespējai, rakstīt projektu ELFLA izsludinātajā konkursā
„Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un to veiksmīgi
realizējot, IU „Novads” meitenes mums šos tērpus darināja. Atliek
novēlēt, lai labi valkājas!
Mūsu mērķis ir izzināt senās tradīcijas, kuras nav saistītas tikai ar
dziedāšanu un dancošanu, bet arī ar seno amatu izzināšanu, tāpēc šajā
gadā mēs vēlamies mācīties arī tos. Vecsaules pagastā ir cilvēki, kuri
šos amatus piekopj un, kuri varētu tos ierādīt arī jaunajai paaudzei.
Vēlamies lūgt ziedot priekšmetus un lietas, kuras var izmantot seno
amatu apgūšanai – stelles, ratiņi, pūra lādes, arī seno laiku mēbeles un
citi sadzīves priekšmeti. Varbūt kādas mājas bēniņos šīs mantas jau
gadiem mētājas nevajadzīgas, bet mums tās ļoti noderētu!
Novēlu visiem Jums veiksmīgu šo gadu un ticiet tam, ka Jūsu
sapņi piepildīsies, ja vien paši to ļoti vēlēsieties!

Sarmīte Zandere, folkloras kopas „Vecsaule” vadītāja
un biedrības „Saulupe” valdes locekle

23.janvārī deviņdesmitos šūpuļsvētkus svinēja baušķeniece
Ņina ROMANOVA. Ņinas kundze ir dzimusi dobelniece, taču
mūža lielākā daļa aizvadīta Bauskā. 49 gadus gadus kundze
strādājusi konservu rūpnīcā „Zemgale”.
Ņina Romanova izaudzinājusi dēlu, kurš, diemžēl, jau ir
aizsaulē. Kundze dzīvo viena, taču par viņas labsajūtu gādīgi
rūpējas vedekla. Lielu prieku sirmajai kundzei sagādā mazmeitas
apciemojumi. Līdz ar viņu viesos nāk arī 3 mazmazbērni.
Sveikt Ņinu Romanovu apaļajā jubilejā devās deputāte,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece Inese Dombrovska.
Viņa vēlēja kundzei veselību, kā arī dāvāja ziedus un naudas
pabalstu Ls 90,00 vērtībā.

Ieva Šomina

28.janvārī savas dzīves 95.dzimšanas dienu atzīmēja
baušķenieks Kārlis KRŪMIŅŠ. Jubilārs dzimis Mežotnes
pagasta “Līču” mājās. Lielā Tēvijas kara laikā Krievijā strādājis
par dārzkopi - biškopi, bet pēc kara atgriezies dzimtajā pusē un
strādājis Mežotnē par agronomu. Daudzus savas dzīves gadus
K.Krūmiņš bijis Bauskas Mednieku biedrības vadītājs un kaislīgs
mednieks par ko liecina dižu aļņu ragu trofeju kolekcija.
K.Krūmiņu dzīves svētkos devās sveikt novada domes
priekšsēdētājs V.Veips, vēlot jubilāram labu veselību un
dzīvesprieku, kā arī dāvāja ziedus un naudas pabalstu Ls 95,00
vērtībā.

Andra Matuļenko

Janvārī dižas dzīves jubilejas svinēja arī
Vera BĒKA no Brunavas pagasta
Vera BUGAVECKA no Brunavas pagasta
Marija GRUZDA no Ceraukstes pagasta
Milda OZOLIŅA no Mežotnes pagasta
Anna VISOCKA no Vecsaules pagasta
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Mēs lepojamies
Baušķenieces guvušas panākumus Eiropas klubu čempionātā cīņas mākslā

Gandarītas par sasniegtajiem rezultātiem no Eiropas klubu
čempionāta Taekwondo, kas laikā no 9.-13.janvārim norisinājās Atēnās
(Grieķija), atgriezās māsas Linda, Inese un Jolanta Tarvidas. Ne vien
novada, bet visas Latvijas gods aizstāvēts godam – Linda un Jolanta
mājās pārvedušas bronzas medaļas, savukārt Inese savā vecuma grupā
sasniegusi augstāko vērtējumu – iegūta zelta medaļa. Šogad Eiropas
klubu čempionātā piedalījās 17 valstis. No Latvijas sacensībās startēja 5
dalībnieki. Kā stāsta meiteņu lielākais atbalstītājs un līdzjutējs, viņu tētis
Gintauts Tarvids, Eiropas čempionāts no Eiropas Klubu čempionāta
atšķiras ar dalībnieku skaitu- uz Eiropas čempionātu dodas tikai labākie
valstu pārstāvji, savukārt klubu čempionātā var piedalīties ar plašāku
dalībnieku pārstāvniecību. Tas gan nenozīmē, ka cīņas būtu mazāk
sīvas, jo līdz finālam tāpat nonāk tikai paši stiprākie. Inese junioru
grupā, svara kategorijā līdz 44 kg, pārliecinoši uzvarot savas pretinieces,
izcīnīja 1. vietu. Lindai pieaugušo konkurencē pusfinālā nācās
piekāpties ļoti pieredzējušai sportistei no Turcijas, kura vēlāk uzvarēja
arī finālā. Savukārt kadetu grupā, svara kategorijā līdz 42kg, savu
veiklību un precizitāti parādīja arī Jolanta, iegūstot bronzas godalgu.
Pusfinālā līdzvērtīgā cīņā Jolanta tomēr piekāpās spēcīgai pretiniecei
no Bulgārijas, kura finālā izcīnīja pirmo vietu. „Uzvara prasa ļoti
daudz enerģijas. Bija grūti, bet gandarījums ir liels,” iespaidos dalās
zelta medaļniece Inese. Neskatoties uz labajiem rezultātiem, nedrīkst
apstāties, jo tagad intensīvi jāgatavojas nākamajām sacensībām, kuras
gaidāmas jau pavisam drīz.
Lai gan Taekwondo Latvijā ir pazīstams jau sen, daudziem
tas joprojām ir ļoti eksotisks sporta veids, par kuru bieži trūkst
informācijas un līdz ar to arī izpratnes. Gandrīz katrs zina teikt,
ka Taekwondo ir austrumu cīņas mākslas veids, taču tikai retais
no mums ir iedziļinājies šī sporta veida būtībā. Ingas un Gintauta
Tarvidu ģimenē ar Taekwondo nodarbojas visas četras atvases

Īsts latvietis bez melanholijas
nevar iztikt...
Ceraukstē, Mēmeles upes krastā,
„Lodēnos” savu 90 gadu dzīves jubileju
11. februārī svinēs pazīstamais kultūras
darbinieks, mūsu novadnieks, senatnes
pētnieks, literāts un kolekcionārs
Rūdolfs Saulājs. Visu savu aktīvo
mūžu viņš bijis ceraukstietis, bet dzimtā
vieta ir Lambārte, Misas pagastā,
„Jaunmuižā”, kur bērnība pavadīta
tēva mājās „Kalneniekos”. Jubilārs ir
pabijis Kurzemes katlā kā leģionārs,
pārcietis skaudros represijas gadus
Komsomoļskā pie Amūras, nosūtīts
darbos celtniecības bataljonā Igaunijā. No 1950.gada, kad atgriezies
mājās un sācis strādāt Bauskas Patērētāju biedrībā un vēlāk Maizes
kombinātā kā direktors, R.Saulājs sācis aktīvu kultūras darbu. Viņš
ir vadījis Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrību Bauskas
rajonā, pēc tam bijis Jelgavas vēstures un mākslas muzeja zonālais
pieminekļu aizsardzības inspektors Dobeles un Jelgavas rajonos.
Pirms aiziešanas pensijā vadījis dzejnieka Viļa Plūdoņa muzeja
izveidi „Lejeniekos”.
Kopš bērnības jubilārs jutis pietāti pret drukātu vārdu. To viņam
iemācījusi māte, kas pati ļoti daudz lasījusi. Viņa intereses ir
nešķiramas no darbošanās literatūrā, žurnālistikā, bet galvenā bijusi
dzeja. Izdoti divi dzejoļu krājumi „Māt, ko tu lūdz?”(2003.g.) un
„Mūžīgās vagas”(2007.g.). R.Saulāja dzejā jaušams pamatīgums, tā
ir tēlaina, patriotiska, patiesa un kā pats autors saka: „Īsts latvietis
bez melanholijas nevar iztikt.”
Jubilāra dzīves pūrs ir bagātīgs. Liels ir ieguldījums kultūrvēstures
saglabāšanā. Esam par to viņam ļoti pateicīgi! Skaistajā dzīves
jubilejā novēlam godājamam Rūdolfam Saulājam labu veselību,
enerģiju, dzīvesprieku!
....Un liktenis pārbauda katru,
Vai gadi nav izsēti velti,
Vai mīlestība ir sēta,
Vai draudzības tilti ir celti.
No dzejoļu krājuma „Mūžīgās vagas”

Inita Gilberte, Ceraukstes kultūras nama vadītāja

– dēls Mindaugs un meitas Linda,
Inese un Jolanta. Par to jāpateicas
G.Tarvidam. Tieši viņa jaunības dienu
interese un aizraušanās ar austrumu
cīņas mākslām vēlāk, dienējot armijā,
bijusi par pamatu tam, ka arī bērniem
tikusi piedāvāta šāda iespēja – apgūt
ko eksotiskāku par Latvijā ierastajiem
sporta veidiem. Taekwondo ir sporta
veids, kurā treniņus vajadzētu uzsākt,
kad bērns sasniedzis sešu gadu vecumu.
Cik ilgi nodarboties ar šo cīņas mākslas
veidu, to nosaka katra iekšējās izjūtas.
„Cik dvēsele prasa, tik daudz tu
to dari,” teic G.Tarvids, „Aktīvais
sportošanas laiks ir vidēji līdz 30 gadu
vecumam, taču arī šeit jāvērtē katram
savas individuālās iespējas. Citi karjeru
pārtrauc 25 gados, citi turpina līdz 35.
Aktīvie sportisti bieži vien karjeru
turpina kā treneri.” Visi četri Tarvidu
bērni sākotnēji uzsākuši treniņus pie
trenera Sergeja Kirtovska, sasniegti
labi rezultāti un kā vecāki, tā paši sportisti ir pateicīgi trenerim
par iemācītiem pamatiem, kas ļāvuši turpināt progresēt, uzsākot
treniņus Rīgā. Mindaugs, Linda un Inese ir sasnieguši melnās
jostas. „Mēs esam patiesi pateicīgi trenerim Kirtovskim par
viņa ieguldīto darbu, tas ir nenovērtējams. Mainīt sporta klubu
izvēlējāmies tādēļ, ka radās vēlme startēt augstāka – Eiropas un
pasaules - līmeņa sacensībās taču no šī kluba tas, diemžēl, nebija
iespējams,” stāsta G.Tarvids. Visas trīs māsas trenējas Latvijas
Taekwondo Federācijas klubā HANSU. Tā ir vienīgā federācija
valstī , kam ir tiesības vadīt un koordinēt sporta institūciju darbību
šajā sporta veidā, kā arī oficiāli pārstāvēt Latviju ārzemēs. Vecākais
dēls Mindaugs studē Birmingemā, Lielbritānijā. Ārpus mācību
nodarbībām puisis aizraujas ar TAI boksu - Taizemes boksu jeb
muai tai. Lai gan tētis vairāk priecātos, ja dēls turpinātu intensīvus
Taekwondo treniņus, arī šajā sporta veidā puisis gūst ļoti labus
panākumus. Kā Mindaugs tā arī nedaudz jaunākā māsa Linda
sasnieguši tādu prasmju līmeni, ka savas zināšanas kā treneri
nodod arī citiem. Linda, kura Latvijas Universitātē studē baltu
filoloģiju, savās grupās apmāca ap 40 bērnu un pieaugušo.
Abas jaunākās ģimenes atvases – Inese un Jolanta – mācās
Bauskā, Valsts ģimnāzijā un Bauskas sākumskolā. Slodze ir ļoti
liela – mācības, treniņi, treniņnometnes un regulāras sacensības –
viss ir jāpaspēj un jāpaveic pēc labākās sirdsapziņas. Uz Taekwondo
treniņiem Rīgā abas māsas kopā ar tēti dodas trīs reizes nedēļā,
katrs treniņš ilgst divas stundas. G.Tarvids gan teic – tas esot par
maz. Ļoti būtiska ir arī treniņnometņu un dažāda līmeņa sacensību
apmeklēšana. Lielākā daļa no tām notiek ārpus Latvijas. Kā stāsta
G.Tarvids – tas ir veids kā uzzināt jaunākās tendences, parādīt sevi
un paskatīties, ko dara citi. Viņš arī teic, ka treniņnometnēs un
sacensībās valda lieliska atmosfēra, visi ir atvērti komunikācijai,

gatavi dalīties ar savu pieredzi un labo praksi. „Augstākos
sasniegumus tomēr sasniedz tie sportisti, kas regulāri piedalās kā
treniņnometnēs, tā sacensībās,” stāsta G.Tarvids.
Apgalvojumu, ka Taekwondo ir vīrišķīgs sporta veids G.Tarvids
noraida: „Pilnīgi noteikti nē, tā ir māksla! Cilvēks lido – gan fiziski,
gan dvēseliski! Ne jau sitiena spēkā ir būtība, svarīgākais ir ātrums,
veiklība un precizitāte. Šis sporta veids apvieno sevī mākslas
vingrošanu, baletu, paukošanos.” Mamma Inga sākotnēji iebildusi
pret vīra ieceri visus bērnus apmācīt cīņas sportā. „Kā, nebūs ne
dejošanas, ne dziedāšanas, tikai sports?” toreiz vaicājusi Inga, taču
kopīgās sarunās ar vīru kļuvis skaidrs, šīs lietas var un pat vajag
apvienot, tās lieliski papildina viena otru. Meitenes dejojušas kā
sporta, tā tautiskās dejas. Dejas mākslā gūtā graciozitāte izpaužas
arī viņu kustībās Taekwondo. Inese šogad absolvēs Bauskas
Mākslas skolu, Jolanta Bauskas Mūzikas skolā apgūst saksofona
spēli. Meiteņu dzīvē nav tikai Taekwondo, bet tam neapšaubāmi
ir ierādīta ļoti svarīga vieta. „Lai šajā sporta veidā sasniegtu labus
rezultātus jāiegulda liels darbs, jābūt talanta dzirkstij, un cilvēkam
ir jābūt cīnītājam! Nepieciešams šis DZEN spēks, kas virza uz
priekšu. Tā ir vesela mācība, filozofija. Arī bez veiksmes, protams,
neiztikt!” stāsta G.Tarvids. Meiteņu vecāki izsaka nožēlu, ka biežo
sacensību un treniņu dēļ nākas kavēt nodarbības skolā, jābūt ļoti
centīgām, lai atgūtu nokavēto. Ļoti labus rezultātus jaunākās māsas
uzrāda arī vieglatlētikā, viņas ir Bauskas Sporta skolas audzēknes,
un bieži pārstāv novadu dažādās skolēnu vieglatlētikas sacensībās.
Ko tālāk? Tarvidu ģimenei, protams, ir sapņi. „Ļoti vēlamies,
lai meitenēm izdotos kvalificēties 2015.gada vasaras olimpiādei
Riodežaneiro,” stāsta meiteņu vecāki. Uz olimpiskajām spēlēm
dodas tie sportisti, kuriem izdevies iegūt kādu no godalgotajām
vietām Eiropas vai pasaules čempionātos. „Daudz strādājam, lai
šo mērķi sasniegtu,” apstiprina kā tētis, tā abas jaunākās sportistes.
Jautāts par šī sporta veida izmaksām, G.Tarvids nesamulst: „Jā,
tas nav lēti! Faktiski visus izdevumus sedz vecāki!” Jāiegādājas
sporta ekipējums, tas nepieciešams kvalitatīvs, lai iespējami
izvairītos no traumām. Vecāki stāsta, ka šis sporta veids nav ļoti
traumatisks, tomēr ik pa laikam kāda trauma gadās, biežāk gan
tas notiekot tieši treniņu laikā. Finanšu līdzekļi nepieciešami
arī biežajām treniņnometnēm un sacensībām. Tā kā lielākoties
tās notiek ārpus Latvijas, jārēķinās kā ar ceļa, tā uzturēšanās
izmaksām, jāmaksā dalības maksas. „Kurš sporta veids gan ir lēts?
Kurš hobijs tāds ir?” retoriski vaicā G.Tarvids, „Vieni aizraujas
ar makšķerēšanu un tērē naudu dārgām makšķerēm, citi medī
un iegādājas dārgus ieročus, mūsu ģimenei bērnu aizraušanās
ar Taekwondo ir tāds kopīgs hobijs.” Arī mamma Inga, lai gan
nedodas līdzi uz sacensībām, ir aktīva līdzjutēja meiteņu lielajām
un mazajām uzvarām. Visi Tarvidi ir vienisprātis - ir lieliski, ka šajā
sporta veidā iesaistījusies visa ģimene, jo, kā teic G.Tarvids - nav
nekā svarīgāka par ģimenes atbalstu, par pleca sajūtu.

Ieva Šomina,
sabiedrisko attiecību speciāliste
Attēlā-no labās Linda, Jolanta un Inese. Foto no
personiskā arhīva

Bauskas novada pašvaldība piešķīrusi šādus apbalvojumus:
Atzinības raksts un naudas balva Ls 200 Īslīces pagasta
jauktajam korim „ČETRI VĒJI” par ieguldījumu tautas
mākslas saglabāšanā un popularizēšanā un sakarā ar kolektīva
35 radošo darba gadu jubileju;
Atzinības raksts un dāvana Ls 25 vērtībā jauktā kora
„Četri vēji” diriģentam UĢIM MATVEJAM par ilggadēju
ieguldījumu jauktā kora mākslinieciskajā izaugsmē;
Atzinības raksts un dāvana Ls 25 vērtībā jauktā kora „Četri
vēji” diriģentei LINDAI MATVEJAI par ilggadēju ieguldījumu
jauktā kora mākslinieciskajā izaugsmē;
Atzinības raksts un dāvana Ls 25 vērtībā MILLIJAI
KIRTOVSKAI par ilggadēju un profesionālu lauksaimniecības
vadītāja darbu;
Atzinības raksts un dāvana Ls 25 vērtībā Bauskas pilsētas
pamatskolas skolotājai OLGAI VINOGRADOVAI par

Bauskas Invalīdu biedrībai – 20
2013.gada 21.februārī Kultūras centrā aicināti pulcēties
Bauskas Invalīdu biedrības biedri un atbalstītāji, lai atskatītos
uz kopīgā darbā aizvadītiem 20 gadiem.
Pasākuma oficiālās daļas ietvaros biedrības biedri atskatīsies
uz šajos 20 gados paveikto. Klātesošie varēs noklausīties valdes
priekšsēdētājas Annas Šumskas ziņojumu par paveikto, kā arī
revīzijas komisijas ziņojumu. Lai analizētu abu ziņojumu saturu,
ieplānots rīkot biedru debates. Ne mazāk svarīgs ir arī nākotnes
redzējums – biedri tiks aicināti izteikties par iecerēm 2013.gadam.
Turpinājumā visi klātesošie varēs baudīt skanīgu koncertu, kuru
sniegs Bauskas Mūzikas skolas audzēkņi. Koncerta noslēgumā
tiks sumināti nozīmīgi dzīves jubilāri, biedrības rokdarbnieces
un valdes locekļi.
Pēc oficiālās daļas pasākuma gaita tiks turpināta jau daudz
brīvākā un nepiespiestākā atmosfērā. Padomāts arī par tiem
biedriem, kuri slimības dēļ uz pasākumu nebūs varējuši ierasties,
viņi tiks apsveikti savās dzīvesvietās. Bauskas novada Invalīdu
biedrības biedri priecāsies par apsveikumiem no saviem

ilggadēju, radošu un godprātīgu darbu mācību iestādē;
Atzinības raksts un dāvana Ls 25 vērtībā Bauskas 2.vidusskolas
skolotājai MELĀNIJAI ANTONOVIČAI par kvalitatīvu un
radošu darbu bērnu un jauniešu izglītošanā;
Atzinības raksts un dāvana Ls 25 vērtībā Bauskas 2.vidusskolas
skolotājai JEĻENAI VEDERNIKOVAI par kvalitatīvu un
radošu darbu bērnu un jauniešu izglītošanā;
Pateicības raksts un dāvana Ls 10 vērtībā jauktā kora „Četri
vēji” dalībniekam PĒTERIM SKUJAM par ilggadēju dalību
jauktajā korī;
Pateicības raksts un dāvana Ls 10 vērtībā jauktā kora „Četri
vēji” dalībniekam KĀRLIM ZĀLĪTIM par ilggadēju dalību
jauktajā korī;
Pateicības raksts un dāvana Ls 10 vērtībā jauktā kora „Četri
vēji” dalībniekam GUNTIM LIEPAM par ilggadēju dalību
jauktajā korī.

ilggadējiem sadarbības partneriem un atbalstītājiem.
Bauskas Invalīdu biedrības biedri izsaka visdziļāko pateicību
visiem, kuri ar saviem darbiem, labām domām un vārdiem
atbalstījuši biedrību šajos garajos darba gados.

Anna Šumska,
Bauskas Invalīdu biedrības valdes priekšsēdētāja

Aiziet gadi un dienas – tos mūžība aiznes,
Pie jaunības ezeriem apmesties liedz...
Bet vienmēr, lai ziedos dūc skaistāko atmiņu
bites,
Un daudzgadu ozols lai tīkamu paēnu sniedz.
Sirsnīgi sveicam visus Bauskas Invalīdu
biedrības biedrus organizācijas 20
gadu jubilejā. Vēlam stipru veselību, dzīvesprieku un
ražīgu darbu visiem kopā arī turpmāk.

Biedrības valde
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Sports novadā
Basketbols
Aizvadīts 2013. gada janvāris – piesātināts dažādiem sportiskiem
notikumiem, jaunām sacensībām un pirmajiem sasniegumiem.
Pirmajās jaunā gada brīvdienās sporta namā „Mēmele” turpinājās
sporta centra „Mēmele” kausa izcīņa basketbolā. Šajā sezonā turnīrā
iesaistījās 6 vienības – Īslīce, „Bauskas Zelta lauvas”, Stadiona
izlase, Codes, Ceraukstes un Gailīšu pagasta komandas.
Vissīvākās cīņas izraisījās finālā, kad Codes komanda tikai par
3 punktiem pirmajā finālspēlē zaudēja favorītiem- „Bauskas Zelta
lauvas” spēlētājiem. Kausa izcīņas uzvarētājus noskaidroja divās
spēlēs un codiešiem palika cerība otrajā mačā revanšēties. Otrā spēle
izvērtās par īstu, savstarpēji cienīgu sāncenšu „kauju”. Abu vienību
spēlētāji cīnījās par katru punktu, centās izmantot pretinieka kļūdas.
Īsi pirms finālspēles beigām pieredzējušie codieši panāca vajadzīgo
rezultātu 73 - 69, bet tomēr spēles izskaņā nespēja to noturēt. Raivis
Žabovs realizēja trīspunktu metienu, savukārt Kārlis Zeiberts
rezultātu samazināja, gūstot divus punktus vērtu grozu. Diemžēl
Codes vienībai atspēlēties neizdevās un beigu signāls vēstīja par
„Bauskas Zelta lauvu” uzvaru ar rezultātu 78 - 77. Cīņā par trešo
vietu abās spēlēs pārliecinoši pārāki par Ceraukstes vienību bija
Īslīces basketbolisti, kuri ieguva bronzas medaļas.
Par kausa izcīņas uzvarētāju tālmetienu konkursā kļuva Eliss Upenieks
no „Ceraukstes” komandas, par soda metienu turnīra uzvarētāju kļuva
Toms Vilks no „Bauskas Zelta Lauvām”, bet divpunktu metienos
labākais bija Nauris Metnieks. Par turnīra vērtīgāko spēlētāju tika atzīts
codietis Ivars Zemītis, bet rezultatīvākais Nauris Metnieks.

Sporta darba organizatoru
sanāksmē

kausu. Turnīram tika pieteiktas 12 vienības – „Bauskas Red Wings”,
„Trumpes dūzis”, „Asfalts”, „Ai Vardes”, „Sāga”, Mežotnes I un II
komandas, Gailīšu pagasta komanda, „Uzvara/Jūrmala”, „Rūķīši”,
Vecsaule un „Krabji”, lai gan tas bija par 4 komandām mazāk kā
iepriekšējā sezonā, taču cīņas sparu tas nemazināja un labākie
Bauskas novada hokeja amatieri „iesildīja” jaunatvērto slidotavu.
Diezgan daudz mūsu puses hokejistu piedalās Zemgales līgas
sacensībās, tāpēc spēles bija gana interesantas un aizraujošas. Savu
dalību turnīrā pieteica arī sieviešu hokeja klubs „Sāga”, turnīrā
gan meitenes spēlēja jauktā komandā. Saspēlē ar puišiem viņas
rādīja cienījamu varējumu un sacensību finālā ierindojās 5.vietā.
Par pārsteigumu klātesošajiem parūpējās komanda „Rūķīši”apakšgrupā izcīnot visas uzvaras un finālā, uzvarot „Trumpes
dūžus”, bet nospēlējot neizšķirti ar „Bauskas Red Wings”
pieredzējušajiem hokejistiem, jaunā paaudze izcīnīja sporta centra
„Mēmele” kausu. Apvienotajā jauniešu un veterānu vienībā spēlēja
turnīra rezultatīvākais spēlētājs Kristaps Namiķis, Jānis Klabis,
Edgars Namiķis, sacensību vērtīgākais spēlētājs Kristaps Liepa,
Patriks Trasūns, Renārs Kārkls un Rihards Zviedrs. Sudraba
godalgas saņēma „Trumpes Dūžu” komanda - Kaspars Trasūns,
Gatis Feldmanis, Kalvis Bernauts, Jurijs Artimovičs, Didzis
Bonāts, Guntis Andersons, Artis Dīcmanis un Aivars Duklavs,
bet mazais kauss un bronzas medaļas tika „Bauskas Red Wings”
vienībai -Marekam Matuzonim, Dāvim Neikšānam, Oļegam
Arsentjevam, Didzim Domakejevam, Emīlam Dzenim un Intam
Briedim. Ceturtā vietā „Uzvara/Jūrmala” hokejisti.

Slēpošana

26.janvāra diena bija kā radīta ziemas sporta veidu cienītājiem.
Ap desmitiem rītā Bauskas stadiona slidotavā pulcējās hokeja
fani, lai visas dienas garumā spēkotos par sporta centra „Mēmele”

Tās pašas dienas vidū, Vecsaules silā notika sporta centra
„Mēmele” balvu izcīņas sacensības slēpošanā. Dalībnieku skaits,
salīdzinoši ar iepriekšējo gadu slēpošanas pasākumiem, bija
ievērojams – baltajās trasēs devās 49 slēpotāji vecumā no 5 gadiem
līdz pat sacensību pieredzējušākajam dalībniekam Zigfrīdam
Bukovskim, kuram 77 gadi. Sacensību dalībniekus sveica Vecsaules
pagasta vadītāja Laimdota Kolberga un sacensību galvenais tiesnesis
Herberts Mucenieks. Slēpotgribētāji sacentās 5 vecuma grupās.
Vecuma grupā līdz 12 gadiem meitenēm (1km)
1.Evita Kaņepa – Code rez. 12:42
2.Anete Čakša - Bērzkalni rez. 13:02
3.Estere Kampuse (jaunākā dalībniece)– Vecsaule rez. 17:18
Zēniem:
1.Matīss Čakšs - Īslīce rez. 7:13
2.Mikus Kampuss – Vecsaule rez. 7:26
3.Artūrs Sakalauskis – jaunsargi rez. 8:37
Vecuma grupā no 13 – 18 gadiem meitenēm (2km):
1.Elizabete Marta Mašēna –Vecsaule rez. 15:79
2.Madara Puriņa – Code rez. 16:07
3.Agate Martušēviča – Code rez. 18:33
Zēniem:
1.Andis Sidorovs – Code rez. 10:03
2.Raivo Auželis – jaunsargi rez. 12:14
3.Artūrs Svalbonis – jaunsargi rez. 13:54
Vecuma grupā no 19 – 34 gadiem vīriešiem (4km):
1.Nauris Nerets – Vecsaule 19:10
2.Inguss Priedītis – Mežotne 22:17
Vecuma grupa no 35 – 49 gadiem sievietēm (2km):
1.Inguna Naika - Mežotne rez. 9:16
2.Evija Šveca – Mežotne rez. 10:16
3.Dace Kalniņa – Brunava rez. 11:03
Vīriešiem (4km):
1.Aigars Grīnbergs – Iecava rez. 15:18
2.Aivars Solzemnieks – Bauska rez. 16:09
3.Kaspars Kampuss - Vecsaule rez. 17:03
Vecuma grupā no 50g. un vecākām sievietēm (2km):
1.Anna Pakalne - Iecava rez. 9:15
2.Lidija Nereta – Vecsaule rez. 11:9
3.Ingrīda Šenere – Bauska rez. 11:15
Vīriešiem (4km):
1.Alfrēds Graudiņš - Rundāle rez. 16:16
2.Andris Tirzītis - Iecava rez. 18:21
3.Imants Grencis – Gailīši rez. 21:25

Divreiz gadā šaha un dambretes klubs kļūst par
starptautisku cīņu arēnu.
Ik gadu pirms Lieldienām Lielajā piektdienā vienkopus
pulcējās Baltijas valstu dambetisti, bet pirms Ziemassvētkiem
par novada Domes dāvātajiem kausiem sacenšas šahisti.
Decembrī Bauskā ieradās 20 senās spēles cienītāji no
Latvijas malu malām un Lietuvas. Pamatturnīrā tika sadalīti
novada Domes dāvātie kausi, bet ātrspēles turnīrā speciāli
sacensībām gādātās medaļas. Abos turnīros dalībnieki
aizvadīja pa septiņām kārtām pēc izlozes sistēmas.
Pamatturnīru ar piecām uzvarām un vienu cīņu nospēlējot
neizšķirti noslēdza trīs dalībnieki, kuri pēc papildus koeficienta
arī sadalīja kausus. Pirmajā vietā ierindojās Laimutis Mikenas
no Rokiškiem. Otrā vietā ierindojās ceraukstietis Maigonis
Avotiņš, bet kauss par trešo vietu tika pasniegts Armandam
Žeberim no Mežotnes. Ar izcīnītiem 5 punktiem ceturtajā vietā
ierindojās Mārtiņš Liepiņš no Tukuma novada. Apbalvojumus
par piekto un sesto vietu saņēma Dzintars Ķerpis no Mežotnes
un vecākais turnīra dalībnieks, baušķenieks Otto Zaprovskis,
kurš no 26.decembra pievienojies astoņdesmitgadīgo pulkam.
Desmit reizes jaunāks dalībnieks, kurš ieradās no

Lietuvas nebūt nenobijās no pieredzes bagātākajiem
pretiniekiem. Kā sacensību organizators varu tikai izteikt
cerību, ka jaunajā gadā šādu iespēju izmantos mūsu labākie
jaunie šaha spēles cienītāji.
Turnīra divpadsmit labāko sniegums:
1.vietā Laimutis Mikenas (Rokiški) 5,5 punkti (uzvaras +5; neizšķirti- =1; zaudējumi - -1; koef. 31,5; 2.v. Maigonis
Avotiņš 5,5 p. (+5;=1;-1) k.30,5. 3.v. Armands Žebers 5,5
p. (+5;=1;-1) k.29,0 4.v. Mārtiņš Liepiņš (Tukums) 5 p.
(+4;=2;-1) 5.v. Dzintars Ķerpis (Mežotne) 4,5 p. (+4;=1;-2) k.
28. 6.v. Otto Zaprovskis (Bauska) 4,5 p.(+4;=1;-2) k.27 7.v. Ivars
Smilga (Valle) 4 p. (+4;-3) 8.v. Andris Zomerovskis (Ceraukste)
3,5 p.(+3;=1;-3) k.29,5 9.v.Raimundas Ivanauskas (Rokiški)
3,5 p.(+2;=3;-2) k.27. 10.v. Uldis Skolmeisters (Salaspils) 3,5 p.
(+3;=1;-3) k.25,5. 11.v.Aleksandrs Vasiļkovs (Rēzekne) 3,5 p.
(+2;=3;-2) k.22. 12.v. Aivars Ezis (Vecsaule) 3,5 p. (+3;=1;-3) k.22.
Ātrspēles turnīrā pirmo vietu ar izcīnītām sešām uzvarām
izcīnīja Mārtiņš Liepiņš no Tukuma novada, piedzīvojot
vienīgo zaudējumu spēlē pret iecavnieku Uldi Bušu. Otro ,
trešo un ceturto vietu sadalīja Ivars Smilga (Valle), Laimutis
Mikenas (Rokiški) un Aivars Ezis no Vecsaules. Pēc otrā

10.janvārī Bauskas novada pašvaldību sporta darba organizatori
pulcējās uz ikgadējo darba sanāksmi, lai saskaņotu sporta centra
„Mēmele” 2013.gada darba plānu, novada pašvaldību Ziemas/
Pavasara sporta spēļu nolikumu, pavasara cikla sporta pasākumu
norisi. Kā ierasts februāra un marta mēneši būs telpu futbola un
volejbola sacensību laiks. Šajos sporta veidos vienmēr ir ievērojams
komandu skaits un sacensību kalendāri jāizstrādā īpaši rūpīgi, lai tie
nedublētos, un vienībās iesaistītie sportisti varētu piedalīties visās savu
komandu spēlēs. 9.februārī, jau otro gadu, Bauskas novadā tiek rīkots
novada čempionāts svara stieņa spiešanā guļus, kas vienlaicīgi ir arī
Latvijas Kausa izcīņas sacensības. Sakarā ar sporta nama „Mēmele”
remontdarbiem, šī gada spēkavīru turnīrs notiks Codes pamatskolas
sporta zālē. Sanāksmes dalībnieki izvērtēja pašvaldību Ziemas sporta
spēļu nolikumu un veica izmaiņas. Šajā gadā Ziemas sporta spēļu
kopvērtējumā ieskaiti dos arī badmintona spēlētāji, savukārt svara
stieņa spiešanas guļus sacensības no programmas tika izņemtas.

Novuss

12.janvārī Bauskas stadiona manēžā risinājās Bauskas novada
atklātais čempionāts novusa vienspēlēs. Par šī gada čempioni
sieviešu vērtējumā kļuva Anita Krastiņa no Īslīces pagasta, otrā
codiete Viktorija Jevsjukova, bet bronzas medaļu saņēma Bauskas
pieredzējusī novusiste Marina Rīna. Vīriešiem konkurence bija
stipri iespaidīgāka un sīvās cīņās par 2013.gada Bauskas novada
čempionu kļuva baušķenieks Vilnis Pelcers, atstājot aiz sevis
Mežotnes novusistu un sacensību galveno tiesnesi Aldi Pavilonu,
bronzas godalga vecmeistaram Ringoldam Karosam.
Bauskas novada pašvaldību Ziemas /Pavasara sporta spēles notiks
2.martā, bet programmā iekļautās novusa sacensības tika izspēlētas
20.janvārī. Pašvaldības sporta bāzes manēžā pulcējās 7 pašvaldību
novusistu komandas no Bauskas, Gailīšiem, Codes, Mežotnes un
Īslīces pagastiem un Vecumnieku un Rundāles novadiem. Dienas
garumā tika noskaidroti pirmie pašvaldību sporta spēļu uzvarētāji,
kas deva ieskaites punktus sporta spēļu kopvērtējumā. Šoreiz
spēcīgākie novusisti izrādījās Vecumnieku novada pārstāvji, atstājot
aiz sevis baušķeniekus un Codes spēcīgo vienību.

Hokejs

ŠAHA CĪŅU VIRPUĻOS

Pēc starta dalībnieki sildījās pie ugunskura un malkojot karsto
tēju izteica cerību, ka laika apstākļi būs labvēlīgi vēl vienu novada
slēpošanas sacensību sarīkošanai. Vislielākais paldies jāsaka un
labas veselības vēlējumi jāsūta Herbertam Muceniekam, par viņa
atsaucību un veselīga dzīves veida popularizēšanu Bauskas novada
iedzīvotāju vidū.

Galda teniss

Svētdien, 27.janvārī sportiskās aktivitātes turpinājās telpās.
Novada pašvaldības sporta bāzes hallē risinājās novada čempionāts
galda tenisā, bet manēžā turpinājās novusa maratons, tur sacentās
novusa veterāni.
Galda tenisa turnīrā iesaistījās 33 dalībnieki no visiem bijušā
Bauskas rajona novadiem.
Par Bauskas novada čempioni jaunietēm kļuva īslīciete Karīna
Gailiša, sudrabs Gailīšu pagasta pārstāvei Amandai Zariņai,
bronzas godalgu saņēma baušķeniece Lauma Meimere. Jauniešiem
nepārspēts palika Ģirts Mucenieks, aiz sevis atstājot divus
Skaistkalnes pārstāvjus Māri un Mareku Eņģeļus.
Sieviešu konkurencē nekādus „variantus” pārējām dalībniecēm
neatstāja Baiba Gāga, sudrabs un bronza Ievai un Laumai
Indriksonēm. Vīriešu konkurencē par uzvarētāju kļuva Uldis
Neimanis, otrais Toms Sproģis – abi Vecumnieku novada sportisti,
bet trešajā vietā jaunais galda tenisa spēlētājs Maksims Garaba
no Gailīšu pagasta. Veterānu cīņās piedalījās 7 kungi. Šajā reizē
zelta godalgu izcīnīja Zigmants Gulbis, otrajā vietā galda tenisa
seniors Aivars Kamols, bet bronzas godalgu sīvā cīņā ieguva
Vilnis Gailums. Sirsnīgs paldies par izturību sacensību galvenajam
tiesnesim Modrim Indriksonam.

Novuss

Stadiona manēžā sacentās Bauskas, Rundāles, Vecumnieku
un Baldones novusa veterāni. Diemžēl šajā reizē izpalika dāmu
spēkošanās, jo turnīrā piedalījās tikai divas sievietes, kuras iesaistījās
cīņās ar jaunākā vecuma grupas kungiem. Anita Krastiņa un Marina
Rīna cīnījās vienlīdzīgi ar pretējā dzimuma pārstāvjiem un finālā
abas saņēma zelta godalgas savās vecuma grupās. Kungi turpināja
sacensības trīs vecuma grupās - 40 gadus veci un vecāki, 50 gadus
veci un vecāki un 60 gadus veci un vecāki.
Vecākajā veterānu grupā par uzvarētāju kļuva baldonietis Fjodors
Iļjins, otrais Aldis Pavilons, bet bronzu izcīnīja Aivars Vancāns no
Dāviņu pagasta. Vidējā vecuma grupā nepārspēts palika Edgars
Siliņš no Baldones, sudrabs īslīcietim Viktoram Kļimantovičam,
bet bronzas medaļa Raimondam Smalkajam. Jaunākie veterāni
godalgas sadalīja sekojoši – pirmais Pēteris Simsons, otrajā vietā
Eduards Lauks, bet trešais Agris Segliņš no Rundāles novada. Kā
allaž korekti un profesionāli sacensības vadīja Aldis Pavilons.

Darts

Gada sākums veiksmīgs izvērties Bauskas novada darts
spēlētājiem. No Latvijas čempionāta, kas risinājās 19. un 20.
janvārī Saulkrastos, bronzas godalgas pārveda Areta Kovaļevska un
Biruta Skvirecka. 26.janvārī uz starptautiskām veterānu volejbola
sacensībām „Sēlijas Kauss” devās divas mūsu puses komandas.
Sievietes 45 gadus vecu un vecāku dāmu konkurencē izcīnīja
4.vietu, bet kungi 50 gadīgo kungu konkurencē ieguva augsto otro
vietu.
Ar vairākām skaistām uzvarām sezonu turpina florbola klubs
„Bauska” 12.janvārī ar rezultātu 7 – 5 pārspēta florbola komanda
„Talsi”, bet 18.janvārī, viesos, lieliskā cīņā „izrauta” uzvara
pār spēcīgo Ķekavas vienību. Sezonas kulminācija tuvojas arī
basketbola komandai Kvēle/scMēmele un volejbola vienībai
Rundāle/Bauska. 2.un 3.februārī, ar galda tenisa sacensībām Iecavā
sāksies 50. Latvijas sporta veterānu savienības sporta spēles, tās
vairākos posmos turpināsies līdz pat jūlija vidum, kad Jēkabpilī
notiks finālsacensības un kopvērtējuma uzvarētāju noskaidrošana.

Inga Ūbele, Sporta centra „Mēmele”
galvenā speciāliste

papildkoeficienta bez medaļas palika vecsaulietis. Līdzvērtīgs
bija ari nākamo sešu dalībnieku sniegums, bet apbalvojumus par
piekto un sesto vietu saņēma Raimundas Ivanauskas (Rokiški)
un Dzintars Ķerpis (Mežotne). Ātrspēles turnīrā no pamatturnīra
dalībniekiem nepiedalījās M.Avotiņš un O.Zaprovskis.
Ātrspēles turnīra desmit labāko sniegums:
1.v. Mārtiņš Liepiņš (Tukums) 6 p. (+6;-1;) 2.v. Ivars
Smilga (Valle) 5 p.(+4;=2;-1;) k.31. 3.v. Laimutis Mikenas
(Rokiški) 5 p. (+5;-2;) k. 27,0; 17,0. 4.v. Aivars Ezis
(Vecsaule) 5 p. (+5;-2;) k. 27,0; 16,0. 5.v. Raimundas
Ivanauskas (Rokiški) 4 p. (+3;=2;-2;) k. 28,0; 13,5. 6.v.
Dzintars Ķerpis (Mežotne) 4 p. (+3;=2;-1) k. 28,0; 12,5.
7.v. Uldis Skolmeisters 4 p. (+4;-3;) k. 27,0. 8.v. Armands
Žebers (Mežotne) 4 p. (+4;-3;) k. 25,0. 9.v. Aleksandrs
Vasiļkovs (Rēzekne) 4 p. (+4;-3;) k. 23,0. 10.v. Vigantas
Kavaliauskas (Rokiški) 4 p. (+4;-3;) k. 19,0.
Dambretes un šaha spēļu cienītājiem savas spējas pārbaudīt
būs 16. un 23.februārī, kad šaha un dambretes klubā notiks
novada atklātie čempionāti dambretē un šahā. Vispirms
drosmi ierasties un veiksmi pie melnbaltajiem galdiņiem!
Māris Bergs, sacensību organizators
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Bērnu un jaunatnes sports
Vidusskolu un jauno basketbolistu kausu izcīņas sacensības
Tradicionālajās Bauskas un Rundāles novadu skolēnu spēlēs
basketbolā „Vidusskolu kauss” 1993.-1997. g.dz. jauniešiem,
jaunietēm vienmēr ir notikušas interesantas un spraigas spēles.
Iepriecina, ka sacensību līderi spēja pierādīt savas basketbolistu
prasmes un tieši Bauskas 2. vidusskola izcīnīja 1. vietu. Komandas
pamatsastāvā spēlē U-16 valsts II divīzijas čempioni. Malači
Bauskas pamatskolas puiši, kuri spēja parādīt meistarību un aiz
sevis atstāja spēcīgos konkurentus.
Jauniešu komandas izcīnīto vietu secībā:
1.Bauskas 2. vidusskolai - Elvis Simanovičs, Endijs Simanovičs,
Toms Balodis, Aigars Zeņuks, Ričards Zaluckis, Krists Kozlovs.
2.Bauskas pilsētas pamatskola
3.Bauskas Valsts ģimnāzija
4.Saulaines prof. vidusskola
5.Uzvaras vidusskola
6.Īslīces vidusskola
Jaunietēm komandas izcīnīto vietu secībā:
1.Bauskas 2. vidusskola- Anna Kotenkova, Elīna Saulīte, Silga
Ose, Melīna Dolgunova, Ksenija Fjodorova.
2.Bausks Valsts ģimnāzija
3.Īslīces vidusskola.
Jauno basketbolistu kausa izcīņā veiksmīgi startēja Bauskas

Valsts Ģimnāzijas zēnu komanda atstājot aiz sevis pārējās zēnu
komandas.
Īpaši jāuzteic visu meiteņu komandu skolotāji-treneri, jo
meiteņu treniņu grupas sporta skolā nav, tas ir sporta skolotāju
darbs ārpusstundu nodarbībās.
Zēnu komandas izcīnīto vietu secībā:
1. Bauskas pamatskola- Rihards Augucēvičs, Emīls Rūgums,
Markuss Baltgalvis, Dāvids Kutra, Einārs Ivanovs, Elvijs Smiltiņš,
Ints Lejnieks, Einārs Lazdiņš.
2.Bauskas valsts Ģimnāzija
3.Bauskas 2. vidusskola
4.Uzvaras vidusskola
5.Īslīces vidusskola
6.Codes pamatskola.
Meiteņu komandas izcīnīto vietu secībā:
1.Uzvaras vidusskola- Kristiāna Krūmiņa, Simona Repša, Elīna
Ķirķele, Santa Volkova, Beāte Ščerbane, Alīna Boļšakova.
2.Bauskas 2. vidusskola
3. Īslīces vidusskola

Māris Šekavs, Bauskas novada Bērnu un jaunatnes
sporta skolas metodiķis

Novada skolēnu spēles Tautas bumbā
Bauskas novada skolēnu spēles „Tautas bumbā” risinājās sporta
centrā „Mēmele” un Bauskas 2. vidusskolas sporta zālē. Sacensībās
piedalījās trīspadsmit zēnu un septiņas meiteņu komandas, kas
savukārt sadalījās pirmajā un otrajā skolu grupā. Pirmajā skolu
grupā laukuma tiesneša pienākumus veica Bērnu un jaunatnes sporta
skolas trenere Līga Rimševica, kas nodrošināja raitu un organizētu
sacensību norisi.
Pirmajā skolu grupā meiteņu komandām –
1. vietu izcīnīja Bauskas sākumskola, komandu sagatavoja skolotāja
Līga Rimševica, komandas sastāvā spēlēja: Patrīcija Celma, Loreta
Ozola, Renāte Gaugere, Arta Tīna Leimane, Anete Rozenberga,
Lauma Brūvere, Elīza Paula Graudiņa, Ilze Elizabete Griķe.
2. vietu izcīnīja Īslīces vidusskola, komandu sagatavoja skolotāja
Ilze Ladusāne.
3. vietu izcīnīja Bauskas pamatskola, komandu sagatavoja
skolotājs Rihards Krūmiņš.
4. vietu izcīnīja Uzvaras vidusskola, komandu sagatavoja skolotāja
Dzintra Luņeva.
5. vietu izcīnīja Bauskas 2.vidusskola, komandu sagatavoja
skolotāja Jeļena Vederņikova.
Pirmajā skolu grupā zēnu komandām1. vietu izcīnīja Bauskas sākumskola, komandu sagatavoja skolotāja
Līga Rimševica , komandas sastāvā spēlēja: Jānis Biezais, Rihards
Birznieks, Adrians Danoss, Klāvs Eimuss, Varis Jātnieks, Kristaps
Laugalis, Reinis Solzemnieks, Kristaps Panteļejevs.
2. vietu izcīnīja Pilsrundāles vidusskolai, komandu sagatavoja
skolotājs Vilnis Zariņš.
3. vietu izcīnīja Bauskas pilsētas pamatskola, komandu sagatavoja
skolotājs Rihards Krūmiņš.
4. vietu izcīnīja Īslīces vidusskolai, komandu sagatavoja skolotāja
Ilze Ladusāne.

5. vietu izcīnīja Uzvaras vidusskolai, komandu sagatavoja
skolotāja Dzintra Luņeva.
6. vietu izcīnīja Bauskas 2.vidusskolai, komandu sagatavoja
skolotāja Jeļena Vederņikova.
Otrajā skolu grupā sacensību tiesneša pienākumus veica Linda
Jakutaviča, nodrošinot labu disciplīnu, operatīvu sacensību
organizāciju spēļu laikā.
Otrajā skolu grupā meiteņu komandām1. vietu izcīnīja Codes pamatskola, komandu sagatavoja skolotāja
Linda Jakutaviča, komandas sastāvā spēlēja: Samanta Repse,
Laura Līruma, Signe Kļaviņa, Marija Paula Čunka, Laura
Berharde, Amanda Sedova, Solvita Repse.
2. vietu izcīnīja Mežgaļu pamatskola, komandu sagatavoja
skolotāja Dace Kalniņa.
Otrajā skolu grupā zēnu komandām1. vietu izcīnīja Vecsaules pamatskola, komandu sagatavoja skolotājs
Rinalds Zariņš, komandas sastāvā spēlēja:Aivis Aleksejevs, Gatis
Drūns, Emīls Artis Elmanis, Armands Pudulis, Lauris Matīss Beitiņš,
Toms Brigmanis, Renārs Goldbergs, Ardis Māskis, Lauris Ozoliņš
2. vietu izcīnīja Codes pamatskola, komandu sagatavoja skolotāja
Linda Jakutaviča.
3. vietu izcīnīja Griķu pamatskola, komandu sagatavoja skolotāja
Ināra Klimoviča. 4.vietu izcīnīja Mežgaļu pamatskola, komandu
sagatavoja skolotāja Dace Kalniņa.
5. vietu izcīnīja Bērsteles pamatskola, komandu sagatavoja
skolotāja Valentīna Žuravļova.
6. vietu izcīnīja Jaunsaules pamatskola, komandu sagatavoja
skolotāja Dace Kalniņa.

Biruta Grantiņa, BJSS direktore

Jaunatnes sporta vadītāji tiekas Bauskā
Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola kopā ar Latvijas
jaunatnes sporta fondu un Latvijas sporta izglītības iestāžu direktoru
padomi organizēja Jaunatnes sporta konferenci, kurā piedalījās
Latvijas pilsētu un novadu sporta skolu direktori un direktoru vietnieki.
Konferences mērķis bija vērst uzmanību uz galvenajām
jaunatnes sporta attīstības problēmām. Konferencē dalībniekus
sveica Bauskas novada domes priekšsēdētājs Valdis Veips un
Izglītības pārvaldes vadītāja Aija Spriņķe.
Par sporta nozares aktualitātēm un sporta treneru atalgojumu
informāciju sniedza Jaunatnes un sporta departamenta jurists
E.Severs.
Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents A.Vrubļevskis, kopā ar
Olimpiskās vienības direktoru E. Fogelu, konferences dalībniekus
informēja par atlases kritērijiem un aktualitātēm augstas klases
sportistu sagatavošanā. Ar Murjāņu sporta ģimnāzijas darbības
koncepciju iepazīstināja Murjāņu sporta ģimnāzijas direktors
E.Goba. Aktuāls bija jautājums par sadarbību ar sporta veidu
federācijām, kur ieskatu sniedza Vieglatlētikas savienības prezidents
G. Zālītis un Latvijas Federāciju padomes prezidents A. Kalniņš.
Konferencē šķēpmetēju klubu pārstāvēja Gints Palameiks un
sniedza informāciju par Latvijas šķēpmetēju problēmām un deva
ieskatu par Londonas Olimpiskajām spēlēm treneru skatījumā.

Vieglatlēti startē starptautiskās
sacensībās

Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas vieglatlētikas
nodaļas audzēkņi piedalījās vieglatlētikas sacensībās Kauņā,
Lietuvā. Sacenšoties ar kaimiņvalsts līdzaudžiem mūsu audzēkne
Solvita Dzilnava izcīnīja 1.vietu pieccīņā savā vecuma grupā
1997. gadā dzimušajām jaunietēm. Savukārt Liene Rotberga
izcīnīja 8.vietu, startējot junioru grupā. Jaunajam daudzcīņniekam
Renāram Burgevicam tās bija pirmās atbildīgās sacensības.
Individuālajās starpvalstu sacensībās Valgā, Igaunijā
mūsu vieglatlēti guva labus rezultātus, kopumā izcīnot sešas
godalgotās vietas. Pirmo vietu lodes grūšanā ar rezultātu 13,11
m izcīnīja Elīna Ratkus. Divas otrās vietas un vienu trešo

Valsts jaunatnes sporta vadītāji apsprieda sagatavoto sadarbības
memorandu starp Latvijas Republikas izglītības un zinātnes
ministrijas un Latvijas izglītības iestāžu direktoru padomi.
Memoranda prioritārais uzdevums ir saskaņot profesionālās
ievirzes sporta izglītības iestāžu nodarbināto pedagogu (sporta
treneru) darba samaksas nodrošināšanas plānu.
Memoranda īstenošanas rezultātā 2016.gadā tiek pilnībā
nodrošināta profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksa un valsts sociālās apdrošināšanas
iemaksas no valsts dotācijas.
Konferences dalībnieki noskatījās filmu „Sapņu komanda
1935” un uzklausīja radošās grupas stāstījumu par filmas tapšanu.
Šo filmu Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola saviem
audzēkņiem demonstrēs martā.
Semināra gaitā tika apskatīta Bauskas pils, kas visos jaunatnes
sporta vadītājos izraisīja pozitīvas emocijas par vērienīgi veikto
darbu.
Jaunatnes sporta vadītāji apzinās, ka sporta attīstība bērnu un
jauniešu vidū ir nozīmīga. Fiziskā aktivitāšu nodrošināšana ir
būtiska katrai jaunajai personībai.

Informācija par mācību treniņu
darba organizāciju

Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola informē skolas
audzēkņus un viņu vecākus florbola, basketbola un futbola nodaļās.
Sakarā ar remontdarbiem sporta namā „Mēmele” un zemo gaisa
temperatūru sporta zālē Pilskalna ielā 26, mācību treniņu grupām
nodarbības tiek organizētas Codes, Griķu pamatskolā un Īslīces
vidusskolā. Skolas audzēkņiem jābūt organizētiem un precīziem,
izbraukšanas laiku nosaka treneris. Visām grupām šajā vecumā tiek
nodrošināts transports uz treniņu vietām un atpakaļ. Par pulcēšanās
vietu ir noteikta Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola
Uzvaras ielā 4, Bauskā.
Informācija pie mācību pārzines J. Kotenkovas tālrunis
25609835.

Biruta Grantiņa, BJSS direktore

Profilaktiskās pārbaudes

Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola organizē
ikgadējās padziļinātās profilaktiskās medicīniskās pārbaudes
bērniem un jauniešiem ar paaugstinātu fizisko slodzi, atbilstoši
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006. gada 14. marta
noteikumiem Nr.195 „Sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko
slodzi veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības kārtība”.
Profilaktiskās medicīniskās pārbaudes veic sporta medicīnas
valsts aģentūras speciālisti. Bauskas novada jaunos sportistus,
ārstu profesionāļu brigāde 5 ārstu sastāvā, pārbaudīja 11. un
18. janvārī, februārī ārsti būs 8.datumā, bet martā četras reizes
1.,13.,14. un 15. datumā. Pārbaudes notiek sporta skolas telpās
Uzvaras ielā 4, Bauskā.
Padziļināto profilaktisko medicīnisko pārbaudi veic vienu reizi
gadā. Tās laikā tiek nodrošināta:
1.Sporta ārstu konsultācija, kurā sporta ārsts novērtē fizisko
attīstību, sirds un asinsvadu sistēmas, elpošanas sistēmas,
balsta, kustību un citu orgānu sistēmu fizisko un funkcionālo
stāvokli, nosaka kontrindikācijas paaugstinātai fiziskajai slodzei
un piemērotību izvērtētajam sporta veidam, pamatojoties uz
izmeklējumiem un atzinumiem, iedala sportistu vai bērnu ar
paaugstinātu fizisko slodzi attiecīgajā veselības grupā
2.Klīniskās analīzes un urīna analīzes.
3.Fiziskās slodzes tests ar elektrokardiogrammas 12 novadījumu
pierakstu pirms un pēc slodzes (ja nepieciešams- ehokardiogrāfija,
veloergometrija, slodzes tests)
Vēlos vērst uzmanību sporta skolas audzēkņu vecākiem, ārsta
norādījumi ir ļoti būtiski, tie jāievēro, ja ir noteiktas papildus
analīzes, vai speciālistu pārbaudes tās jāveic savlaicīgi. Jaunajiem
sportistiem ir jāsaprot, labus rezultātus var sasniegt tad, ja
organisma funkcionālā darbība ir teicamā stāvoklī.

Regīna Ščura, BJSS medmāsa

Bauskas un Rundāles novada
skolēnu sporta spēles florbolā

Skolēnu spēles florbolā risinājās azartiski. Par uzvarētājiem
skolu vērtējumā kļuva Bauskas sākumskolas un Bauskas Valsts
ģimnāzijas komandas, kuru audzēkņi sistemātiski trenējas Bērnu
un jaunatnes sporta skolā. Cīņā par trešo vietu savu prasmi parādīja
Īslīces vidusskolas komanda.
Florbols, kā sporta spēle kļūst aizvien populārāka un
aptverošāka. Augusi tehniskā un taktiskā sagatavotība. Šo
sacensību uzvarētāji pārstāvēs mūsu novadu Zemgales reģiona
skolēnu spēlēs 5. februārī.
Skolēnu spēlēs florbolā izcīnītās vietas:
1.Bauskas sākumskolai
2.Bauskas Valsts ģimnāzijai
3.Īslīces vidusskolai
4.-6.Uzvaras vidusskolai
4.-6.Bauskas pilsētas pamatskolai
4.-6.Ozolaines pamatskolai
7.-9.Bauskas 2. vidusskolai
7.-9.Bērsteles pamatskolai
7.-9.Vecsaules pamatskolai
Bauskas sākumskolas komandā spēlēja:Artis Barkovs, Artūrs
Barkovs, Jānis Reinis Lībietis, Patriks Trasūns, Lotārs Melderis,
Kristaps Laukgalis, Ralfs Leitāns,Kristaps Panteļejevs, Einārs
Zarāns.
Puišu sagatavošanā liels nopelns trenerim A. Grandovskim.
Būtiski ir labi spēlēt un uzkrāt pieredzi Latvijas valsts čempionāta
sacensībām.

Biruta Grantiņa, BJSS direktore

Biruta Grantiņa,
BJSS direktore

vietu izcīnīja Lauris Kaufmanis, 60 m skrējienā ar rezultātu
7,79 sekundes, lodes grūšanā ar rezultātu 12,32 m, 200 m
skrējienā ar rezultātu 26,25 sekundes. Savukārt trešo vietu 60 m
barjerskrējienā izcīnīja Renārs Burgevics, tāllēkšanā jaunietēm
trešo vietu ar rezultātu 5,11 m izcīnīja Solvita Dzilnava, 60 m
barjerskriešanā zēniem trešo vietu izcīnīja Dāvis Kaufmanis.
Jāuzteic brāļi Lauris un Dāvis Kaufmaņi, kuri mācoties Īslīces
vidusskolā spēj sistemātiski braukt uz vieglatlētikas treniņiem
Bauskā. Šos puišus treniņu darbam piesaistījusi trenere Aina
Indriksone.
Sacensībās vēl piedalījās Megija Drunka ieguva 4. vietu
augstlēkšanā, Signe Kazāka ieguva 6. vietu 60 m skrējienā,
Viesturs Remess 4. vietu 600 m skrējienā, Daniels Balodis 4.vietu
300 m skrējienā, Deivids Šumskis 8.vietu 300 m skrējienā un

Haralds Ladusāns 5. vietu 60m barjerskrējienā un 5. vietu 600
m skrējienā.
Uzsākušās ziemas sezonas sacensības un šie ir pirmie starti
sagatavošanas periodā.

Biruta Grantiņa,
BJSS direktore

«Bauskas Novada Vēstis» lasāmas arī
Bauskas novada mājas lapā
www.bauska.lv
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Informācija, sludinājumi, ziņojumi
Kultūras pasākumi novadā februārī
Norises laiks			

Vieta						

Pasākuma nosaukums

februāris			
Bauskas novada dome		
Fotostudijas „Bauska” izstāde „Mēs Latvijai”
februāris			
Pilsonības un migrācijas lietu
			
pārvaldes Bauskas nodaļa		
Fotostudijas „Bauska” izstāde „Vasara – Tūja – Latvija”
februāris			
Ceraukstes Tautas nams		
Fotostudijas „Bauska” izstāde „Ziedi Latvijai”
februāris			
Uzvaras Kultūras centrs „Kamarde”
Fotomākslinieka Nikolaja Ševirjova izstāde „Adventes mirkļi”
februāris			
Uzvaras vidusskola			
Fotostudijas „Bauska” izstāde „Baltajā klusumā”
februāris			
Jauncodes bibliotēka		
Fotostudijas „Bauska” izstāde „Rudens vēsmās”
februāris			
Bauskas Bērnu bibliotēka		
Fotomākslinieces Lindas Kaufmanes izstāde
							
„Ziemas glezniņas”
1.februārī plkst.18.30
Ceraukstes Tautas nams		
„Sveču mēneša ” tematiskais vakars (vakarēšana)
2.februārī plkst.15.00
Vecsaules saieta nams		
Sadraudzības koncerts „Dziesma lai sasilda mūs”
							
Piedalīsies: Elejas pagasta senioru ansamblis „Varavīksne”;
							
Vecumnieku novada senioru jauktais koris”Atbalss”; Vecsaules
							
pagasta sieviešu ansamblis „Uguntiņas”
2.februārī plkst.16.00
Bauskas Kultūras centrs		
Jaukto koru koncerts. Piedalās: Kocēnu, Valmieras, Rūjienas,
							
Rīgas un Bauskas kori
3.februārī plkst.15.00
Kultūras centrs „Kamarde”		
Amatierteātra „Dadži” izrāde „Meitiņa”
3.februārī plkst.16.00
Īslīces Kultūras nams		
m/f „Sapņu komanda 1935” Ls 2, (pensionāriem Ls 1.50)
8.februārī plkst.19.00
Bauskas Kultūras centrs		
Harija Ozola 50 gadu jubilejas koncerts „Dzīve sākas!”Ls 3, 4
8.februārī plkst.19.00
Īslīces Kultūras nams		
Aktiera Andra Bērziņa koncertprogramma „Pie Manas
							
Dzimšanas dienas”(Biļešu iepriekšpārdošana Bauskas
							Kultūras centrā un Īslīces Kultūras namā) Ls 2.50, (pensionāriem Ls 2)
9.februārī plkst.12.00
Bauskas Kultūras centrs		
Bērnu rīts kopā ar lāci „Indri”
9.februārī plkst.14.00
Bauskas Kultūras centrs		
Fotomākslinieka Mihaila Čeburaškina fotoekspozīcijas
							
„Altajs-Himalaji” atklāšana
10.februārī plkst.15.00
DFC „Strēlnieki”			
Īslīces amatierteātra „Dadži” viesizrāde „Meitiņa” ziedojumi
14.februārī plkst.16.00
Bauskas autoosta			
„Valentīndienas ekspresis”
15.februārī plkst.19.00
Kultūras centrs „Kamarde”		
Valentīndienas sarīkojums
15.februārī plkst.19.00
Bauskas Kultūras centrs		
Teātra izrāde „Plīvurītis ar punktiņiem” Ls 3, 4, 5
16.februārī plkst.18.00
Bauskas Kultūras centrs		
Vidējās paaudzes deju kopas „Mēmele” koncerts
16.februārī plkst.14.00
Ceraukstes Tautas nams		
Codes pag. amatierteātra izrāde „Kaimiņu būšana”ziedojumi
16.februārī plkst.20.00
Codes skola			
Valentīndienas balle
16.februārī plkst.21.00
Īslīces Kultūras nams		
Kantrimūzikas grupas „KLAIDONIS” ballīte pie galdiņiem
							
Valentīndienas noskaņās
Ls 2.50
17.februārī plkst.14.00
Bauskas Kultūras centrs		
Latvijas deju kopu „Sadancošana meteņos”
21.februārī plkst.19.00
Bauskas Kultūras centrs		
Kino vakara mākslas filma „Monsieur tauriņš” Ls 1
22.februārī plkst.11.00
Bauskas Kultūras centrs		
Zemgales reģiona skolu “Lielā Murza” otrreizējais
							
Teātra sporta turnīrs
23.februārī plkst.17.00
Bauskas Kultūras centrs		
Valsts Ģimnāzijas koru festivāls
23.februārī plkst.16.00
Vecsaules saieta nams		
Teātra „Bārbelīši” izrāde „Hugo Diegs brauc uz Bambāļiem”
23.februārī plkst. 16.00
Bauskas pils muzejs		
„Renesanses noslēpumi – receptes un formulas” – Senā 		
							
dzīvesveida skola
23.februārī plkst.19.00
DFC „Strēlnieki”			
„Popiela” ziedojumi
23.februārī plkst.21.00
DFC „Strēlnieki”			
Atpūtas vakars kopā ar grupu „Medo”		
Ls 2
24.februārī plkst.13.00
Codes skola			
Bauskas Tautas teātra izrāde „Slieksnis”
24.februārī plkst.16.00
Īslīces Kultūras nams		
Svitenes amatierteātra „Šurumburums” izrādes A.Grīniece 		
							
„Liepas pie baznīcas” un „Ziņu dienests strādā” ziedojumi
25.februārī plkst.17.00
Bauskas Kultūras centrs		
Liepājas simfoniskā orķestra koncertlekcija ar video prezentāciju
							
„Austrija un Vācija” - cikls, kas metodiski atklāj nozīmīgāko
							
lasiskās mūzikas lielvalstu galvenās ikonas – 			
							
mūzika, arhitektūra, daba un ģeogrāfija. Ls 1.50
26.februārī plkst.19.00
Bauskas Kultūras centrs		
Vita Baļčunaite, Dzintars Čīča, Roberto Meloni, Andris 		
							
Daņiļenko koncertprogrammā „Rozes Kaislības” Ls 3, 4, 5

Bauskas novada Dzimtsarakstu nodaļā sastādītie civilstāvokļa reģistri
2012.gadā (pēc dzimušo un mirušo deklarētajām dzīves vietām)
		Dzimušie		
Bauska		
85		
Brunava		
8		
Ceraukste
15		
Code		
14		
Dāviņi		
3		
Gailīši		
13		
Īslīce		
32		
Mežotne		
15		
Vecsaule		
19		
Citas
pašvaldības
2		

Mirušie
115
14
26
36
7
21
47
27
26
18

Kopā dzimušie 206, t.sk. 102 meitenes 104 zēni
(Salīdzinājumā ar 2011.gadu +27)
Kopā mirušie 337, t.sk. 165 sievietes 172 vīrieši
(Salīdzinājumā ar 2011.gadu -9)
Laulību skaits – 111 t.sk. 15 baznīcas laulības, 6- ar ārvalstu
pilsoņiem.
Populārākie vārdi zēniem: Roberts- 5 ģimenēs, Markuss, Adrians,
Toms, Kārlis, Kristiāns, Armands, Jānis – 3 ģimenēs

Populārākie vārdi meitenēm: Elizabete- 5 ģimenēs, Sabīne,
Melānija, Paula, Gabriela, Evelīna, Elīza – 3 ģimenēs
27 bērniem doti divi vārdi (11 meitenēm un 16 zēniem)
Retāk sastopami vārdi: Mārlija, Dinija, Lorena, Railija, Rozalinda,
Heidija, Lēra, Elvirds, Dimants.

Lūdzam laulātos pārus, kuri 2013.gadā
atzīmēs 50, 60 un 70 gadu laulību jubilejas,
pieteikties Bauskas novada Dzimtsarakstu
nodaļā Bauskā, Uzvaras ielā 6, līdzi ņemot
laulību apliecinošu dokumentu. Ja objektīvu
apstākļu dēļ paši laulātie nevar ierasties
personīgi, to var izdarīt viņu bērni vai citi
radinieki. Neskaidrību gadījumos var zvanīt
pa tālruni 639 24589.

Sieviešu skaistuma noslēpumi
renesansē un mūsdienās

Sestdien, 23.februārī plkst. 16.00 pasākumā - „Renesanses
noslēpumi – receptes un formulas” - atklās sievietes skaistuma
noslēpumus Bauskas pils pastāvēšanas laikā un mūsdienās.
Uzzināsim kādi bija skaistumkopšanas līdzekļi, to izgatavošanas
pamatprincipi, kādus mīlas afrodīzijus izmantoja kosmētikas
līdzekļu gatavošanā, kā balināja un krāsoja matus.
Bauskas pils muzeja speciālisti stāstīs par to, kā sievietes
rūpējās par savu skaistumu un kādus skaistumkopšanas līdzekļus
izmantoja 16.gs. beigās 17.gs. sākumā.
Renesanses laikā sievietes sava skaistuma dēļ, lai atbilstu
noteiktiem skaistuma etaloniem vai noslēptu kādu fizisku defektu,
bija gatavas upurēt pat savu veselību, piemēram, vaigu sārtuma
pūderim klāt pievienoja dzīvsudrabu, bet sejas pūderim pievienoja
svinu. Par skaistumu rūpējās visos sabiedrības slāņos, pamatā
atšķīrās izejmateriāli, no kā gatavoja skaistumkopšanas līdzekļus.
Sievietes skaistumkopšanas procedūrām pakļāva arī vīriešus.
Piemēram, ļoti izplatīta skaistuma nepilnība vīriešu vidū bija
plikpaurība, lai to novērstu un veicinātu matu augšanu gatavoja
īpašu novārījumu – eļļā vārītas vītola lapas, ar kurām iezieda tās
ķermeņa vietas, uz kurām gribēja, lai augtu mati.
Par mūsdienu skaistumkopšanas līdzekļiem un to gatavošanas
procesu stāstīs dabiskās kosmētikas firmas „Gusto” pārstāve.
Apmeklētājiem būs iespēja pagatavot kādu skaistumkopšanas
līdzekli. Varēs aplūkot pils pastāvēšanas laika skaistumkopšanas
lietas – ķemmes un smaržu pudelītes.
Pasākums notiek „Senā dzīvesveida skola” ietvaros, kurā var
apgūt dažādas seno amatu prasmes un gūt priekšstatu par Bauskas
pils periodam atbilstoša laika cilvēku dzīvesveidu, sadzīves
kultūru, zinātni un atklājumiem.
Biļetes iepriekšpārdošanā var iegādāties Bauskas pils muzeja
kasē, mākslas salonā Meistars Gothards un rezervēt pa tālr.
63923793, 63922280 vai e-pastu: bauska.pils@e-apollo.lv
(rezervētās biļetes jāizpērk ne vēlāk kā 30 min. pirms pasākuma).
Biļetes cena pieaugušajiem – 1,50 Ls, mācību iestāžu audzēkņiem
0,80 Ls. Sīkāka informācija pieejama mājas lapā: www.
bauskaspils.lv.

Ilva Bitēna,
Bauskas pils muzeja sabiedrisko attiecību speciāliste

BAUSKAS NOVADPĒTNIECĪBAS
UN MĀKSLAS MUZEJĀ

Sestdien, 2.februārī plkst.12.00 tekstilmākslinieces Ineses Jakobi
izstādes „LOGI” atklāšana
Kas ir logs? Vai tas ir tilts starp iekštelpu, personīgo telpu un
ārpasauli, vai robeža starp tām?
Kādēļ dažreiz tas ir tilts, bet dažreiz – robeža?
Kādi logi atdala no ārpasaules, kādi vieno ar to?
Kurus logus atvērt, kurus nē? Vai visus logus vajag atvērt?
Vai neradīsies caurvējš? Kad atvērt?
Kad aizvērt? Kas to pateiks priekšā?
Varbūt atbildes meklējamas tikai sevī?
Varbūt paļauties tikai uz sevi, savu intuīciju un pieredzi?
Varbūt meklēt atbildes cilvēces pieredzē, dažādos laikos?
Tekstilmāksliniece Inese Jakobi saka: „Mani darbi ir kaut kas
līdzīgs sociālas būtnes dienasgrāmatai. Jau diezgan sen aizraujos
ar vienkāršāko rokdarbu tehniku – lāpīšanu.
Tā ļoti labi saskan ar manu darbu saturu un idejas attīstību”.
Ieeja izstādes atklāšanas pasākumā bez maksas.
Izstāde būs skatāma līdz 8.martam

Līga Grosbarde, muzeja speciāliste

Iecienītas procedūras
veselībai, skaistumam un
labai pašsajūtai
TUVĀK MĀJAM

SIA „Bauskas slimnīca”
piedāvā

Limfodrenāžu (tālr. 26888533 vai 28328676)
Zemūdens masāžu (tālr. 26888533)
Trenažieru zāles pakalpojumus (tālr.28328676)
Piedāvajam dāvanu kartes.

Dzimtsarakstu ziņas no 20.12.2012. līdz 31.01.2013.

Reģistrēti dzimušie
25, t.sk. 11 meitenes un 14 zēni
Reģistrēti mirušie
41, t.sk. 23 sievietes un 18 vīrieši
Reģistrētas laulības
8
Bērniem doti vārdi: Ēriks, Daniels, Ralfs, Renārs, Artis, Dairis, Mārtiņš, Dominiks, Matīss, Tomass, Markuss, Imants,
Marks, Adrians Toms un Elizabete, Līva, Madara, Melānija, Sāra, Emīlija, Marta, Paula, Gabriela, Madrija Kristela,
Kitija Ance.
Bauskas novada pašvaldības laikraksts iznāk vienu reizi mēnesī. Reģistrācijas Nr.000702429. Iedzīvotāji izdevumu saņem bez maksas. Par publicētajiem
faktiem un skaitļiem atbild rakstu autori. Aicinām novada iedzīvotājus piedalīties avīzes veidošanā un iesniegt aktuālu un interesantu informāciju par
notikumiem,faktiem un cilvēkiem. Redaktore Andra Matuļenko tālr. 63963975, e-pasts: andra.matulenko@bauska.lv, avīze publicēta arī internetā www.bauska.
lv. Sagatavošana drukai SIA «Silverprint», Rīgā

