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Ziņa

Noraida ieceri atvērt azartspēļu zāli

Ar pārliecinošu balsojumu deputāti 28.februāra sēdē lēma
noraidīt kārtējā SIA „Bliks” iesniegumā izteikto lūgumu par
atļaujas izsniegšanu azartspēļu organizēšanai telpās Bauskā
Rīgas ielā 27, tātad ēkā tieši iepretim rātsnamam. Šāda lēmuma
pieņemšanā bija svarīgi vairāki faktori, sākot no vispārējās
vietējā sabiedrībā valdošās negatīvās attieksmes pret azartspēļu
biznesu un beidzot ar racionāli argumentētu viedokli, kuru savās
vēstulēs pauduši kā biedrības „Bauskas vecpilsēta” valde, tā Valsts
pieminekļu aizsardzības inspekcijas Zemgales reģionālās nodaļas
valsts inspektore Mārīte Putniņa.
Sagatavotajā lēmumprojektā tika arī norādīts, ka Bauskas
novada pašvaldība ieguldījusi ievērojamus līdzekļus un darbu
rātslaukuma un rātsnama rekonstrukcijā ar mērķi izveidot šo
teritoriju par nozīmīgu pilsētas sabiedrisko un kultūras centru,
kurā norisinās pasākumi ar lielu apmeklētāju skaitu, kuru vidū
ir daudz bērnu un jauniešu. Būtiski, ka tiešā ēkas Rīgas ielā 27
tuvumā atrodas arī vairākas citas Bauskas novada pašvaldības
kultūras un izglītības iestādes – Bauskas Novadpētniecības un
mākslas muzejs, Bauskas Kultūras centrs, Bauskas Bērnu un
jauniešu centrs un Bauskas Centrālā bibliotēka, rātsnamā izvietots
tūrisma informācijas centrs. Par svarīgu tika uzskatīts arī fakts,
ka pie rātslaukuma atrodas otra nozīmīgākā sabiedriskā transporta
pieturvieta pēc Bauskas autoostas. Šajā pieturvietā apstājas
un uzņem pasažierus gan starppilsētu maršrutu autobusi, gan
reģionālas nozīmes maršrutu autobusi. Tātad tā ir arī iedzīvotāju,
kuru vidū ir daudz bērnu un jauniešu, pulcēšanās vieta. Tas,
savukārt, rada bažas, ka azartspēļu zāli netīšām varētu apmeklēt
cilvēki, kuru sākotnējais mērķis nemaz nav bijusi vēlme šādā vietā
nokļūt. Deputāts Raitis Ābelnieks norādīja, ka šādas un līdzīgas
iestādes, viņaprāt, ievērojami pasliktina arī kriminogēno situāciju
pilsētā, jo bieži vērojams, ka šo iestāžu apsargi rūpējas par kārtību
tikai iestādes telpās, savukārt kad saniknotie klienti pamet iestādes
telpas, par viņu rīcību nav atbildīgs vairs neviens. V.Grigorjeva
norādīja, ka, viņasprāt, būtu ne vien kategoriski jāiestājas pret
jaunu azartspēļu vietu atvēršanu pilsētā, bet arī jāapsver atsevišķu
spēļu zālēm izsniegto darbības atļauju pārtraukšana. Kā piemēru
viņa minēja azartspēļu zāli Salātu ielā Bauskā, kas izvietota tiešā
dzīvojamo ēku tuvumā. Arī U.Kolužs piekrita lēmumprojektā
paustajam viedoklim par to, ka rātslaukums nebūt nav tā vieta,
kur atvērt azartspēļu zāli.

Modernizēs IT aprīkojumu novada
izglītības iestādēs

Ar pārliecinošu balsu vairākumu, deputāti 2013.gada
28.februāra novada domes sēdē nolēma atbalstīt lēmumprojektu
par IT aprīkojuma iegādi Bauskas novada izglītības iestādēm.
Lēmumprojekts paredz kopumā Ls 52 750,00 novirzīt dažādas
datortehnikas iegādei novada izglītības iestāžu vajadzībām.
Par 23 000 latu plānots iegādāties 46 projicēšanas iekārtas un
ekrānu komplektus, 22 200 lati lēmumā novirzīti 37 galda datoru
ar monitoru, kā arī nepieciešamo programmatūru komplektu
iegādei, par 2400 latiem plānots iegādāties sešus klēpjdatorus,
kuri aprīkoti ar nepieciešamo programmatūru. 2150 latu liela
naudas summa iecerēta divu lāzerprinteru ar kopēšanas funkciju
iegādei un, visbeidzot, Ls 3000 paredzēti divu interaktīvo WIT
tāfeļu iegādei novada pirmsskolas izglītības iestāžu „Zīlīte” un
„Pasaulīte” vajadzībām.
Jāpiebilst, ka šīs summas ir tikai aptuvenas un nav izslēgts, ka
tās varētu gan pieaugt, gan samazināties. Precīzas izmaksas būs
zināms tikai pēc iepirkuma veikšanas. Dokumentācija iepirkuma
izsludināšanai Bauskas novada izglītības pārvaldes speciālistiem
jāsagatavo un jāiesniedz Bauskas novada administrācijas
Iepirkumu nodaļai līdz 2013.gada 15.martai. Iepirkums par IT
aprīkojuma iegādi jāizsludina līdz 2013.gada 1.apīlim.

Informācija
Bauskas novada Īslīces pagasta
iedzīvotāju ievērībai

SIA „Īslīces ūdens” informē, ka ir atvērts jauns
maksājumu norēķinu konts: AS SEB banka UNLA LV2X
Konta Nr. LV97UNLA0050 0195 5488 7.
Lūdzam norēķinus veikt uz minēto kontu.
SIA „Īslīces ūdens” administrācija
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Stāstām par paveikto

Izstādē skatāma „Bauska toreiz un
tagad”

21.februārī Bauskas autoostā tika atklāta ceļojošā izstāde
„Bauska toreiz un tagad”. Izstāde veidota no vienpadsmit
planšetēm ar vizuālu un tekstuālu informāciju par ēkām un
notikumiem Bauskas vecpilsētā, kas atspoguļo no iepriekšējām
paaudzēm saņemto materiālo un garīgo kultūras mantojuma daļu
un informāciju par to, kā tas caur gadsimtiem „dzīvojis” līdz
mūsdienām. Kā teic paši izstādes veidotāji - biedrība „Bauskas
vecpilsēta” - izstādes vadmotīvs bija iepazīstināt Bauskas
novada un pilsētas iedzīvotājus un tās viesus ar dažiem vēstures
lieciniekiem, notikumiem, mirkļiem. Izstāde raisa patiesu interesi,
domājams, galvenokārt tādēļ, ka ikvienam baušķeniekam ir savas
asociācijas ar tajā apskatāmo - no bērniem un jauniešiem, kas
atpazīst pilsētas mūsdienu vaibstus, līdz pat viņu vecmāmiņām
un vecvecmāmiņām, kuras lolo atmiņas par Bausku pirmskara
gados. „Tas ir mēģinājums padziļināt izpratni par to materiālo un
garīgo kultūras mantojuma daļu, ko glabā Bauskas vecpilsēta,”
teic izstādes organizētāji.
Atklāšanas pasākums izvērtās par savdabīgu ceļojumu laikā –
renesanses dejas demonstrēja seno deju grupa „Galms”, Bauskas
krodziņu atmosfērā līdzēja iejusties Bauskas Novadpētniecības
un mākslas muzeja speciālists Aigars Urtāns, savukārt tagadnes

ainiņu uzbūra braekdance dejotāji no deju grupas „Lēra”. Kopā
ar Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzeja speciālistu Raiti
Ābelnieku cauri gadsimtiem ceļoja ne vien autoostas apmeklētāji,
bet arī Bauskas Bērnu bibliotēkas mazie lasītāji. Ābelnieka kunga
stāstījums lieliski iezīmēja to, cik interesanta patiesībā ir vēsture
un vēstures liecības, tikai jāprot par tiem stāstīt un tos atraktīvi
parādīt.
Izstāde „Bauska toreiz un tagad” tapusi pateicoties veiksmīgai
biedrības „Bauskas vecpilsēta” dalībai VAS „Latvijas Hipotēku
un zemes bankas” Klientu kluba „Mēs paši” projektu konkursā.
Izstādes atklāšanas pasākumā bankas pārstāve izteica patiesu prieku
par sasniegto projekta rezultātu, novērtējot to kā patiesi lietderīgu un
ilgtspējīgu. Bauskas autoostā izstāde būs apskatāma līdz 17.martam,
taču Bauskas Centrālās bibliotēkas vadītāja Baiba Tormane,
norādīja, ka arī turpmāk izstādi varēs aplūkot. Tā tiks izstādīta
novada bibliotēkās, izglītības iestādēs, atbilstošos laika apstākļos to
apskatei izliks arī āra pasākumos, piemēram, rātslaukumā.

Ieva Šomina,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Publikācijas sagatavošanā izmantota informācija no www.
bauskasvecpilseta.lv

Pašvaldība palielinājusi atbalstu audžuģimenēm
Jautājums par grozījumu veikšanu Bauskas novada
pašvaldības saistošajos noteikumos „Par Bauskas novada
pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” februārī tika
virzīts izskatīšanai domes komiteju sēdēs un to skatīja
domes sēdē 28.februārī. Lēmums tika atbalstīts.
Grozījumi paredz veikt izmaiņas pašvaldības noteiktā
pabalsta apmērā, kas domāts audžuģimenēm bērna uzturam
un audzināšanai. Pabalstu paredzēts palielināt par 40 latiem
– no tagadējiem Ls80 uz Ls120.
Kā atzina Bauskas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Anda
Smiltiņa-Plūdone, pašreizējā samaksa par bērna audzināšanu
mēnesī ir viena no viszemākajām Latvijā. Citās pašvaldībās
šī pabalsta apmērs ir virs 100 latiem. Mūsu novadā ir astoņas
audžuģimenes, kurās pašreiz tiek audzināti 27 bērni, no
kuriem tikai 6 ir mūsu novada bērni. Seši mūsu novada bērni

aug audžuģimenēs ārpus mūsu novada, bet bērnunamos
atrodas 47 mūsu novada bērni. Šī pakalpojuma apmaksai
pašvaldība 2012.gadā izlietojusi Ls143832.
Ar šiem saistošo noteikumu grozījumiem pašvaldība
vēlas ieinteresēt mūsu novada audžuģimenes uzņemties
aizbildnību par bērniem no mūsu novada, kam noteiktā
laika periodā tas ir nepieciešams un lai veicinātu alternatīvus
aprūpes pakalpojumus bērnam draudzīgā vidē.
Andra Matuļenko,
Lietvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

«Bauskas Novada Vēstis» lasāmas arī
Bauskas novada mājas lapā www.bauska.lv
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Bauskas novada domes pieņemtie lēmumi 2013.gada februārī (domes lēmumi
1.Par SIA „BLIKS” iesniegumu.
2.Par licencēto makšķerēšanu Bauskas novada administratīvajā
teritorijā Lielupē, Mūsā un Mēmelē.
3.Par finanšu līdzekļu piešķiršanu SIA „Bauskas slimnīca”
pamatkapitāla palielināšanai.
4.Par projekta „Atbalsts jauniešu centra darbības nodrošināšanai
Bauskas novadā” iesniegšanu.
5.Par līdzfinansējumu projektam „16., 17.gs.Kurzemes un Zemgales
hercogistes pilsētnieku tērpi kultūras vēstures programmām”.
6.Par līdzdalību projekta „Nākamās paaudzes elektronisko sakaru
tīkla attīstība lauku reģionos” īstenošanā.
7.Par līdzdalību aizsardzības plāna dabas parkam „Bauska”
aktualizēšanu.
8.Par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes
„Griķu pamatskola” attīstības plāna 2012./2013. – 2014./2015.
mācību gadam saskaņošanu.
9.Par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes
„Bauskas Valsts ģimnāzija” attīstības plāna 2012./2013. –
2014./2015.mācību gadam saskaņošanu.
10.Par noteikumu „Kārtība, kādā tiek veikta valsts budžeta
mērķdotācijas sadale Bauskas novada pašvaldības vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu
darba samaksai Bauskas novadā” apstiprināšanu.
11.Par IT aprīkojuma iegādi Bauskas novada pašvaldības izglītības
iestādēm.
12.Par papildu finansējumu Bauskas Mūzikas skolai.
13.Par S. B. iesniegumu.
14.Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Sporta
nams „Mēmele”” nolikumā.
15.Par sporta zāles nodošanu pārvaldīšanā vispārējās izglītības
iestādei „Uzvaras vidusskola”.
16.Par vienošanos ar A. V. savstarpējā ieskaita veikšanai.
17.Par grozījumiem Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūnija

saistošajos noteikumos Nr.17 „Par Bauskas novada sociālās
palīdzības pabalstiem”.
18.Par saistošo noteikumu „Par ilgstošas sociālās aprūpes
pakalpojuma piešķiršanas un samaksas kārtību pieaugušām
personām Bauskas novada pašvaldības iestādē „Vispārēja tipa
pansionāts „Derpele”” apstiprināšanu.
19.Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas
novada Sociālais dienests” nolikumā.
20.Par ēkas Rūpniecības ielā 7, Bauskā rekonstrukcijas ieceri.
21.Par dzīvokļa īpašuma Nr.xxxx, Bauskā dāvinājuma pieņemšanu.
22.Par nedzīvojamo telpu ēkā „Lauktehnika 22, Īslīces pagastā
nomas līguma pagarināšanu ar SIA „Veselība”.
23.Par nedzīvojamo telpu ēkā „Lauktehnika 22, Īslīces pagastā
nomas līguma pagarināšanu ar I.Joču.
24.Par nedzīvojamo telpu ēkā „Lauktehnika 22, Īslīces pagastā
nomas līguma pagarināšanu ar A.Fārnesti.
25.Par nedzīvojamo telpu ēkā „Lauktehnika 22, Īslīces pagastā
nomas līguma pagarināšanu ar I.Dalbiņu.
26.Par nedzīvojamo telpu ēkā E.Kapkalna ielā 1A, Īslīces pagastā
nomas līguma pagarināšanu ar I.Dalbiņu un I.Joču.
27.Par nekustamo īpašumu Elejas iela 5, Elejas iela 7, Elejas iela
9, Bauskā iegūšanu Bauskas novada pašvaldības īpašumā.
28.Par dzīvojamās telpas Dārza ielā xxxx, Bauskā izīrēšanu.
29.Par dzīvojamās telpas Kalēju ielā xxxx, Bauskā izīrēšanu.
30.Par sociālā dzīvokļa Rīgas ielā xxxx, Bauskā īres līguma
atjaunošanu.
31.Par dzīvojamās telpas Bauskas ielā xxxx, Dāviņu pagastā īres
līguma atjaunošanu.
32.Par dzīvojamās telpas Bauskas ielā xxxx, Dāviņu pagastā īres
līguma atjaunošanu.
36.Par nekustamo īpašumu Mežotnes pagastā zemes vienību
piekritību.
37.Par zemes vienības ar kadastra apzīlējumu 4072 004 0546
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Mežotnes pagastā piekritību un lietošanas mērķu noteikšanu.
38.Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0458
Mežotnes pagastā piekritību.
39.Par zemes vienības ar kadastra apz. 4072 004 0531 Mežotnes
pagastā piekritību un apvienošanu ar zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 4072 004 0530 un 4072 004 0543.
40.Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4072 002 0083
Mežotnes pagastā piekritību, adreses piešķiršanu un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu.
41.Par nekustamā īpašuma „Vidusziemeļi” zemes vienības daļas ar
kadastra apzīmējumu 4072 004 0075 Mežotnes pagastā iznomāšanu.
42.Par nekustamā īpašuma „Līču lauks” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4060 006 0066 Gailīšu pagastā iznomāšanu.
43.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa
Nr.xxxxDāviņu pagastā atsavināšanu.
44.Par Bauskas novada Bauskas novada pašvaldības nekustamā
īpašuma – dzīvokļa Nr.xxxx, Dāviņu pagastā atsavināšanu.
45.Par Bauskas novada Bauskas novada pašvaldības nekustamā
īpašuma – dzīvokļa Nr.xxxx, Dāviņu pagastā atsavināšanu.
46.Par Bauskas novada Bauskas novada pašvaldības nekustamā
īpašuma – dzīvokļa Nr.xxxx, Dāviņu pagastā atsavināšanu.
47.Par dzīvojamās mājas Dārza ielā 26/2, Bauskā pārvaldīšanas
tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku biedrībai.
48.Par zemesgabala Rātslaukumā, Bauskā nomas līguma
pagarināšanu.
49.Par dzīvokļa xx, Vecsaules pagastā dāvinājuma pieņemšanu.
50.Par dzīvokļa īpašuma Nr.xx, Upmalas ielā xx, Bauskā
dāvinājuma pieņemšanu.
51.Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas novada administrācija” nolikumā.
52.Par grozījumu Saimnieciskās nodaļas reglamentā saskaņošanu.
53.Par transportlīdzekļu iegādi.
54.Par Transporta nodaļas reglamenta saskaņošanu.

Aktuāla informācija
PAZIŅOJUMS PAR ATKĀRTOTU IZSOLI

Bauskas novada dome 2013.gada 20.martā pulksten 13.30 Bauskas novada domes telpās Uzvaras
ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. 3, Upes ielā 6, Bauskā, Bauskas
nov., kadastra Nr. 4001 900 3337, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa ar kopējo platību 34,1m²,
kopīpašuma 341/1248 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, kadastra apzīmējums 4001 004
0188 001, zemesgabala, kadastra apzīmējums 4001 004 0188 un palīgēkas atklātu, mutisku otro
atkārtotu izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamo īpašumu nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – Ls 1600 ( viens tūkstotis seši simti latu).
Maksāšanas līdzekļi:100% lati.
Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas – jāieskaita Bauskas
novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571, AS „SEB”
banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi „Nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr. 3, Upes ielā 6, Bauskā
izsoles nodrošinājuma summa”.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas
novada domes kancelejā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 2.stāva 220.kabinetā, darba dienās no plkst.9.00
līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

PAZIŅOJUMS PAR ATKĀRTOTU IZSOLI

Bauskas novada dome 2013.gada 20.martā pulksten 14.00 Bauskas novada domes telpās
Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma - „Pīrāgi” -2, Gailīšu pag., Bauskas
nov., kadastra Nr. 4060 900 0519, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa ar kopējo platību 35,5m²,
kopīpašuma 355/2196 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, kadastra apzīmējums 4060 006
0105 001, zemesgabala, kadastra apzīmējums 4060 006 0105 atklātu, mutisku otro atkārtotu izsoli
ar augšupejošu soli.
Nekustamo īpašumu nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – Ls 290 (divi simti deviņdemit lati).
Maksāšanas līdzekļi: 100% lati.
Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas – jāieskaita Bauskas
novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571, AS „SEB”
banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi „Nekustamā īpašuma - dzīvokļa „Pīrāgi” -2, Gailīšu pagastā
izsoles nodrošinājuma summa”.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var
Bauskas novada domes kancelejā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 2.stāva 220.kabinetā, darba dienās no
plkst.9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

PAZIŅOJUMS PAR ATKĀRTOTU IZSOLI

Bauskas novada dome 2013.gada 20.martā pulksten 14.30 Bauskas novada domes telpās Uzvaras
ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Plānītes”, Gailīšu pag., Bauskas nov.,
kadastra Nr. 4060 011 0039, kas sastāv no zemesgabala, kadastra apzīmējums 4060 011 0039, ar
platību 1,29 ha, viendzīvokļa dzīvojamās mājas, būves kadastra apzīmējums 4060 011 0039 001,
kūts, būves kadastra apzīmējums 4060 011 0039 002 un šķūņa, būves kadastra apzīmējums 4060
011 0039 003, atklātu, mutisku otro atkārtotu izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamo īpašumu nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – Ls 2000 (divi tūkstoši latu).
Maksāšanas līdzekļi: 100% lati.
Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas – jāieskaita Bauskas novada
domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571, AS „SEB” banka, kods
UNLALV2X, ar atzīmi „Nekustamā īpašuma „Plānītes”, Gailīšu pag., izsoles nodrošinājuma summa”.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas
novada domes kancelejā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 2.stāva 220.kabinetā, darba dienās no plkst.9.00
līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada dome 2013.gada 20.martā pulksten 15.00 Bauskas novada domes telpās Uzvaras
ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma „Olgas”, Codes pag., Bauskas nov., kadastra
Nr. 4052001 0017, kas sastāv no zemesgabala ar platību 1,44 ha, kadastra apzīmējums 4052 001
0052, ½ domājamās daļas, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašumanosacītā cena jeb izsoles sākumcena – Ls 900 ( deviņi simti lati).
Maksāšanas līdzekļi: 100% lati.
Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma
iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr.
LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi „Nekustamā
īpašuma„Olgas”, Codes pag. izsoles nodrošinājuma summa”.
Pirmpirkuma tiesības uz zemesgabalu var realizēt uz zemesgabalaesošo ēku īpašnieki, ja to
īpašuma tiesības ir reģistrētas zemesgrāmatā. Pieteikums par pirmtiesību realizēšanu jāiesniedz
viena mēneša laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas. Zemesgabala izsole netiks rīkota, ja tiks
realizētas pirmpirkuma tiesības.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var
Bauskas novada domes kancelejā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 2.stāva 220.kabinetā, darba dienās no
plkst.9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00, tel.63922238, 29168555.

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada dome 2013.gada 20.martā pulksten 15.30 Bauskas novada domes telpās
Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma Kalna iela 1A, Bauska, Bauskas nov.,
kadastra Nr.4001 004 0271, kas sastāv no zemesgabala ar platību 88m², kadastra apzīmējums
4001 004 0271 un dzīvojamās mājas, būves kadastra apzīmējums 4001 004 0115 003, atklātu,
mutiskuizsoliaraugšupejošu soli.
Nekustamā īpašumanosacītā cena jeb izsoles sākumcena – Ls 5200 ( pieci tūkstoši divi simti lati).
Maksāšanas līdzekļi: 100% lati.
Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma
iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr.
LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi „ Nekustamā
īpašumaKalna iela 1A, Bauska. izsoles nodrošinājuma summa”.
Pirmpirkuma tiesības uz zemesgabalu var realizēt nekustamā īpašumaPlūdoņa ielā 28, Bauskā
īpašnieks uz kura zemesgabala atrodas atsavināmās dzīvojamās ēkas daļa. Pieteikums par pirmtiesību
realizēšanu jāiesniedz viena mēneša laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas. Nekustamā īpašuma
izsole netiks rīkota, ja tiks realizētas pirmpirkuma tiesības.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas
novada domes kancelejā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 2.stāva 220.kabinetā, darba dienās no plkst.9.00
līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00, tel.63922238, 29168555.

Izveido jaunu amata vienību

Pēc plašām diskusijām 2013.gada 28.februāra sēdē deputāti pieņēma lēmumu izveidot
jaunu amata vienību Bauskas novada pašvaldības iestādē „Bauskas novada administrācija”
– arhitekts . Uz šāda speciālista nepieciešamību novada būvvaldē norādīja biedrība
„Bauskas Vecpilsēta”. Iesniegumā norādīts, ka Bauskas pilsētā nenotiek strukturēta un
mērķtiecīga kvalitatīvas pilsētvides veidošana. Biedrība pauž viedokli, ka pilsētā neviens
nenodarbojas ar pilsētplānošanu, kas savukārt rada haotisku un nepievilcīgu pilsētvidi.
Iesniegumā īpaši tiek uzsvērta Bauskas vecpilsētas kā valsts nozīmes pilsētbūvniecības
pieminekļa attīstības plānošana. Ņemot vērā biedrības iesniegumu, tika sagatavots
lēmumprojekts par arhitekta amata vietas izveidi Bauskas novada Būvvaldē. Par šo
lēmumprojektu tika diskutēts ļoti plaši. Dažādi viedokļi bija par arhitekta amata aprakstā
iekļautajiem pienākumiem. Galu galā vienpadsmit deputātiem balsojot „par”, četriem „pret”
un vienam atturoties, deputāti nolēma atbalstīt arhitekta vietas izveidi novada Būvvaldē,
nosakot šim speciālistam atalgojumu Ls 700,00 pirms nodokļu nomaksas.
Tā kā plašas diskusijas bija arī par arhitekta palīga, mākslinieka vai līdzīga speciālista
amata vietas izveidi būvvaldē, deputāti vienojās, ka arī turpmāk jautājums par Būvvaldes,
kā pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” struktūrvienības kapacitātes
stiprināšanu ir aktuāls.
Ieva Šomina,
sabiedrisko attiecību speciāliste

2013.gada 28.februārī										Bauskas Novada Vēstis
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Saistošie noteikumi
Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā
piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai
Bauskā 2012.gada 20.decembrī
Nr.24
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un likuma „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.2 panta otrās daļas 5.punktu
un piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1.Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Bauskas novada
pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) piešķir līdzfinansējumu
daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanas – renovācijas, rekonstrukcijas vai remonta
pasākumu īstenošanai un piešķiramā līdzfinansējuma apmēru.
2.Līdzfinansējumu piešķir daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām
piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai.
3.Līdzfinansējumu piešķir Bauskas novada pašvaldības budžetā
šim mērķim paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.
4.Saistošajos noteikumos ir lietoti šādi termini:
4.1. daudzdzīvokļu dzīvojamā māja – divu un vairāk stāvu
dzīvojamā māja, kas nodota ekspluatācijā un saskaņā ar kadastrālās
uzmērīšanas lietu ir dzīvojamā māja ar vismaz četriem dzīvokļiem
ar kopīgu ieeju no koplietošanas telpas, koridora vai galerijas;
4.2. piesaistītais zemesgabals – zemesgabals, uz kura atrodas
daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā māja un kurš ir ēkas
kopīpašnieku (dzīvokļu īpašnieku) lietošanā vai īpašumā;
4.3. brauktuve – ceļa (ielas) daļa, kas paredzēta transportlīdzekļu
braukšanai;
4.4. ietve – ceļa (ielas) daļa, kas paredzēta gājējiem;
4.5. remonts – darbi, kas tiek veikti brauktuvēs un/vai ietvēs un
laukumos nolūkā likvidēt esošos defektus (piemēram, bedrīšu
remonts);
4.6. pašvaldības pārstāvis – pašvaldības iestāde „Bauskas novada
administrācija”;
4.7. pasūtītājs - daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
dzīvokļu īpašuma īpašnieki vai dzīvokļu īpašnieku kopība;
4.8. pasūtītāja pilnvarotā persona – daudzstāvu daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku izveidota sabiedrība,
biedrība vai cita reģistrēta dzīvokļu īpašnieku apvienība, kā arī
persona, kurai dzīvokļu īpašnieki ir nodevuši dzīvojamās mājas
pārvaldīšanas tiesības, kā arī pārvaldnieks, kurš darbojas uz likuma
„Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta
septītās daļas pamata;
4.9. līdzfinansējums – pašvaldības budžeta finanšu līdzekļu
daļa daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto
zemesgabalu labiekārtošanai;
4.10. pasūtītāja līdzfinansējums – pasūtītāja finanšu līdzekļu
daļa daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto
zemesgabalu labiekārtošanai.
II. Pasūtītājam izvirzāmās prasības
5.Tiesības iesniegt projekta iesniegumu līdzfinansējuma
saņemšanai ir pasūtītājam, kas projekta iesnieguma iesniegšanas
dienā pašvaldības pārstāvim, atbilst visiem šā punkta apakšpunktos
minētajiem nosacījumiem:
5.1. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējā platība ir lielāka par
200 m2 un tajā esošo neapdzīvojamo telpu platība nepārsniedz 35
% no dzīvojamās mājas kopējās platības;
5.2. daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ir pārņemta dzīvokļu īpašnieku
valdījumā (nodibināta dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība,
biedrība vai cita reģistrēta dzīvokļu īpašnieku apvienība) vai par
mājas apsaimniekošanu, vai pārvaldīšanu ir noslēgts pilnvarojuma
līgums, vai māju apsaimnieko pārvaldnieks, kurš darbojas uz
likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”
50.panta septītās daļas pamata;
5.3.normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemts dzīvokļu
īpašnieku kopības lēmums:
5.3.1. veikt daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala
labiekārtošanu un nodrošināt pasūtītāja līdzfinansējumu;
5.3.2. nepieciešamības gadījumā uzņemties saistības, piesaistot
kredītiestādes finanšu līdzekļus daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai
piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas pasākumu īstenošanai;
5.3.3. saistošo noteikumu 14.punktā minēto dokumentu
iesniegšanas brīdī nekustamā īpašuma nodokļa parāds (pamatparāds
un nokavējuma nauda) par attiecīgajā daudzdzīvokļu dzīvojamā
mājā esošajām telpu grupām, daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai
piesaistītajām palīgēkām un daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai
piesaistīto zemesgabalu nepārsniedz 15 % no taksācijas gadam,
kurā tiek iesniegts projekta iesniegums, kopējās aprēķinātās
nekustamā īpašuma nodokļa summas šajā apakšpunktā minētajiem
nekustamajiem īpašumiem;
5.3.4. saistošo noteikumu 15.8.apakšpunktā minētā dokumenta
iesniegšanas brīdī attiecīgās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
dzīvokļu īpašnieku apsaimniekošanas maksas un pārējo ar dzīvokļa
lietošanu saistīto pamatpakalpojumu maksājumu parāds nepārsniedz
15 % no kopējās aprēķinātās apsaimniekošanas un pamatpakalpojumu
maksas summas par dzīvojamo māju par pēdējiem 12 mēnešiem.
6.Pašvaldības līdzfinansējums netiek piešķirts, ja par projekta
finansētajām attiecināmajām izmaksām ir saņemts finansējums/
līdzfinansējums no Eiropas Savienības fondu vai citas ārvalstu
finanšu palīdzības līdzekļiem vai citiem finanšu instrumentiem.
7.Projekta iesniegumu pašvaldības finansējuma saņemšanai vienām
un tām pašām realizētajām atbalstāmajām darbībām var iesniegt
ne biežāk kā reizi piecos gados, izņemot brauktuves, ietves un/vai
laukuma remontam.

III. Atbalstāmās aktivitātes, attiecināmās, neattiecināmās
izmaksas un līdzfinansējuma apmērs
8.Līdzfinansējumu var piešķirt šādām aktivitātēm:
8.1.brauktuves, ietves un/vai laukuma būvniecībai, tajā skaitā
rekonstrukcijai un renovācijai vai remontam – no 50 % līdz 95
% no brauktuves, ietves un/vai laukuma, tajā skaitā ar to saistīto
funkcionāli nepieciešamo inženierkomunikāciju būvniecības
izmaksām;
8.2. apgaismojuma izbūvei, rekonstrukcijai un/vai renovācijai
– 75 % apmērā no apgaismojuma izbūves, rekonstrukcijas vai
renovācijas izmaksām;
8.3. citam piesaistītā zemesgabala labiekārtojumam (bērnu rotaļu
laukuma, soliņu, atkritumu urnu, atkritumu konteineru laukumu,
zālienu izveidošanai, rekonstrukcijai vai renovācijai) – 75 %
apmērā no konkrētā piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas
darbu izmaksām;
8.4. tehniskā projekta izstrādei – 50 % apmērā no tehniskā projekta
izstrādes izmaksām;
8.5.brauktuvju, ietvju un/vai laukuma esošā seguma remontam
līdzfinansējums ir no 50 % līdz 95 % apmērā no izmaksu summas,
ko piešķir šādā apmērā:
8.5.1. ja brauktuve, ietve un/vai laukums kalpo vienai dzīvojamajai
mājai, līdzfinansējums ir 50 %;
8.5.2. ja brauktuve, ietve un/vai laukums kalpo divām dzīvojamajām
mājām, līdzfinansējums ir 70 %;
8.5.3. ja brauktuve, ietve un/vai laukums kalpo trīs un vairāk
dzīvojamajām mājām, līdzfinansējums ir 90 %;
8.5.4. ja brauktuve, ietve un/vai laukums faktiski kalpo kā
sabiedriski lietojama būve, līdzfinansējums ir 95 %;
8.6. būvuzraudzības veikšanai – 50 % apmērā no būvuzraudzības
veikšanas izmaksām;
8.7. autoruzraudzības veikšanai – 50 % apmērā no autoruzraudzības
veikšanas izmaksām ar nosacījumu, ka izmaksas summa
nepārsniedz 10 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.
9.Par attiecināmām izmaksām tiek uzskatītas:
9.1. topogrāfijas un inženierģeoloģijas darbu izmaksas;
9.2. tehniskā projekta izstrādes izmaksas;
9.3. būvdarbu izmaksas;
9.4. būvuzraudzības un/vai autoruzraudzības izmaksas;
9.5. labiekārtojuma aprīkojuma iegādes, piegādes un uzstādīšanas
izmaksas;
9.6. nodokļu un nodevu maksājumi, kas tieši saistīti ar līdzfinansēto
projektu, ja pasūtītāja pilnvarotā persona tos nevar atgūt, ievērojot
normatīvajos aktos par nodokļiem un nodevām noteikto kārtību;
10.Izmaksas ir attiecināmas, ja tās tieši ir nepieciešamas projekta
īstenošanai, ir paredzētas apstiprinātajā projekta iesniegumā
un tiek veiktas, ievērojot finanšu vadības, ekonomiskuma,
produktivitātes un efektivitātes principus.
11.Par neattiecināmām izmaksām tiek uzskatītas:
11.1. izmaksas, kas saistītas ar projekta iesnieguma sagatavošanu,
tajā skaitā konsultāciju pakalpojumu izmaksas;
11.2. projekta administrēšanas izmaksas;
11.3. samaksa par aizdevuma izskatīšanu, noformēšanu un
rezervēšanu, procentu maksājumi, soda procenti, maksājumi par
naudas pārskaitījumiem, komisijas nauda, zaudējumi sakarā ar
valūtas maiņu un citi tiešie finansiālie izdevumi;
11.4. izmaksas, kas nav noteiktas kā attiecināmas;
11.5. izmaksas, kas radušās pirms saistošo noteikumu spēkā
stāšanās datuma.
12.Daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošana tiek realizēta divās stadijās: tehniskā projekta
izstrāde, ja plānošanas un arhitektūras uzdevumā nav noteikts
citādi, un būvdarbu veikšana.
13.Iepirkumus, kas nepieciešami līdzfinansējuma pasākumu un
tehnisko uzraudzību īstenošanai, veic pasūtītājs vai tā pilnvarotā
persona, tos saskaņojot ar pašvaldības pārstāvi.
IV. Projekta iesnieguma iesniegšanas un izskatīšanas kārtība
14.Līdzfinansējuma saņemšanai, pasūtītāja pilnvarotā persona
iesniedz pašvaldības pārstāvim projekta iesniegumu, kas sastāv no
aizpildītas projekta iesnieguma veidlapas (pielikums) un citiem šajos
saistošajos noteikumos uzskaitītājiem iesniedzamajiem dokumentiem.
15.Projekta iesniegumam pievienojami šādi dokumenti:
15.1. zemesgrāmatu nodalījuma noraksta vai Valsts zemes dienesta
izziņas par mājā esošo dzīvokļa īpašumu skaitu un īpašniekiem
kopija;
15.2. izkopējums no būves kadastrālās uzmērīšanas lietas, kas satur
informāciju par daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējo
platību (sadaļa „Būves eksplikācija”);
15.3. ja projekta iesniegumu iesniedz pasūtītāja pilnvarotā persona
– juridiska persona vai pilnsabiedrība – tai jāiesniedz statūtu kopija
un kompetentas institūcijas izdota izziņa par pārstāvības tiesībām;
15.4. pasūtītāja pilnvarotajai personai – daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas kopīpašuma pārvaldīšanas līguma vai dokumenta, kas to
aizstāj, kopija;
15.5. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašnieku kopības
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemts lēmums par:
15.5.1. daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanu, nodrošinot pasūtītāja līdzfinansējumu;
15.5.2. saistību uzņemšanos nepieciešamības gadījumā, piesaistot
kredītiestādes finanšu līdzekļus daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai
piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai;

15.5.3. pasūtītāja pilnvarojumu pasūtītāja pilnvarotajai personai
sagatavot un iesniegt projekta iesniegumu pašvaldības pārstāvim,
parakstīt līgumu par daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā
zemesgabala labiekārtošanu.
15.6. attiecīgās aktivitātes izmaksu aprēķins pirms projekta
iesnieguma iesniegšanas, kas saskaņots ar pašvaldības pārstāvi.
Attiecīgās aktivitātes izmaksu aprēķins (tāme) un sagatavots
atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem
„Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu
noteikšanas kārtība”;
15.7. ja labiekārtojuma darbus paredzēts veikt uz piesaistītā
zemesgabala, kas nepieder pasūtītājam, jāiesniedz piesaistītā
zemesgabala īpašnieka rakstiska piekrišana darbu veikšanai un
zemes lietošanas tiesības apliecinoša dokumenta kopija;
15.8. izziņa, kurā norādīti aprēķinātie maksājumi par daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas apsaimniekošanu un samaksātie maksājumi par
pēdējiem 12 mēnešiem.
16.Projekta iesniegumu var iesniegt papīra formātā vai elektroniska
dokumenta veidā. Projekta iesniegumu, kas noformēts papīra
formātā, var iesniegt pašvaldības pārstāvim Uzvaras
ielā
1, Bauskā vai nosūtot pa pastu (adrese: Uzvaras iela 1, Bauska,
Bauskas nov., LV-3901). Projekta iesniegumu, kas noformēts
elektroniska dokumenta veidā, var nosūtīt uz pašvaldības pārstāvja
elektroniskā pasta adresi: dome@bauska.lv.
17.Ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formātā, jāievēro šādas
prasības:
17.1. projekta iesniegums iesniedzams vienā eksemplārā;
17.2. visiem projekta iesniegumam pievienotajiem dokumentiem
jābūt cauršūtiem (caurauklotiem), lapām jābūt numurētām un
to numuriem jāatbilst pievienotajam satura rādītājam. Lapu
daudzumam jābūt apliecinātam ar pretendenta vai pretendenta
pilnvarotās personas parakstu., projekta iesnieguma sagatavošanas
datums, dokumenta autora nosaukums, dokumenta izstrādāšanas
vieta un pasūtītāja pilnvarotās personas paraksts;
17.3. projekta iesniegumu paraksta pasūtītāja pilnvarotās personas
amatpersona ar paraksta tiesībām. Ja projekta iesniegumu paraksta
pilnvarotā persona, kopā ar projekta iesniegumu iesniedzams
dokuments, kas pilnvaro šo personu parakstīt projekta iesniegumu.
18.Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta veidā,
jāievēro šādas prasības:
18.1. projekta iesniegumu izstrādā un noformē atbilstoši
normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti;
18.2. projekta iesniegumu izstrādā DOC, XLS, PDF vai JPG datņu
formātā;
18.3. projekta iesnieguma veidlapa un papildus iesniedzamo
dokumentu oriģināli ir parakstīti katrs atsevišķi ar autora drošu
elektronisko parakstu un apliecināti ar laika zīmogu pirms projekta
iesnieguma iesniegšanas termiņa beigām. Ja papildus iesniedzamie
dokumenti ir dokumentu kopijas, tie ir apliecināti katrs atsevišķi ar
projekta iesniedzēja drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu
pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.
19.Projekta iesniegums ir jāsagatavo un jāiesniedz latviešu valodā.
20.Projekta iesniegumā nedrīkst būt neatrunāti labojumi – dzēsumi,
aizkrāsojumi, svītrojumi vai papildinājumi.
21.Desmit darba dienu laikā no projekta iesnieguma iesniegšanas
dienas pašvaldības pārstāvis pārbauda projekta iesnieguma atbilstību
saistošo noteikumu prasībām un sagatavo atzinumu.
22.Pamatojoties uz pašvaldības pārstāvja atzinumu, pašvaldības
izpilddirektors trīs darba dienu laikā no pašvaldības pārstāvja
atzinuma saņemšanas pieņem vienu no šādiem lēmumiem:
22.1. par projekta iesnieguma reģistrēšanu pašvaldības līdzfinansējuma
saņemšanas reģistrā, ja projekta iesniegums un tam pievienotie
dokumenti, kā arī pasūtītājs un/vai tā pilnvarotā persona atbilst
saistošo noteikumu prasībām;
22.2. par atteikumu reģistrēt projektu iesniegumu pašvaldības
līdzfinansējuma saņemšanas reģistrā, ja projekta iesniegums un/
vai tam pievienotie dokumenti, kā arī pasūtītājs un/vai tā pilnvarotā
persona neatbilst saistošo noteikumu prasībām vai arī sniegtas
nepatiesas ziņas;
22.3. par projekta iesnieguma atstāšanu bez virzības līdz trūkumu
novēršanai. Nosakot termiņu trūkumu novēršanai, tas nedrīkst būt
ilgāks par trīsdesmit darba dienām no lēmuma pieņemšanas dienas.
Desmit darba dienu laikā pēc precizējumu iesniegšanas pašvaldības
pārstāvis veic projekta iesnieguma atkārtotu pārbaudi un sagatavo
atzinumu.
23.Pēc pašvaldības izpilddirektora lēmuma par projekta iesnieguma
reģistrēšanu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas reģistrā,
pašvaldības pārstāvis iesniedz projekta iesniegumu pašvaldības
domes priekšsēdētājam, kurš nodrošina projekta iesnieguma
tālāku izskatīšanu pašvaldības komiteju un domes sēdēs atbilstoši
pašvaldības nolikumam.
24.Projekta iesniegumu vērtēšana notiek reģistrācijas secībā. Katram
pasūtītājam plānotais pašvaldības līdzfinansējuma daļas apmērs
nosakāms, pamatojoties uz plānoto atbalstāmo izmaksu aprēķinu,
nepārsniedzot 8.punktā noteiktos līdzfinansējuma apjomus.
25.Pašvaldībai, vērtējot projekta iesniegumu, ir tiesības pieprasīt no
pasūtītāja vai tā pilnvarotās personas papildus informāciju saistībā
ar līdzfinansējuma piešķiršanu.
26.Līdzfinansējuma saņemšanai brauktuves, ietves un/vai laukuma
remonta darbiem, pasūtītāja pilnvarotā persona iesniedz projekta
iesniegumu, kas sastāv no:

turpinājums 4.lpp.
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26.1. aizpildītas projekta iesnieguma veidlapas (pielikums);
26.2. attiecīgās aktivitātes izmaksu aprēķins (tāme), kas sagatavots
atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem
„Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu
noteikšanas kārtība”;
26.3. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašnieku
kopības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemts lēmums
par daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala
labiekārtošanu, nodrošinot pasūtītāja līdzfinansējumu.
27.Pašvaldības dome lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu
(vai atteikumu piešķirt līdzfinansējumu) pieņem 45 dienu laikā
pēc projekta iesnieguma reģistrēšanas pašvaldības līdzfinansējuma
saņemšanas reģistrā. Par pieņemto lēmumu pašvaldības pārstāvis
piecu darba dienu laikā rakstiski paziņo pasūtītājam vai tā
pilnvarotajam pārstāvim.
V. Projekta ieviešanas nosacījumi
28.Pēc domes lēmuma par līdzfinansējuma piešķiršanu stāšanās
spēkā pasūtītājs vai tā pilnvarotā persona nodrošina iepirkuma
plāna sagatavošanu un veic iepirkuma procedūru. Ja pasūtītājs
vai tā pilnvarotā persona trīsdesmit dienu laikā pēc saistošo
noteikumu 27.punktā minētā lēmuma spēkā stāšanās datuma nav
uzsākusi iepirkuma procedūru, tad attiecīgais domes lēmums
par līdzfinansējuma piešķiršanu uzskatāms par spēku zaudējušu.
Bauskas novada domes 2012.gada 20.decembra saistošo
noteikumu Nr.24 „Saistošie noteikumi par Bauskas novada
pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas
kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai piesaistītā
zemesgabala labiekārtošanai”"

paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.pantu viena no
pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par savas
administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu,
ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana;
ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju
apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un
uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole;
pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas
vietu izveidošana un uzturēšana).

29.Pēc iepirkuma uzvarētāja noteikšanas, normatīvo aktu
noteiktā kārtībā noslēdzams līgums starp pašvaldības pārstāvi,
pasūtītāju vai tā pilnvaroto personu un iepirkuma uzvarētāju
par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas piesaistītā zemesgabala
labiekārtošanu.
30.Saistošo noteikumu 29.punktā minētā līguma noslēgšanai
pasūtītājs vai tā pilnvarotā persona:
30.1. iesniedz pašvaldības pārstāvim kredītiestādes izziņu par to,
ka kredītiestāde ir pieņēmusi lēmumu par aizdevuma piešķiršanu
pasūtītājam ar mērķi – daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā
zemesgabala labiekārtošanas pasākumu īstenošanai;
30.2. vai ieskaita pašvaldības norēķinu kontā garantijas naudu
pasūtītāja līdzfinansējuma apmērā, kas turpmāk tiek izmantota
piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas izmaksu segšanai.
31.Atbilstoši saistošo noteikumu 29.punktā minētā līguma
noteikumiem samaksu projektētājam, būvuzņēmējam, būvuzraugam/
autoruzraugam par faktiski izpildīto darba apjomu veic:
31.1. pašvaldības pārstāvis un pasūtītājs vai tā pilnvarotā persona
proporcionāli katras puses līdzfinansējuma apmēram, ja pasūtītājs vai
tā pilnvarotā persona iesniedz saistošo noteikumu 30.1.apakšpunktā
minēto izziņu;
31.2. pašvaldības pārstāvis no šim mērķim paredzētā pašvaldības
budžeta līdzfinansējuma un saistošo noteikumu 30.2.apakšpunktā
minētās garantijas naudas, ja pasūtītāja pilnvarotā persona ir
ieskaitījusi garantijas naudu saistošo noteikumu 30.2.apakšpunktā
minētā apjomā.

32.Pēc domes lēmuma par līdzfinansējuma piešķiršanu brauktuves,
ietves un/vai laukuma remontam stāšanās spēkā, pasūtītājs vai tā
pilnvarotā persona nodrošina iepirkuma plāna sagatavošanu un
veic iepirkuma procedūru. Ja pasūtītājs vai tā pilnvarotā persona
trīsdesmit dienu laikā pēc saistošo noteikumu 27.punktā minētā
lēmuma spēkā stāšanās datuma nav uzsākusi iepirkuma procedūru,
tad attiecīgais domes lēmums par līdzfinansējuma piešķiršanu
uzskatāms par spēku zaudējušu.
33.Attiecīgo aktivitāšu izmaksu aprēķini (tāmes) pirms projekta
iesnieguma iesniegšanas saskaņojami ar pašvaldības pārstāvi.

Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.2 panta
otrās daļas 5.punkts nosaka, ka pašvaldība var sniegt palīdzību
dzīvojamās mājas īpašniekam (īpašniekiem) vai dzīvokļu
īpašniekiem, piešķirot finansējumu dzīvojamai mājai piesaistītā
zemesgabala labiekārtošanai.
Savukārt likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
27.2 panta piektajā daļā noteikts, ka kārtību, kādā tiek sniegta
palīdzība, un palīdzības apmēru nosaka pašvaldība savos
saistošajos noteikumos.
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Bauskas novada
pašvaldība piešķir līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām
mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas – renovācijas,
rekonstrukcijas vai remonta pasākumu īstenošanai un piešķiramā
līdzfinansējuma apmēru.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu

Līdzfinansējums tiks piešķirts apstiprinātā ikgadējā pašvaldības
budžeta ietvaros.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Pozitīva. Netieši ar darbu tiks nodrošināti būvuzņēmēji un
pakalpojumu sniedzēji.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Bauskas novada
pašvaldības iestāde „Bauskas novada administrācija”.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Saistošie noteikumi izstrādāti, ņemot vērā no Bauskas novada
domes deputātiem un iedzīvotājiem saņemtos ierosinājumus par
nepieciešamo pašvaldības palīdzību daudzdzīvokļu dzīvojamām
mājām piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanai.

Iespējams saņemt pašvaldības līdzfinansējumu teritoriju labiekārtošanai
Ar 2013.gada 28.februāri spēkā stājas saistošie noteikumi par
Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala
labiekārtošanai.
Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība
piešķir līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas – renovācijas, rekonstrukcijas vai
remonta pasākumu īstenošanai, kā arī piešķiramā līdzfinansējuma
apmēru.
Līdzfinansējuma saņemšanai var pieteikties daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki vai dzīvokļu īpašnieku
kopība, saistošajos noteikumos saukti par pasūtītāju. Lai saņemtu līdzfinansējumu jāatbilst arī noteiktiem kritērijiem:
– daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējā platība ir lielāka par
200 m² un tajā esošo neapdzīvojamo telpu platība nepārsniedz 35
% no dzīvojamās mājas kopējās platības;
– daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ir pārņemta dzīvokļu īpašnieku
valdījumā vai par mājas apsaimniekošanu, vai pārvaldīšanu ir
noslēgts pilnvarojuma līgums, vai māju apsaimnieko pārvaldnieks;
– normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemts dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums
Vēl viens būtisks nosacījums - līdzfinansējums netiek piešķirts,
ja par iesniegumā minētajām aktivitātēm ir saņemts līdzfinansējums Eiropas Savienības fondu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības
līdzekļiem vai citiem finanšu instrumentiem.
Atbalstu iespējams saņemt sekojošām aktivitātēm:
– brauktuves, ietves un/vai laukuma būvniecībai, tajā skaitā
rekonstrukcijai un renovācijai vai remontam;

– apgaismojuma izbūvei, rekonstrukcijai un/vai renovācijai;
– citam piesaistītā zemesgabala labiekārtojumam (bērnu rotaļu
laukuma, soliņu, atkritumu urnu, atkritumu konteineru laukumu,
zālienu izveidošanai, rekonstrukcijai vai renovācijai);
– tehniskā projekta izstrādei;
– brauktuvju, ietvju un/vai laukuma esošā seguma remontam;
– būvuzraudzības veikšanai;
– autoruzraudzības veikšanai.
Līdzfinansējuma apmērs svārstās no 50% līdz pat 95% no attiecināmajām izmaksām, tuvāk ar līdzfinansējuma apmēru katrai
aktivitātei, kā arī ar attiecināmo izmaksu pozīcijām var iepazīties
saistošajos noteikumos.
Līdzfinansējuma saņemšanai, Bauskas novada administrācijā
jāiesniedz latviešu valodā sagatavots projekta iesniegums, kas
sastāv no aizpildītas projekta iesnieguma veidlapas un citiem
saistošajos noteikumos uzskaitītajiem iesniedzamajiem dokumentiem. Projekta iesniegumu var iesniegt gan papīra formā, gan
elektroniski. Lēmumu par finansējuma piešķiršanu novada dome
pieņem 45 dienu laikā pēc projekta iesnieguma reģistrēšanas un
par šo lēmumu 5 dienu laikā tiek paziņots projekta iesniedzējam.
Ar saistošajiem noteikumiem iespējams iepazīties Bauskas
novada pašvaldības mājas lapā sadaļā pašvaldība - normatīvie
akti, kā arī laikraksta „Bauskas Novada Vēstis” februāra izdevumā.
Bauskas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus būt aktīviem un
sadarboties, lai kopīgiem spēkiem padarītu novada dzīvesveidi sakoptāku, sakārtotāku, pievilcīgāku kā novada iedzīvotājiem, tā viesiem.

LIETIŠĶI PADOMI PAR VIENKĀRŠĀM LIETĀM
VĒSTURISKU ĒKU ĪPAŠNIEKIEM, LIETOTĀJIEM,
APRŪPĒTĀJIEM

uzklausīšana jūsu vecās mājas nelielo šķībumu sakarā ļaus veikt tikai
pašus nepieciešamākos darbus, vienu nelielu šķībumu pieskaņojot
otram, tad abus trešajam un ceturtajam. Tieši tādā veidā, kaut ko
daļēji mainot, kaut ko citu pieciešot, rezultāts būs pietiekami ērts,
vienkāršāk izdarāms un vairāk piemērots jūsu vecajai mājai.
Vērojot senus zviedru interjerus, par visu vairāk pārsteidz viņu
absolūtā iecietība, pat lepnums par visām „vecuma” pazīmēm
– negludi, bet aprūpēti apmetumi; šķirbainas, bet tīras grīdas;
ieliekušās, bet ne lakotas sijas; apsūbējuši logu rāmji ar satumsušu
lineļļas ķitējumu un mirdzoši stikli.
Māju var labot visādi. Nav runa par stāvokli, kad mājā desmit
gadus neviens nav dzīvojis un jāveic kapitālais remonts. Tad tas ir
cits stāsts, taču arī tad viss nav jāmaina. Tagad padomāsim par mūsu
seno māju, kur visas istabas ir siltas un sausas, bet mazmājiņā grīda
šķība un resnās kanalizācijas caurules no vienas vietas noklātas ar
rūsainām pumpām. Istabās pietiks tikai ar kosmētisko remontu, bet atejās
būs jādara tas, kas jādara, un, iespējams, ka sijas būs jāmaina, apmetums
jāņem nost un visas komunikācijas pilnībā jāievelk no jauna – tas ir
pašsaprotami, ka mājai, tāpat kā jebkam, ir vieta, no kurienes tā sāk
bojāties (zivs – no galvas, autiņš – no sliekšņa utt.). Visām lietām ir
palielināta riska zonas!
(turpinājums - marta numurā)

(1.turpinājums, sākums februāra numurā)
Senas mājas šķībumi un saudzējoši remonti
Kas attiecas uz nelielām ēkas konstrukciju deformācijām, kuras
neapdraud drošību un noturību, tad to atjaunošana sākotnējā stāvoklī
nav katrā ziņā nepieciešama. Zināmā mērā tā ir gaumes lieta, vai
vecai koka mājai būtu jābūt nevainojamai jebšu arī nelielas atkāpes
ir pieļaujamas. Dzirdēts teiciens, ka tik ilgi, kamēr zupas šķīvi var
pieliet līdz pusei un ārā nelīst, grīdas esot pietiekami taisnas (varbūt
tas ir joks).
Katrā ziņā mūsu ieteikums būtu nepārsteigties ar
eiroremonta „visa iztaisnošanas” plāna realizāciju, jo tas ir ļoti
darbietilpīgs process, un pēc tā senuma izjūtas tiks krietni traumētas.
Ja vecās vietā ieliksiet jaunu grīdu ideāli „pēc līmeņa”, tad vecie
griesti, logi, durvis izskatīsies daudz vairāk deformēti nekā pirms
tam. Vai tas ir to vērts? Daudz ieteicamāk ir ļoti rūpīgi apsvērt
visas paredzamās „ideālās” taisnošanas sekas – par cik un kur
celsies grīda, kā tas ietekmēs durvju ailas un vērtnes, kas notiks ar
krāsnīm un palodžu augstumu. Atcerieties, ka pat vienkārša platu
dēļu grīda ir ļoti liela vērtība, ko gudri cilvēki uzpērk un pārdod
par īsta parketa cenu! Iecietība un savu patieso zemapziņas vēlmju

Ieva Šomina,
sabiedrisko attiecību speciāliste

VI. Apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
34.Pašvaldības izpilddirektora izdoto administratīvo aktu vai
faktisko rīcību pasūtītājs vai tā pilnvarotā persona var apstrīdēt
pašvaldības domē.
35.Pašvaldības domes pieņemtais lēmums par apstrīdēto
administratīvo aktu vai faktisko rīcību pārsūdzams Administratīvā
procesa likumā noteiktajā kārtībā.
VII. Noslēguma jautājumi
36.Pasūtītājam vai tā pilnvarotajai personai pēc pašvaldības
izpilddirektora pieprasījuma ir pienākums informēt pašvaldību
par rekonstrukcijas, renovācijas vai remontu darbu gaitu.
37.Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to
publicēšanas laikrakstā „Bauskas Novada Vēstis”.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

J.FELDMANIS

J.FELDMANIS

Pašvaldība piedāvā īpašumu
atsavināšanu
Kā viena no Bauskas novada pašvaldības saimnieciskās
darbības prioritātēm 2013.gadā ir turpināt iesākto pie pašvaldības
nekustamo īpašumu sakārtošanas – nostiprinot zemesgrāmatā vai
atsavinot zemesgabalus, ēkas, būves, dzīvojamās un nedzīvojamās
telpas. Ar atsavināšanu jāsaprot, ka pašvaldība piedāvā iespēju
īpašuma īrniekam vai nomniekam to iegādāties par naudu.
2012.gada novembrī novada domē tika pieņemts lēmums
par atsavināšanai nododamām neizīrētām dzīvojamām telpām,
kas ir pašvaldības īpašums un par apbūvētiem un neapbūvētiem
pašvaldības īpašumā esošiem zemesgabaliem. Pirms lēmuma
pieņemšanas īpašumi tika apsekoti un fiksēts to pašreizējais
stāvoklis.
Kā informēja Bauskas novada administrācijas Saimnieciskās
nodaļas vadītājs Jānis Kalinka, jau uz domes sēdi februārī tika
virzīti vairāki lēmuma projekti par pašvaldībai piederošu dzīvokļu
Dāviņu pagastā atsavināšanu. Šo dzīvokļu īrnieki izteikuši
vēlēšanos iegādāties izīrētos dzīvokļus no pašvaldības par naudu.
Kā skaidroja J.Kalinka, ja īpašuma īrnieks vai nomnieks no
pašvaldības ilgstoši ir īrējis īpašumu, viņš var rakstīt iesniegumu
pašvaldībai un izteikt vēlēšanos šo īpašumu no pašvaldības atpirkt.
Ja īrnieks īpašumā ieguldījis līdzekļus, tad šie ieguldījumi tiek
ņemti vērā nosakot īpašuma cenu un īrniekam īpašuma izsolē – kā
to nosaka likums- ir pirmpirkuma tiesības.

Andra Matuļenko,
Lietvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

DINAS ĀBELES gleznu izstādes
„TUVĀK BŪT...” atklāšana
Piektdien, 8.martā plkst.16.00
DINA ĀBELE par saviem darbiem saka: „Manas gleznas
raksturo izsvērts un dzīvespriecīgs kolorīts. Veikli rotaļājoties ar
krāsām, faktūrām un materiāliem, es radu darbus, kuros mēģināti
tvert iepriecinājuma mirkļi un apbrīnojami viegli atspēkots uzskats,
ka „mākslas darbi rodas mokās“.
Mēs pieejam tuvāk, kad gribam ko iepazīt, kādu samīļot vai būt
blakus. Tās ir saudzīgas, maigas un noslēpuma pilnas attiecības. Tās
aicina nākt tuvāk un veldzēties, lūkoties un piepildīties… varbūt satikt,
varbūt atrast no jauna, varbūt vienkārši sasildīties… katram savādāk,
bet katram tik ļoti vajadzīgi…
Tuvāk būt ir kā aicinājums, mudinājums, vēlējums, ceļa zīme
...tuvāk mieram, tuvāk patiesībai, tuvāk uzticībai, tuvāk mīlestībai,var
atjaunot sevī ticību, cerību, mīlestību un paļāvību uz Dievu.
Tuvāk būt ir nepieciešams katriem diviem cilvēkiem, katrai
ģimenei, katrai sabiedrības daļai un katrai valstij, bet ir labi, ja ir
drošs pavadonis šajā ērkšķiem pilnajā ceļā… man tā ir Dievmāte
Marija un Viņas attiecības ar Jēzu. Ieeja izstādes atklāšanas
pasākumā bez maksas. Izstāde būs skatāma līdz 11.aprīlim

Līga Grosbarde, mākslas muzeja speciāliste
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Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēkas
Rītausmu bibliotēka modernāka un
pieejamāka ikvienam

Iegādāta jaudīga serveru infrastruktūra

Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pakalpojumi

8.martā tiks atklāta pēc rekonstrukcijas jaunu elpu ieguvusī Īslīces
Jau zināmu laiku Bauskas novada pašvaldības datorsistēmas un
Projekta „Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobežu
bibliotēka. Pārmaiņas bibliotēka piedzīvojusi pateicoties divos datu uzglabāšanas un apstrādes tehniskie risinājumi uzskatāmi par sadarbības tīkla izveidošana” galvenā ideja ir bibliotēkas kā uzprojektos pieejamajam finansējumam.
novecojušiem, un to kapacitāte neatbilst pašvaldības vajadzībām, ņēmējdarbības atbalsta institūcijas un resursu centri. Bibliotēkas
Projektā „Bauskas novada bibliotēku rekonstrukcija un aprīkošana”, tādēļ jaunas IT infrastruktūras iegāde tika uzskatīta par vienu no šajā projektā izvirzītas par galveno instrumentu uzņēmējdarbības
kurš īstenots ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai prioritātēm, lai varētu nodrošināt raitu un drošu darbu. Projektā atbalstam, taču, lai saprastu kādi tieši pakalpojumi būtu aktuāli
(ELFLA) finansiālu atbalstu, bibliotēkā par Ls 9 161,00 veikta apkures ieplānotie mājas lapas pilnveides pasākumi, kā arī virkne e – katrā konkrētā bibliotēkas apkalpošanas teritorijā, veicams nopietns
sistēmas rekonstrukcija. Darbus veica uzņēmums SIA „PRO DEV”. pakalpojumu, kurus iecerēts ieviest, tikai vēl vairāk aktualizēja izpētes darbs. Jāattīsta esošo bibliotēku sniegtie pakalpojumi, lai
Savukārt SIA „Salons Arka” par Ls 6 406,68 veica mēbeļu piegādi- augstākminēto vajadzību pēc kvalitatīvas, pietiekami jaudīgas un mazinātu galvenās problēmas pētot uzņēmējdarbības vidi projekta
grāmatu, laikrakstu, žurnālu plauktus, lasītāju un darbinieku darba vietas, drošas IT infrastruktūras. Šī iemelsa dēļ projektā „Uzņēmējdar- teritorijā - konkurētspējīgu biznesa ideju trūkums, uzņēmējdarmēbeles bērnu zonai, dīvānu un
bības veicināšanas instrumentu
mīkstos krēslus apmeklētāju
trūkums pašvaldībām, kā arī
ērtībām u.c.). Projekts noslēdzās
uzņēmējdarbības atbalsta pa2013.gada 28.februārī.
sākumu koncentrēšana lielās
Projektā „Uzņēmējdarbības
apdzīvotās vietās. Lai saprastu
atbalsta bibliotēku pārrobežu sakādi varētu būt šie pakalpojudarbības tīkla izveidošana” veikta
mi, jānoskaidro kādas ir esošās
ēkas jumta seguma nomaiņa, bibuzņēmējdarbības vides stiprās
liotēkas un kāpņu telpas griestiem
un vājās puses, kādas iespējas
Latvijas-Lietuvas sadarbības projekts “Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku
veikts bojātā apmetuma remonts,
jau eksistē uzņēmējdarbības
pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana”
pielikti iekārtie griesti. Atjaunoatbalstam, un kādi pakalpojumi
tas sienas un izveidotas jaunas
vēl būtu nepieciešami. Tā kā
Projekta partneri: Bauskas, Rundāles novadu pašvaldības Latvijā, Biržu, Pasvales un Pakrojas rajonu pašvaldības
starpsienas labākam zonējumam
projekts apvieno sešus sadarLietuvā, asociētais partneris - uzņēmēju klubs “Bauska 97”
un ērtākam darbam bibliotēkā
bības partnerus divās valstīs un
Mērķis: Veicināt konkurētspējīgu uzņēmējdarbību Latvijas Lietuvas pierobežā, nodrošinot viegli pieejamus
dažādu lietotāju ērtībām. Veikta
viens no uzstādījumiem ir kopīuzņēmējdarbības atbalsta pasākumus lauku teritorijās
elektroinstalācijas un apgaismes
ga uzņēmējdarbības atbalsta bibProjekta ieviešanas periods: 02.05.2012- 01.11.2013.
ķermeņu nomaiņa atbilstoši bibliotēku sadarbības tīkla izveide,
Projekta budžets: EUR 829 394,46 (LVL 582 901,744)
liotēkas jaunajam zonējumam,
tad tiks izstrādāta stratēģija, kura
nomainītas vecās durvis, atjauparedzēs kā nodrošināt tīkla
nots grīdas segums. Kāpņu telpā
darbību, uzraudzību un darbības
betona kāpnēm veikta kāpņu
ilgtspēju. Ir svarīgi radīt tādus
laukuma un pakāpienu restaurācija, ieklāts epoksīda segums. Uzlabota bības atbalsta bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana” pakalpojumus, kuri ne vien turpinātu funkcionēt, bet attīstītos un
bibliotēkas vides pieejamība, izprojektēts un uzmontēts kāpņu pacēlājs. tika ieplānota arī jaunas serveru infrastruktūras iegādes aktivitātes. pilnveidotos arī pēc projekta noslēguma. Šis ir vēl viens no straPar šo darbu veikšanu līgums tika noslēgts ar SIA „GS CELT”, ieguldot
2013.gada 29.janvārī Bauskas novada pašvaldība tās priekšsēdētāja tēģijas uzdevumiem. 2013.gada 25.janvārī noslēgts līgums ar SIA
Ls 44 173,11. Kopā bibliotēkas infrastruktūras uzlabošanā ieguldīti Ls Valda Veipa personā noslēdza līgumu ar SIA „OptiCom” par „Safege Baltija” pārrobežu uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku tīkla
59 740,79. Veiksmīgāki dizaina risinājumi bibliotēkai rasti sadarbojoties serveru infrastruktūras piegādi, uzstādīšanu un integrēšanu esošajā stratēģijas izstrādei. Tā veiks pārrobežu uzņēmējdarbības atbalsta
ar uzņēmēju Sandru Smoliju.
sistēmā. Līdz ar jaunā servera uzstādīšanu tiks atrisināta virkne bibliotēku tīkla stratēģijas kopsavilkuma brošūras tehnisko sagaĪslīces bibliotēka ir viena no uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēkām, problēmu ar kurām ikdienas darbā līdz šim nācās saskarties tavošanu, dizaina izstrādi, drukāšanu un piegādi. Projekta darba
tādēļ pastāv vairākas prasības, kas saistītas tieši ar šo ieceri. Bibliotēkā pašvaldības iestāžu darbiniekiem, kā arī tiek radīta platforma grupa, kuras sastāvā ir visu projekta partneru pārstāvji, ar uzņēturpmāk strādās vēl viens darbinieks, kas, savukārt, sniedz iespēju jaunu, inovatīvu risinājumu ieviešanai ne vien mājas lapas muma SIA „Safege Baltija” pārstāvi tikās 8.februārī. Noslēgtais
nodrošināt to, ka bibliotēka būs pieejama apmeklētājiem katru darba pilnveides procesā, bet arī ikdienas darbā strādājot, piemēram, ar līgums paredz, ka saistības uzņēmumam jāizpilda līdz 2013.gada
dienu, turklāt ar pagarinātu darba laiku. Plānots, ka Īslīces bibliotēka dokumentu pārvaldības sistēmu DocLogix un INTEGRA – domes 30.septembrim. Stratēģija plašākai sabiedrības daļai tiks prezenstrādās arī sestdienās. Bibliotēkā būs pieejams plašs biznesa literatūras komitejās un sēdēs izskatāmo jautājumu pārvaldības sistēmu.
tēta š.g. rudenī projekta noslēguma konferencē Biržos, Lietuvā.
klāsts, t.sk. arī e-grāmatas. Bibliotēkā aktīvi notiks dažādi pasākumi,
ar mērķi veicināt uzņēmjdarbības attīstību.
Aicina iesniegt priekšlikumus Bauskas Centrālās bibliotēkas būvniecībai

Skolēnus Bauskas un Rundāles
novados aicina pieteikties biznesa ideju konkursam

2013.gada 1.februārī tika izsludināts Bauskas un Rundāles novadu
vispārizglītojošo skolu 7.-12.klašu skolēnu biznesa ideju konkurss
„Without borders”* Konkursa mērķis ir motivēt jauniešus sava
biznesa veidošanai un attīstībai, inovatīva produkta/pakalpojuma
radīšanai. Labāko biznesa ideju autori iegūs tiesības piedalīties
piecu dienu ilgā vasaras nometnē, kas laika periodā no 2013.gada
15.-19.jūlijam norisināsies Lietuvā. Savas idejas konkursam jaunieši
var iesniegt līdz 2013.gada 15.aprīlim. Iesniegtās idejas izvērtēs
kompetenta žūrijas komisija, kurā būs biedrības „Uzņēmēju klubs
Bauska 97” pārstāvis, 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 kā arī
Lietuvas sadarbības partneru pārstāvis.
*bez robežām

Tiek pilnveidota pašvaldības interneta vietne un plānota
e – pakalpojumu ieviešana

Bauskas novada pašvaldības speciālistiem bieži tiek pārmesta
nepietiekama komunikācija ar vietējo sabiedrību. Pašvaldības mājas
lapa tiek dēvēta par novecojušu, nemodernu, neatbilstošu mūsdienu
prasībām. Saprotot šo apgalvojumu patiesumu, kā arī apzinoties
arvien pieaugošo nepieciešamību pēc uzņēmējdarbības vides
veicinošu faktoru radīšanas un dažādu e-pakalpojumu ieviešanas
pašvaldības ikdienas darbā, pašvaldība speciālisti saskatīja iespēju ar
projekta starpniecību sākt īstenot visas šīs ieceres. Eksistē vairākas
prasības, kuras kā vadlīnijas noteiktas projekta ietvaros. Mājas lapai
jābūt uzņēmējdarbību veicinošai, t.i. tai jāsniedz informācija par
biznesa atbalsta institūcijām, atbalsta programmām, aktivitātēm uzņēmējdarbībā, uzņēmējdarbības statistiskajiem rādītājiem projekta
teritorijā. Mājas lapā jābūt pieejamam uzņēmējdarbības katalogam.
Tāpat projektā paredzēts, ka obligāti jāizveido vismaz 5 uzņēmējdarbību veicinoši e-pakalpojumi. Pašreizējās e- pakalpojumu ieceres
ir investoru kartes izstrāde, tūrisma kartes izveide, interaktīva apsaimniekošanas karte, kurā iedzīvotājiem būs iespēja izteikt savus
priekšlikumus, kā arī norādīt uz apsaimniekošanas problēmām un
nepilnībām. Tāpat iecerēts ievērojami atvieglot informācijas par
pašvaldības nekustamo īpašumu nomu un izsolēm pieejamību kā
arī izveidot kalendāru, kurā būtu norādītas dažādas tirdzniecības
iespējas. Lai apzinātu ieceres veiksmīgas mājas lapas izstrādes
koncepcijas izveidei, veikts nopietns esošās situācijas izvērtēšanas
darbs, kā arī uzklausot iestāžu darbinieku viedokli, izstrādāts ideju
kopums, kas kalpos par pamatu mājas lapas pilnveidei. Līdz ar
mājas lapas pārveides procesu, nopietni tiek domāts arī par aktīvu
sociālo tīklu izmantošanu pašvaldības darbā.

27.februārī tika izsludināts metu konkurss „Bauskas centrālās
bibliotēkas būvniecības priekšlikumu izstrāde”. Metu konkursa
mērķis ir iegūt iespējamās arhitektūras un plānojuma ideju skices
un priekšlikumus Bauskas centrālās bibliotēkas būvniecībai
Bauskā kā arī priekšlikumus piegulošās teritorijas funkcionālai
izmantošanai, izvērtējot tajā esošo apbūvi un izveidojot piegulošo
teritoriju par pievilcīgu publisko telpu. Skiču un tehniskā projekta
izstrāde tiks finansēta projekta „Uzņēmējdarbības atbalsta
bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana” ietvaros un
tā līgumcena nevar pārsniegt ls 54 000,00, t.sk. projektēšanas
sagatavošanas un projekta būvekspertīzes izmaksas, un PVN.
Metu konkursā var piedalīties Latvijas republikā vai ārvalstī
reģistrēta juridiska vai fiziska persona, kam ir tiesības nodarboties
ar arhitekta praksi Latvijā vai personas mītnes valstī, kā arī šādu
personu apvienība. Iesniegtos piedāvājumus izvērtēs kompetenta
žūrija, kuras priekšsēdētājs ir Bauskas novada pašvaldības
priekšsēdētāja vietnieks Jānis Feldmanis. Komisijas priekšsēdētāja
vietnieks ir arhitekts Aleksandrs Paklons, komisijas locekļi
Bauskas novada domes deputāts Uldis Kolužs, biedrības „Latvijas
Arhitektu savienība” valdes loceklis, arhitekts Juris Poga, arhitekte
Dace Putna, biedrības „Latvijas Bibliotekāru biedrība” Bibliotēku

1.Ēka Uzvaras ielā 6, Bauskas novada pašvaldības īpašums.
2.Tagadējā sporta skolas ēka, Bauskas novada pašvaldības
īpašums. Atbilstoši meta izstrādātāja iecerēm var tikt gan nojaukta,
gan iekļauta plānotajā ansamblī.
3.Sēta un aiz tās esošie šķūnīši. Bauskas novada pašvaldības
īpašums. Plānots nojaukt.
4.Ēka un zeme-privātīpašums.
5.Jaunbūve – iecerētā, bet neuzbūvētā Bauskas mūzikas skolas
ēka. Bauskas novada pašvaldības īpašums. Iekļaujama kopējā
Bauskas Centrālās bibliotēkas ēku ansamblī.

rekonstrukcijas un būvniecības sekcijas vadītāja Daiga Rokpelne,
Bauskas pils muzeja direktors, arhitekts Māris Skanis, Bauskas
novada pašvaldības Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes
priekšsēdētājs Aivars Svarenieks, Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Bauskas novada administrācija” Attīstības un plānošanas
nodaļas vadītāja Ilze Tijone, Bauskas Centrālā bibliotēkas vadītāja
Baiba Tormane, kā arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors
Andris Vilks. Nolikums paredz, ka pirmās vietas ieguvējam tiek
piešķirta naudas balva Ls 1500,00, otrās vietas ieguvējs saņem
Ls 1000,00 savukārt trešajai vietai plānots izmaksāt Ls 500,00
godalgu. Uz sarunu procedūru par līguma slēgšanu Bauskas
centrālās bibliotēkas skiču un tehniskā projekta izstrādāšanai tiks
uzaicināti pirmo trīs godalgoto vietu ieguvēji. Gadījumā, ja žūrijas
komisija konstatē, ka neviens iesniegtais mets nav īstenojams, tā
iesaka pasūtītājam nerīkot turpmāku sarunu procedūru, taču var
piešķirt veicināšanas prēmijas, tāpat žūrijas komisijai ir tiesības
kādu/nevienu no godalgām nepiešķirt vai piešķirt veicināšanas
balvu. Piedāvājumi jeb meti konkursam pretendentiem jāiesniedz
līdz 2013.gada 22.aprīli.

6.Esošās garāžas, pašvaldības īpašums. Atbilstoši meta izstrādātāja
iecerēm var tikt nojauktas.

Ieva Šomina,
sabiedrisko attiecību speciāliste

«Bauskas Novada Vēstis» lasāmas arī Bauskas
novada mājas lapā www.bauska.lv
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Pašvaldības budžets 2013.gadam

Apstiprināts Bauskas novada pašvaldības budžets 2013.
gadam

Bauskas novada dome 2013.gada 31.janvāra Domes sēdē
apstiprināja pašvaldības budžetu 2013.gadam, pieņemot
saistošos noteikumus Nr.4 „Par Bauskas novada pašvaldības
2013.gada budžetu”.
2013.gada budžetu raksturo šādas galvenās prioritātes: infrastruktūras uzlabošana Bauskas novada pašvaldības izglītības
iestādēm, sporta un kultūras nozīmes būvju tehnisko projektu
izstrādāšana un projektu realizācijas uzsākšana, kā arī ūdenssaimniecības projektu realizācija visā novada teritorijā.
Vērienīgākie darbi novadā iespējami, galvenokārt, piesaistot
Eiropas Savienības struktūrfondu un aizņēmumu līdzekļus. Tā
2013.gadā projektu ietvaros plānots apgūt Ls 3 918 618. Šos izdevumus paredzēts finansēt no struktūrfondu maksājumiem Ls 1
537 276, no pašvaldības līdzekļiem Ls 1 382 778 un aizņēmumu
līdzekļiem Ls 998 564. Šogad turpināsies Bauskas pils atjaunošana, plānots pabeigt iekšdarbus Bauskas rātsnamā, jāuzsāk Mūsas
tilta rekonstrukcija, kā arī tiks īstenoti ūdenssaimniecības attīstības
projekti vairākās novada pagastu teritorijās un vēl citi projekti.
Bauskas novada pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un
speciālā budžeta. Speciālo budžetu veido ziedojumi un dāvinājumi.
Bauskas novada pamatbudžeta ieņēmumu kopējais apjoms
2013.gadā plānots Ls 14 404 536, bet pamatbudžeta izdevumi Ls 16 599 129 apmērā. Izdevumu pārsniegums tiks segts no
līdzekļu atlikuma gada sākumā un aizņēmumu līdzekļiem.
Valsts budžetā atļautās aizņemšanās iespējas pašvaldība izmantos, lai nodrošinātu finansējumu Eiropas Savienības struktūrfondu

līdzfinansētu projektu īstenošanai, kā arī izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošanai un materiāli tehniskās bāzes modernizācijai.
Pēc iepirkuma rezultātiem aizņēmumu līdzekļi tiks piesaistīti
ugunsdrošības uzlabošanai 14 izglītības iestādēs (aptuveni 352
tūkst. Ls), skolu remontdarbu veikšanai (aptuveni 327 tūkst. Ls),
pamatlīdzekļu (aptuveni 34 tūkst.Ls) un IT aprīkojuma iegādei
(aptuveni 50 tūkst.Ls).
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieņēmumi ir galvenais
Bauskas novada pašvaldības 2013.gada ieņēmumu avots, kas veido
45.8% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem. Neskatoties uz
to, ka IIN likme 2013.gadā ir 24 procenti un no 2013.gada 1.jūlija
nodokļa atvieglojumi par apgādībā esošu personu ir 80 latu mēnesī,
palielinoties kopējai IIN prognozei valstī, ieņēmumus no valsts
pamatbudžeta sadales kontā ieskaitītā IIN plānots saņemt vairāk.
IIN prognoze 2013.gadam ir Ls 6 520 045, kas ir par 8.1% vairāk
nekā 2012.gada prognoze.
Šogad pašvaldībām tiek garantēti IIN ieņēmumi 100% apmērā no plānotā, kas ļauj to pilnā apmērā paredzēt izdevumu
finansēšanai.
Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) administrēšanu veic pašvaldība un tas tiek iemaksāts pašvaldības budžetā par nekustamo
īpašumu, kas atrodas pašvaldības administratīvajā teritorijā.
NĪN plānots iekasēt Ls 973 028 apjomā un tas sastāda 6.8% no
kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem. NĪN kārtējā saimnieciskā
gada ieņēmumi plānoti Ls 890 467, bet ieņēmumi no nodokļa
iepriekšējo gadu parādiem, izvērtējot iekasējamību 2012.gadā,
Ls 82 561 apjomā.

Saskaņā ar likumu „Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli” pašvaldības budžetā tiek ieskaitīti 25% no azartspēļu nodokļa
ienākumiem par azartspēlēm, kuras tiek organizētas attiecīgās
pašvaldības teritorijā. Azartspēļu nodokļa ieņēmumi 2013.gadā
plānoti iepriekšējā gada līmenī - Ls 28 152 apjomā.
Dabas resursu nodokļa ieņēmumi 2013.gadā tiek plānoti
Ls 48 064.
Pamatojoties uz budžeta iestāžu ieņēmumu dinamiku 2012.gadā
un prognozēm, 2013.gadā nenodokļu ieņēmumi plānoti Ls 118 632
apjomā, kas ir par 44.1% vairāk nekā 2012.gadā plānotais. Plānotā
pieauguma pamatā ir ieņēmumu palielinājums no pašvaldības
īpašumu pārdošanas, atbilstoši Domes pieņemtajiem lēmumiem.
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem paredzēti Ls 735 666 apmērā.
Valsts budžeta transferti (maksājumi, kas veikti no valsts
budžeta) plānoti Ls 5 724 801 apjomā jeb 39.7% no kopējiem
pamatbudžeta ieņēmumiem.
Bauskas novada pašvaldības ieņēmumu plānā šobrīd mērķdotācija
izglītības funkciju nodrošināšanai paredzēta 2013.gada astoņiem
mēnešiem saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2013.gadam” un
sastāda Ls 2 192 213, kas salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo
periodu ir par 4,8% jeb Ls 100 899 vairāk.
Kultūras ministrijas dotācija mākslas skolai būs Ls 18 430
apmērā, bet mūzikas skolai – Ls 75 050. Salīdzinot ar 2012 gadu,
attiecīgi par 16.9% un 6.7% vairāk.
Dotācija sporta izglītības programmu pedagogu atlīdzībai
paredzēta Ls 87 616, kas ir par 16.2% vairāk nekā 2012.gadā.
Valsts finansējums mācību literatūras iegādei plānots Ls 15 963
apmērā, par 71.2% jeb Ls 6 640 vairāk nekā 2012.gadā.
Valsts budžeta dotācijas apmērs 1. un 2.klases skolēnu
ēdināšanai plānots Ls 60 882 apmērā (Ls 0.80 vienam skolēnam
dienā). Atkarībā no skolēnu skaita izmaiņām iespējamas izmaiņas
finansējuma apjomā.
Dotācija par sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998.gada 1.janvārim
ievietotām personām paredzēta atbilstoši faktiskajam iemītnieku
skaitam - par četriem bērniem bērnu namā Ls 24 000 un pieciem
iemītniekiem pansionātā Ls 15 000.
Mērķdotācija pašvaldību māksliniecisko kolektīvu atlīdzībai
paredzēta Ls 7 349 apmērā.
Mērķdotācija pašvaldības autoceļiem un ielām plānota Ls
237 871 apmērā, kas, salīdzinājumā ar 2012.gadā saņemto, ir par
9.8% mazāka.
Dotācija no pašvaldību izlīdzināšanas fonda plānota Ls 1
458 256, tajā skaitā prognoze kārtējam gadam Ls 1 415 005 un
2012.gada nesadalītais atlikums Ls 43 251. 2013.gadā paredzēts
saņemt jaunu finansējumu - valsts budžeta dotāciju, lai vērtētos
ieņēmumus pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas nodrošinātu
finanšu nepieciešamības neizlīdzināmās apakšējās robežas 97%
līmenī, kas ir Ls 185 449. Līdz ar to šis maksājums izlīdzina
dotācijas no pašvaldību izlīdzināšanas fonda samazinājumu
kārtējam gadam, rezultātā iegūstot pieaugumu Ls 59 362.
2013.gadā netiek paredzēts valsts budžeta līdzfinansējums
garantētā minimālā ienākuma (GMI) pabalsta un dzīvokļa pabalsta
izmaksai, kas 2012.gadā saņemts Ls 68 097 apmērā. 2013.gada
pašvaldības budžetā plānots valsts līdzfinansējums Ls 2 462 tikai
par 2012.gada decembrī izmaksāto GMI. Toties pašvaldībai no
Labklājības ministrijas piešķirts finansējums Ls 21 890 asistenta
pakalpojumu nodrošināšanai personām, kurām noteikta I un II
invaliditātes grupa un personām no 5 līdz 18 gadu vecumam,
kurām izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību.
Finansējums Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansētiem
projektiem plānots Ls 1 319 370, kura apjoms var tikt mainīts
atbilstoši projektu īstenošanas gaitai.
Pašvaldību budžetu transferti Ls 181 305 apjomā (1.3% no
kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem) plānoti kā ieņēmumi
no citām pašvaldībām par izglītības un sociālo pakalpojumu
nodrošināšanu, galvenās bibliotēkas un būvvaldes funkciju
veikšanu, un sadarbību tūrisma jomā.

Informācija
Uzmanību!
Maksājumus skaidrā naudā Vecsaules pagastā
var veikt:
Pārvaldes kasē: darba dienās
no plkst. 8:00-12:00 un 13:00- 17:00
(t.sk. pirmdienās līdz 18:00, bet piektdienās līdz 16:00),
kā arī sekojot informācijai ciemu centros - 1 reizi mēnesī
Kūdrā, Ozolainē un Jaunsaulē
Martā
– 13.martā plkst.10.00 – Sociālo un veselības lietu komitejas
sēde;
– 13.martā plkst.15.00 – Izglītības,kultūras un sporta lietu
komitejas sēde;
– 14.martā plkst.14.00 – Vides un attīstības komitejas sēde;
– 21.martā plkst.10.00 – Finanšu komitejas sēde;
– 28.martā plkst.14.00 – novada domes sēde.
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Ekonomiskajai darbībai plānoti Ls 1 140 016 jeb 6.9% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.
Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanai paredzēti Ls 237 943 jeb 20.9% no šajā sadaļā plānoto līdzekļu,
savukārt Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu īstenošanai - Ls 739 088 (64.8% no budžeta
sadaļā plānoto izdevumu kopapjoma). Līdzekļi plānoti arī Bauskas novada būvvaldes, pašvaldību
IT kompetences centra darbības nodrošināšanai un ar tūrismu saistītiem pasākumiem.
Vides aizsardzības pasākumiem paredzēti Ls 832 118 jeb 5.0% no kopējiem pamatbudžeta
izdevumiem. Līdzekļus plānots izlietot atkritumu un notekūdeņu apsaimniekošanai, vides piesārņojuma novēršanai un samazināšanai, projektu īstenošanai. Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu
īstenošanai paredzēti Ls 679 777 (81.7% no budžeta sadaļā plānoto izdevumu kopapjoma), tajā skaitā
Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētiem ūdenssaimniecības projektiem plānoti Ls 488 605.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai plānoti Ls 1 898 785 jeb 11.4% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Līdzekļus paredzēts izlietot komunālās saimniecības uzturēšanai,
ūdensapgādei, ielu apgaismošanai, teritoriju labiekārtošanai un ikdienas uzturēšanas darbu veikšanai,
pašvaldību dzīvojamā fonda uzturēšanai un remontiem, īpašumu apsaimniekošanai. Šajā budžeta
sadaļā tiek plānoti izdevumi Bauskas novada administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas darbības
nodrošināšanai, kas nodrošina teritoriālās plānošanas un attīstības funkciju novadā.
Veselības veicināšanai paredzēti Ls 1 513, atbalstot ikgadējos pasākumus mutes veselības
veicināšanas jomā.
Kultūrai, atpūtai un sportam plānoti Ls 3 430 741 jeb 20.7% no kopējiem pamatbudžeta
izdevumiem. Šajā budžeta sadaļā paredzēts finansējums sporta un kultūras pasākumiem, sporta
centram, bibliotēkām, muzejiem, kultūras namiem, projektu īstenošanai. Nozīmīgu daļu – 64.4%
jeb Ls 2 209 161 - no budžeta sadaļā plānotajiem izdevumiem sastāda izdevumi Eiropas Savienības
līdzfinansēto projektu īstenošanai un daudzfunkcionālā sporta un atpūtas centra Bauskā būvniecībai.
Izdevumi paredzēti kultūras un sporta darbinieku darbības nodrošināšanai un pašdarbības kolektīvu
vadītāju atalgojumam.
Vislielākais izdevumu apjoms tiek plānots izglītības iestāžu uzturēšanai. Izglītības nozarei
plānotais izdevumu apjoms ir Ls 6 293 632 (t.sk. no mērķdotācijas un dotācijas izglītībai - Ls 2 401
221), kas ir 37.9% no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem. Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku
atalgojumam šobrīd tiek plānota astoņiem mēnešiem. Izdevumi ietver pedagogu un saimnieciskā
personāla atlīdzību, skolas ēku un telpu uzturēšanu un remontu, bērnu un skolēnu ēdināšanu, skolēnu
pārvadājumus, norēķinus par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, pakalpojumu samaksu,
krājumu, materiālu, energoresursu, inventāra, grāmatu un periodikas iegādi. Brīvpusdienas tiks
nodrošinātas visiem Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu obligātās pirmsskolas
izglītības un 3.-5.klašu (5.klasei no 1.februāra) izglītojamajiem. Finansējums 1.-2.klases skolēnu
ēdināšanai tiks nodrošināts no valsts budžeta, bet pirmsskolas bērniem un 3.-5.klašu skolēniem
brīvpusdienas nodrošinās pašvaldība. No šī gada 1.septembra pašvaldība brīvpusdienas nodrošinās
arī 6.klašu skolēniem. Paredzēts finansējums arī skolēnu mācību ekskursijām un ieejas biļetēm.
Budžeta sadaļā plānoti arī Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu izdevumi, kas tiek īstenoti
izglītības jomā – Ls 142 101.
Sociālajai aizsardzībai paredzēti izdevumi Ls 1 331 852 jeb 8.0% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Šajā sadaļā plānotie līdzekļi paredzēti Bauskas novada Sociālā dienesta un
bāriņtiesas, pansionāta darba nodrošināšanai, sociālo pabalstu izmaksai un pakalpojumu apmaksai
par iedzīvotāju uzturēšanos citu pašvaldību sociālās aprūpes iestādēs, kā arī dotācijas sabiedriskajām
organizācijām. Sociālās palīdzības pabalstiem trūcīgām un maznodrošinātām personām un pārējai
sociālajai palīdzībai finansējums plānots Ls 238 930 apmērā, salīdzinot ar 2012.gadā izmaksāto
pabalstu apjomu, par 5.2% vairāk.
Speciālā budžeta izdevumi no ziedojumiem un dāvinājumiem plānoti Ls 2 919 apmērā, kā finansēšanas avotu izmantojot līdzekļu atlikumu gada sākumā.
Ar Bauskas novada pašvaldības budžeta materiāliem var iepazīties pašvaldības mājas lapas www.
bauska.lv sadaļā „Budžets”.

Ilona Spurķe, Ekonomikas un finanšu nodaļas vadītāja

Speciālistu pieņemšanas laiki Gailīšu pagasta pārvaldē
Vispārējo valdības dienestu darbības nodrošināšanai paredzēti Ls 1 573 976 jeb 9.5% no
kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, tajā skaitā pašvaldības budžeta parāda darījumu nomaksai
(aizņēmumu procentu maksājumi un apkalpošanas maksa) Ls 297 546 (1.8% no kopējiem izdevumiem), rezerves fondam Ls 310 603 (1.9% no kopējiem izdevumiem). Izpildvaras jeb pašvaldības
pārvaldes funkcijas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” nodrošina Bauskas novada dome. Šo
funkciju saskaņā ar apstiprināto Bauskas novada domes nolikumu veic ievēlētie deputāti, domes
vadība, struktūrvienības (Juridiskā, Iepirkumu, Ekonomikas un finanšu, Centralizētā grāmatvedība,
Lietvedības un sabiedrisko attiecību nodaļa), kā arī pagastu pārvalžu administrācija. Budžeta sadaļā tiek plānoti izdevumi pašvaldības pārvaldes darbības nodrošināšanai Ls 945 685 jeb 5.7% no
kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Pašvaldību vēlēšanu nodrošināšanai plānoti Ls 20 142 (0.1%
no kopējiem izdevumiem).
Sabiedriskās kārtības un drošības pasākumiem paredzēti Ls 96 496 jeb 0.6% no kopējiem
pamatbudžeta izdevumiem. Šajā budžeta sadaļā plānoti izdevumi Sabiedriskās kārtības nodaļas,
Dzimtsarakstu nodaļas darbības un citu pasākumu nodrošināšanai.
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Sveicam deviņdesmitgadnieces

Uzlabos ūdens kvalitāti Vecsaules ciemā

Vecsaules pagasta pārvalde ir iesniegusi pieteikumu un saņēmusi LR
Vides ministrijas atbalstu Eiropas
Reģionālās attīstības fonda (ERAF)
projektam „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Bauskas novada Vecsaules pagasta Vecsaules
ciemā”. Bauskas novada dome akceptējusi šo projektu un apņemas
nodrošināt priekšfinansējumu un līdzfinansējumu no pašvaldības
budžeta 1īdzekļiem. Uz šo brīdi ir izstrādāts Tehniski ekonomiskais pamatojums (TEP), noslēdzies iepirkums būvprojekta izstrādei
un noslēgts līgums par būvprojekta izstrādi ar SIA „Eiroprojekts”.
Ir uzsākta projektā ietvertās teritorijas topogrāfiskā uzmērīšana.
Projektā ietvertās aktivitātes:
– Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas izbūve (ūdens atdzelžošana) pie artēziskās akas „Centrs”;
– Artēziskās akas „Centrs” rekonstrukcija un urbuma „Brūžnieki”
tamponāža;
– Jauna ūdensvada izbūve Vecsaules un Brūžnieku ūdensvadu
savienošanai 380 metru garumā;
– Ūdensvada maģistrāļu rekonstrukcija (nomaiņa) 1250 metru
garumā;
– Jauna kanalizācijas kolektora izbūve Vecsaules pamatskolai
un Līvānu māju ciematam uz Vecsaules notekūdeņu attīrīšanas
iekārtām
– Notekūdeņu pārsūknēšanas stacijas un spiedvada izbūve;
– Esošās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas rekonstrukcija.

Ilgtermiņa investīciju programmā paredzēta kanalizācijas kolektora izbūve gar ceļu uz darbnīcām, dodot iespēju pieslēgties
15 mājsaimniecībām, gar ceļu uz Codi – 7 mājsaimniecības un
gar ceļu P87 – 6 mājsaimniecības. Šīm 6 mājām plānots izbūvēt
arī ūdensvadu, pašlaik centralizēti ūdeni saņem tikai viena māja,
pārējām 5 ir parastās grodu akas.
Ko Vecsaules ciema iedzīvotāji iegūs no projekta realizācijas?
Galvenais ieguvums būs Līvānu māju ciemata notekūdeņu
novadīšana uz ciemata attīrīšanas iekārtām, pārtraucot apkārtējās
vides piesārņošanu, tas pats attiecas uz Vecsaules pamatskolu. Otrs
lielākais ieguvums būs dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanās, kas
pašlaik neatbilst pēc dzelzs satura un duļķainības.
Izbūvējot jaunas ūdensvada maģistrāles un likvidējot vecās (atsevišķus posmus) mazināsies iespējamo avāriju risks. Uzlabosies
arī ūdens kvalitāte, jo vecie ūdensvadi ir stipri aizrūsējuši, rūsa
pie spiediena svārstībām nokļūst līdz patērētājiem.
Pie jaunā kanalizācijas kolektora būs iespēja pieslēgt tās individuālās dzīvojamās mājas, kas līdz šim nav pievienotas centralizētajai
kanalizācijai un piesārņoja apkārtējo vidi.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija uzlabos vidē novadīto notekūdeņu attīrīšanas pakāpi un mazinās vides piesārņošanu.
Reāli prioritārajā investīciju programmā plānotie darbi varētu
tikt pabeigti 2014. gadā.

Egils Cers,
vecākais saimniecības pārzinis

Labdarības koncerts mazajam Rolandiņam
Spēja runāt, dzirdēt, redzēt,
just un kustēties palīdz mums
saprasties un pilnvērtīgi
dzīvot. Diemžēl mūsu vidū
ir bērniņi, kuriem daba
liegusi šo prieku. Ir sāpīgi
apzināties, ka daudziem
vecākiem nav dota iespēja
redzēt savu bērnu staigājot,
rāpojot, smaidot, vērojot
pieneņu pūkas un saules
lēktu, dzirdēt viņu runājam.
Ne vienmēr tuviniekiem ir
iespējas finansiāli palīdzēt
bērnam ar īpašām vajadzībām,
jo ir nepieciešami visai
ievērojami finanšu līdzekļi.
Ja kādu labu lietu dara kopā, tad rezultātu var sasniegt ātrāk
un efektīvāk, tādēļ aicinu mūsu novada iedzīvotājus iesaistīties
labdarības projektā un palīdzēt piecus gadus vecajam
Rolandam Dāboliņam no Codes pagasta, kurš tik labprāt kopā ar
audžumāmiņu Moniku Pauloviču lūkotos kā mākoņi slīd debesīs,
kā dārzā sārtojas zemenes, kā pasaule visapkārt nemitīgi mainās
krāsās, kā izskatās cilvēki, kas viņam ir līdzās un par viņu rūpējas.
Rolandiņš piedzima pirms laika un svēra tikai 940 gramus. Jau
piedzimstot tika noteikta diagnoze – vājredzība. Puisītis trīs mēnešu

vecumā nokļuva audžuģimenē pie Monikas Paulovičas, un, kad
Rolandiņam bija četri mēneši, tika noteikta galīgā diagnoze –
puisītis ir nevis vājredzīgs, bet neredzīgs, kā arī viņam ir iedzimti
kustību un neiroloģiski traucējumi. Mediķi Sanktpēterburgā jau
veikuši vairākas sarežģītas operācijas, lai dotu iespēju Rolandiņam
kaut nedaudz redzēt.
Divreiz gadā Monika ar Rolandiņu dodas uz rehabilitācijas
centru Gaiļezerā, kur tiek veiktas dažādas procedūras, lai
uzlabotu vispārējo bērna veselības stāvokli. Pateicoties veiktajām
procedūrām Rolandiņam ir uzlabojusies kustību koordinācija.
Cerības ir, tikai jāturpina iesāktais. Palīdzēsim solīti pietuvoties
viņa sapnim – ieraudzīt apkārtējo pasauli. Mēs aicinām Jūs
16.martā plkst. 12 Codes pamatskolā uz labdarības
koncertu mazajam Rolandiņam „No mīlestības mīlestībai”.
Koncertā piedalīsies: Codes pagasta amatierkolektīvi, rokdarbu
studija, Codes skolas dziedātāji un dejotāji, Kristīne Brakše, Jānis
Bauvars, Jātnieku ģimene, Ēriks Priluckis, Sintija Kārkliņa, Liene
Bokmane, Inga Grigaļūna, Liene Rotberga.
Būs iespējams atbalstīt projektu – iegādājoties dažādus rokdarbus.
Mūsu kopīgi saziedotie līdzekļi tiks izmantoti Rolandiņa
ārstēšanai.
Papildus informācija pa tālruni 28373144 (Solvita).

Solvita Rotberga,
kultūras darba organizatore

Centrs ’’Lilijas’’

Centrs ’’Lilijas’’ Vecsaules pagastā savus apmeklētājus aicina
jau vairāk kā 5 gadus.
2006.gadā Ozolaines pamatskola ieguva telpas no uzņēmuma
“Bauskas tirgotājs”. Telpas bija remontējamas un skolas vajadzībām pārāk lielas. Skolas direktorei Lilijai Bulai radās ideja šajās
telpās izveidot dienas atpūtas centru, kur cilvēki varētu nākt sportot,
atpūsties, gūt sociālo atbalstu, mazgāt veļu un paši nomazgāties.
Atskatoties uz aizvadītajiem gadiem, jāatzīst, ka mums ir notikuši
dažādi pasākumi – izstādes, prezentācijas, tematiskās pēcpusdienas.
Vairākus gadus aktīvi darbojas pusdienotāju klubiņš. Uzsvaru
liekam uz veselību veicinošiem pasākumiem. Mums bija vingrošana, redzes pārbaude ar iespēju pasūtīt brilles.
Vairākus gadus pie mums brauc masieris. Katru gadu pavasarī
pie mums no Mutes Veselības centra brauc higiēnists, kurš skolas
bērniem pārbauda mutes higiēnu.
Ar ģimenes ārsta Intas Lagzdiņas atbalstu ir bijusi iespēja veikt
cilvēkiem osteoporozes pārbaudi.

Regulāri, divas reizes mēnesī, centrā pieņem cilvēkus un
sniedz atbalstu sociālais darbinieks Dace Štāla.
Reizi mēnesī pagasta iedzīvotājiem ir iespēja veikt komunālos
un citus maksājumus.
Pie mums strādā individuālā darba veicēja-friziere un divas
reizes nedēļā ir iespējams saņemt šo pakalpojumu, piesakoties
individuāli.
Ir iespējams apmeklēt publisko interneta pieejas punktu un ar
administratora palīdzību izprintēt vajadzīgo.
Cilvēkiem ir iespēja nākt sportot, jo centā ir trenažieri. Ir arī
dušas, iespēja ar savu veļas pulveri pulveri izmazgāt veļu. Iepriekš
pierakstoties, var apmeklēt saunu. Atpūtas telpu ir iespējams
izmantot rīkojot vakara ballīti līdz 15 cilvēkiem.
Gaidām ikvienu, kas vēlas izmantot piedāvātās iespējas.

Kristīne Kupča,
centra vadītāja

Bauskas Invalīdu biedrībai – 20
2013.gada 21.februārī Kultūras centrā pulcējās Bauskas Invalīdu
biedrības biedri un atbalstītāji, lai atskatītos uz kopīgā darbā
aizvadītiem 20 gadiem. Klātesošos ar skanīgu koncertu priecēja
Bauskas Mūzikas skolas audzēkņi. Viņu izpildījumā varēja baudīt
klavieru, saksofona, flautas, vijoles, akordeona, trompetes skanējuma
radītās nokrāsas, kā arī priecāties par kora klases audzēkņu
skanīgajām balsīm.
Invalīdu biedrību un tās biedrus apaļajā jubilejā pašvaldības
vārdā bija ieradies sveikt arī Bauskas novada domes priekšsēdētāja
vietnieks Jānis Feldmanis. Viņš novēlēja arī turpmāk būt tik pat
aktīviem un dzīvespriecīgiem. „Dalīts prieks ir dubultprieks, dalīta
bēda – pusbēda,” savas domas sakāmvārdā ietvēra J.Feldmanis
un izteica patiesu prieku par līdzšinējo biedrības un pašvaldība
sadarbību. Apsveikumus biedrības biedri saņēma arī no Bauskas
novada Sociālā dienesta. Ar Ārijas Elksnes dzejas rindām biedrības
priekšsēdētāju Annu Šumsku iestādes vārdā sveica sociālā darbiniece
darbam ar personām ar atkarības problēmām Tatjana Kalniņa.
Biedrības priekšsēdētāja Anna Šumska pateicās klātesošajiem par

kopā pavadītajiem darba gadiem un aicināja neoficiālā gaisotnē
baudīt sarūpēto svētku mielastu. Jau iepriekš A. Šumska stāstīja, ka
padomāts ir arī par tiem biedriem, kuri slimības dēļ uz pasākumu
nav varējuši ierasties, viņi tiks apsveikti viņu dzīvesvietās. Bauskas
novada invalīdu biedrības biedri priecāsies par apsveikumiem no saviem
ilggadējiem
sadarbības
partneriem un
atbalstītājiem.

Ieva
Šomina,
sabiedrisko
attiecību
speciāliste
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Daudz baltu dieniņu
19.februārī 90.dzimšanas
dienu svinēja baušķeniece
Anita Puķe. Anitas
kundze bijusi viena no
kuplās septiņu bērnu
ģimenes atvasēm. Pirms
pirmā pasaules kara tēvs
aizbrauci uz Ameriku,
atgriezies īsi pirms kara
sākuma, lai turp aizvestu
arī pārējo ģimeni - sievu ar
diviem bērniem, taču karš
šīs ieceres sagrāva. Anitā nāca pasaulē 1923.gadā, tad ģimene vēl
dzīvoja Lietuvā, taču drīz pārcēlās uz dzīvi Paņemūnē, tagadējā
Brunavas pagasta teritorijā. Visu mūžu ir smagi strādāts. Būdama
deviņus gadus veca Anita sākusi kalpot par meitu – ganījusi govis.
Kad meitenei palikuši 16 gadi, viņa pieņēma lēmumu doties peļņā
uz Uzvaru. Tur nostrādāti vairāki gadi, taču lielāko mūža daļu
kundze strādājusi par šuvēju Sadzīves pakalpojumu kombinātā.
Jaunības dienās veiktie smagie lauku darbi radīja nopietnas
veselības problēmas, kas, kā teic Puķes kundze, bija par iemeslu
tam, ka tā arī nenodibinājās pašai sava ģimene, taču ikdienas rutīnu
palīdz kliedēt māsu atvases.
Mazajā vienistabas dzīvoklītī ir silti un mājīgi. Ikdienas soli
Anitas kundzei līdz apdarīt sociālā darbiniece. Puķes kundze slavē
savus jaukos un atsaucīgos kaimiņus, kuri allaž apvaicājas par
kundzes veselību un izlīdz, ja nepieciešama palīdzība.
Lielajā jubilejā Puķes kundzi devās sveikt arī novada domes
priekšsēdētājs Valdis Veips.
22.februārī deviņdesmitā dzimšanas
diena apritēja baušķeniecei Gaidai
Bruģei. Pašvaldības
priekšsēdētāju Valdi
Veipu, kurš bija ieradies sveikt Bruģes
kundzi nozīmīgajos
svētkos, jubilāre sagaidīja ar pašceptu
torti un dēla dārzā
izaudzētu piparmētru tējas tasi. Gaidas kundzes bērnība kopā ar
piecus gadus jaunāko māsu aizritējusi Sēlijas pusē. Uz Bausku
Gaidu 1952.gadā atvedis vīrs. „Viņš bija fantastisks cilvēks,” stāsta
Gaida. Muzikāls, vadījis divus instrumentālos ansambļus. Abu
savienībā pasaulē nāca divi dēli. Diemžēl slimība nebija izvēlīga
un kad vecākajam dēlam bija vien 10 gadi, Gaida kļuva par atraitni.
Lai gan savā dzimtajā pusē Gaida strādāja par dabaszinātņu
skolotāju pēc pārcelšanās uz Bausku darbu šajā profesijā vairs
neturpināja. „Vīrs negribēja, teica – pietiek audzināt svešus bērnus, tagad audzināsi savējos. Laikam jau pati arī tā īsti nevēlējos,
tāpēc tik viegli vīram pakļāvos,” stāsta sirmā kundze. Divdesmit
divus gadus Gaida nostrādājusi Meliorācijas pārvaldē. „Biju tāds
tehniskais darbinieks, arhivāre,” teic Gaidas kundze.
Īpašs stāsts Gaidas kundzei ir par savu vārdu. „Vienu vārdu bērnam
pie dzimšanas toreiz deva krustmāte no mātes puses, otru krustmāte no tēva puses un tikai trešo bērna vecāki,” stāsta Gaida. Tā
nu ģimenes pirmdzimtā tikusi pie trīs vārdi - Valija Aina Gaida.
Mamma meiteni saukusi sevis dotajā vārdā par Gaidu, skolā – kā
kuram skolotājam labpaticies. Skolotāji gan uzsvēruši, ka pareizi
ir saukt pirmajā vārdā. Pie pases maiņas Gaidai no vidējā vārda
izdevies atbrīvoties, savukārt atlikušos divus – samainīt vietām,
tā joprojām Gaidai pasē rakstīti divi vārdi– Gaida Valija. Pati
sirmā kundze gan teic, ka īsti netīkot neviens no viņai dotajiem
vārdiem: „Mamma man vārdu Gaida izvēlējās par godu literārai
varonei. Izlasīju to romānu un nevarēju saprast – kas gan viņai
tajā tik ļoti patika!”
Liela mīlestība kundzei visu mūžu bijis dārzs. „Tas bija mans
patvērums, mierinājums un prieks!” teic Gaida. Viņa pat veidojusi
ziedu kolekcijas. Diemžēl gadi darījuši savu un spēka, lai darbotos
dārzā vairs nepietiek. Arī otru mīļu brīvā laika nodarbi – rokdarbus
– Gaidas kundze jau vairākus gadus kā nolikusi malā – acis vairs
nerāda tik labi, lai veiktu smalko darbu. Tagad Bruģes kundzes
ikdienu īsina plašā bibliotēka un televīzijas pārraides. „Nav jau
nekā daudz tur, ko skatīties. Vienmēr skatos ziņas, ir taču cilvēkam
jāzina, kas pasaulē notiek!” enerģiski teic sirmā kundze.
Dēli Uldis un Dainis kundzei dāvājuši arī prāvu mazbērnu pulciņu
- septiņus. Nu jau kundzi priecē arī divu mazmazbērnu smiekli.
„Man ir labi dēli,” teic Gaidas kundze, „nezinu par viņu darba
lietām, bet par mani viņi rūpējas, ik vakaru piezvana, apvaicājas
kā man klājas, vai nekas nav vajadzīgs! Kad biju salauzusi roku,
neilgu brīdi padzīvoju pie jaunākā dēla, tomēr gribējās mājās –
savs ir savs!” teic Gaidas kundze un pasmaida gaišu un enerģisku
smaidu.

Februārī pašvaldība sveica dižus jubilārus:
Kārli Štelmu no Bauskas
Kārli Āzi no Brunavas
Rūdolfu Saulāju no Ceraukstes
Austru Stankeviču no Codes
un Zelta kāzu pāri no Īslīces pagasta
Ziedoni un Venerandu Salasgrāvjus
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Bērnu un jauniešu centrā
Kad dienas un lāstekas pastiepušās garākas, spītējot vīrusiem,
Bauskas Bērnu un jauniešu centra audzēkņi februāra pēcpusdienās
pieskandē Kalna ielas 14 un Rīgas ielas 8 namu telpas gan aktīvi
dejojot un dziedot, gan spriežot par jauniešu problēmām, gan improvizējot teātra nodarbībās, gan piedaloties tehniskās jaunrades,
vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņos.

„Kur saulīte rotājas”

Sniega un ledus pilnajās ielās, kad visi steidz ātrāk nokļūt
siltās telpās, Bauskas Bērnu un jauniešu centra (Kalna ielā 14)
logos uz garāmgājējiem noraugās Keramikas pulciņa audzēkņu
veidotie apaļīgie sniegavīri un mākslas darbnīcas „Ābele” audzēkņu lāstekas.
Ienākot centra telpās, var aplūkot Bauskas novada izglītības
iestāžu interešu izglītības pulciņu audzēkņu darbu vizuālās un
vizuāli plastiskās mākslas izstādi „Kur saulīte rotājās”. Līdz pat
Lieldienām ikvienam ir iespēja iepazīties ar vairāk kā astoņdesmit
interesantiem, dzīvespriecīgiem, krāšņiem un dažādās tehnikās
veidotiem skolēnu darbiem.

Lai Bauskas Bērnu un jauniešu centra pulciņu audzēkņi varētu
piedalīties šajā izstādē, kopā ar pedagogiem tika pētīta saules zīme
latviešu tautas etnogrāfijā, iegūtās atziņas realizējot oriģinālos
zīmējumos uz papīra vai auduma, keramikas izstrādājumos, ādas
un papīra plastikas darbos, koka grebumos, šūtās lellēs vai tērpos.
Vairākus gadus pēc kārtas Bauskas BJC tiek rīkota modes skate
ar mērķi veicināt skolēnu interesi par tekstila tehnoloģijām, rokdarbiem, ar to saistītajām profesijām un amatiem. Uzdevums ir
izgatavot tērpus ne tikai savām lellēm (lāčiem, zaķiem vai citām
mīļām rotaļlietām), bet arī pašiem sev vai klases biedriem.
Saules zīme bija moto 29.janvārī notikušajai trešajai tērpu
modes skatei „LELLE”. Interesi par pasākumu apliecina katru
gadu pieaugošais dalībnieku skaits. Tērps ir gan jāizdomā, gan
jāuzšuj, gan interesanti jāprezentē. Satraukums pasākuma laikā ir
ļoti liels, jo katram dalībniekam tērps ir jādemonstrē kā īstā modes
skatē – ejot pa „mēli”. Neatkarīgi no vērtējuma dalībnieki gūst
pieredzi, iemācās jaunas prasmes.

Ilze Krieviņa,
Bauskas BJC metodiķe

„Es dzīvoju pie jūras”

Noslēdzies12.starptautiskais vizuāli plastiskās mākslas konkurss
„Es dzīvoju pie jūras”, kas ir lielākais bērnu un jauniešu mākslas
projekts, kas notiek Jūrmalas pilsētā. Tā organizatori ir Jūrmalas
mākslas skola sadarbībā ar Līvu akvaparku. Kopš 2008.gada šim
konkursam ik gadu tiek piešķirta UNESCO Latvijas Nacionālās
komisijas patronāža. Šogad konkursam tika iesniegti vairāk nekā
2300 darbi no Latvijas, Lietuvas, Polijas un Ķīnas (Honkonga).
Bauskas Bērnu un jauniešu centra vizuālās mākslas pulciņa
dalībnieki arī šogad konkursā „Es dzīvoju pie jūras” ir guvuši
panākumus. Šajā konkursā pirmo reizi piedalījāmies pirms 5
gadiem. Toreiz pirmais starts lielajā konkursā izrādījās veiksmīgs,
kas mūs iedrošināja nākamajām reizēm. Vilinoša ir arī balva iespēja peldēties un baudīt priekus Līvu akvaparkā, kas skolēnus
motivē piedalīties konkursā.
No Bauskas BJC šogad iesniedzām 17 darbus piecās kategorijās
dažādās vecuma grupās. Pulciņa dalībnieki vislabprātāk gleznoja

un zīmēja, divi darbi bija gleznojumi uz zīda un viens darbs tika
veikts grafikas tehnikā. Atsevišķā kategorijā tika vērtēti darbi
skolēniem ar īpašajām vajadzībām. Šajā kategorijā saņēmām
četras atzinības.
Esam ļoti priecīgi, ka ,,mūsu jubilejas” reizē esam guvuši ļoti
labus panākumus, un septiņi pulciņa dalībnieku darbi vizuālajā
mākslā ir guvuši augstu vērtējumu. Zelta medaļu gleznošanā
uz zīda saņēma Viktorija Zubova par darbu „Uvertīra” (attēlā),
bronzas medaļu saņēma Klēra Maldute par darbu ”Kad ledus
švirkst”. Atzinības glezniecībā ieguvuši Reina Paula Ivanova,
Toms Ritums, Anastasija Derjučenko, Kārlis Biķernieks, Dace
Pranka.
Mākslas konkursa tēma ik gadu mainās, bet vienmēr tā saistās ar
jūru. Šogad konkursa tēma bija „Jūras melodijas”. Tēmu dažādība
skolēnus rosina iepazīt jūru tās visdažādākajās izpausmēs,
ieraudzīt, cik tā ir mainīga, cik bezgala daudz tai nokrāsu, kā
mainās jūras garastāvoklis un kāda ir cilvēku loma tajā. Mēs,
skolotāji, skaidrojam tēmu un sniedzam tādu kā impulsu, bet
tālāk skolēni attīsta to savos radošajos darbos sev vismīļākajās
vizuālajās tehnikās.
Mīļš paldies visiem maniem konkursa dalībniekiem!
Sveicu arī citus Bauska novada skolēnus un viņu pedagogus,
kuri piedalījās 12. starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā
„Es dzīvoju pie jūras”, īpaši Griķu pamatskolas skolotāju Olitu
Dzelzskalēju par veiksmīgi sagatavotajiem audzēkņiem un
saņemtajām atzinībām konkursā!
Vēlu visiem prieku par paveikto un vēlmi radoši darboties arī
turpmāk!
Laureātu un labākie darbi aplūkojami Līvu akvaparkā izstādē
līdz 15.martam, izstāde būs skatāma arī Jūrmalas mākslas skolā,
pēc tam tiks veidota ceļojoša izstāde. (var skatīt www.jurmala.
makslaskola.lv).

Lielais Murza aicina improvizēt
22.februārī Bauskas Kultūras centrā ieradās mūspuses senākais
un talantīgākais improvizators Lielais Murza (Magno Cavallo), lai
sveiktu septiņpadsmit Zemgales reģiona skolu komandas, kuras
līdz vēlam vakaram sacentās teātra sporta turnīrā.
Teātra sports Bauskā ir savā attīstības sākumā, tāpēc ir daudz
jautājumu par to, kas tas ir, kāpēc tas vajadzīgs vai kur dzīvē
būtu noderīgs. Tā ir skatuves māksla, kurā četru vai piecu cilvēku
komanda spēlē dažādas ainas bez scenārija, tās top, balstoties uz
skatītāju ierosinājumiem. Kā atzīmēja žūrijas komisijas pārstāvji,
pieredzējuši improvizatori Anita, Arnis un Toms, tas ir komandas
darbs, kurā galvenais ir draudzība, prasme saspēlēties, ātra reakcija
un temps.
No Bauskas BJC turnīrā piedalījās 1. – 4.klašu komanda,
kurai skatītāji deva nosaukumu „Ķirši”, un vidusskolas komanda
„Nauda”. Jaunāko klašu skolēnus atbalstīt bija ieradušās dažu dalībnieku mammas, kuras kā vienu no ieguvumiem bērnu attīstībā,
darbojoties teātra pulciņā, min jau iegūto prasmi stāstīt stāstus.
Kā jau sacensībās, žūrija vērtēja, deva padomus, skaitīja punktus,
bet tās komandas, kuras piedalīsies Valsts teātra sporta turnīrā
nosauks tikai 17.martā, kad būs notikuši turnīri visos Latvijas
novados. Reģionālo turnīru uzvarētāji Iecavā 22.- 23.martā cīnīsies
par iedibināto ceļojošo balvu - “Lielo Šā”.

Veronika Puķe,
Bauskas BJC metodiķe

„Laukam pāri” svin Meteņus Jūrmalā

10.februārī Ceraukstes folkloras kopa „Laukam pāri” svinēja
Meteņus. Ievērojot vienu no raksturīgākajām Meteņa paražām –
ciemos braukšanu, mūsu kopa devās Meteņus svinēt uz Jūrmalu
– „Pasaku māju „Undīne””. Meteņbērnu pulkā bija arī Jūrmalas
un Rīgas folkloras un folkmūzikas kopas – „Skance”, „Dandari”
un „Dārdi”.
Nama saimnieki mūsu folkloras kopai uzticēja vadīt sarīkojuma
centrālo daļu – Meteņu tradicionālās norises – dziesmas, rotaļas un
dančus pie ugunskura. Priecēja meteņbērnu aizrautīgā iesaistīšanās
rotaļās un spēlēs. Dalībnieki bija tērpušies dažādās maskās.
Svētku turpinājumā iesaistījāmies Pasaku mājas radošajās
darbnīcās –vaska sveču tīšanā un rotu gatavošanā no dabas
materiāliem.
Jūrmalas Pasaku mājā „Undīne” mēs esam viesojušies vairākas
reizes, katrreiz – ar jaunu programmu iepriecinot tradicionālās
kultūras kopējus.

Elīna Kūla- Braže,
folkloras kopas „Laukam pāri” vadītāja

Foto: „Laukam pāri” folkloristes meteņdienas
maskās pirms dančiem pie ugunskura

Daile Feldmane,
Bauskas BJC vizuālās mākslas pulciņa skolotāja

Jauniešu dzirkstošais februāris

Vēl mirklis līdz pavasarim – tā par februāri saka jauniešu apvienība „Jums” !
Pēdējais ziemas mēnesis jauniešu apvienībai „Jums” ir bijis
pasākumu, emociju, prieka un dažādu pārdzīvojumu pilns.
Februāri sākām, iesniedzot projekta pieteikumu ES programmai
„Jaunatne darbībā”. Projekta „Atspere (ne) akadēmija” pieteikums ir vēsturisks notikums, jo no Bauskas novada tas ir pirmais
projekts, kas jebkad iesniegts šai programmai. Turam īkšķus,
jo veiksmes gadījumā organizēsim apmācības Bauskas novada
jauniešiem par tēmu – radošums!
Spēja skatīties uz lietām, procesiem un notikumiem radoši ir
aktuāla tēma mūsdienu sabiedrībā, jo skar visas nozares – gan
uzņēmējdarbību, gan izglītību, gan jauno tehnoloģiju ražotājus
un lietotājus un, neapšaubāmi, komunikācijas jomu. Tāpēc 1.
februārī ar prieku aicinājām interesentus uz semināru „Radoša
komunikācija sociālajos tīklos”, kura laikā apmeklētāji papildināja
savas zināšanas par medijiem un to lietošanu ikdienā. Semināru
vadīja profesionāļi - Iveta Svareniece-Āboliņa, digitālo mediju
nodaļas vecākā dizainere ASV kompānijas CBS grupas uzņēmumā
«Showtime Networks», un viņas vīrs, dizaina firmas «Oneswe-

etorange» īpašnieks, Egils Āboliņš. Viņi stāstīja par
moderno datortehnoloģiju iespējām un savu pieredzi
komunikācijas jomā, īpaši akcentējot to, kā uzrunāt
auditoriju globālajā tīmeklī.
Šobrīd informācijas apjoms, kuru ikdienā saņemam,
ir milzīgs, tāpēc, domājot par dzīvi pēc vidusskolas,
jaunieši nereti ir apjukuši. Lai atvieglotu nepieciešamas
un uzticamas informācijas iegūšanu, 6.februāra pēcpusdienā aicinājām ciemos organizāciju „Dreamfoudation”,
kas palīdz izvērtēt studiju iespējas ārzemēs, kā arī palīdz
nokārtot formalitātes, kas saistītas ar pieteikšanos. Vairāk par šīm iespējām meklē: www.dreamfoundation.eu
Viens no februāra nozīmīgākajiem notikumiem Latvijā bija „Ēnu dienas”, kurās piedalījās vairāki tūkstoši
jauniešu. Tiem jauniešiem, kuri projektā nepiedalījās,
apvienība „Jums” 13.februārī piedāvāja tikties ar ASV
Valsts vēstnieka vietnieci Karinu Maklelandu. Pasākuma tēma - viss par un ap diplomāta darbu un dzīvi,
karjeras iespējām, izaicinājumiem un ieguvumiem.
Pasākuma īpašā, pievienotā vērtība – diskusija notika
angļu valodā, kas bija lieliska iespēja uzlabot sarunvalodas un
diskusiju prasmes tiem jauniešiem, kuriem jau drīzumā gaidāms
angļu valodas eksāmens.
Vienā dienā iespējams paveikt daudz – to pierādīja 13. februāris,
jo šajā dienā uz tikšanos aicinājām visu skolu skolēnu pašpārvalžu
pārstāvjus, lai iepazīstinātu ar šī gada Bauskas novada jauniešu
dienas ideju. Šajā gadā aicināsim piedalīties visas skolēnu pašpārvaldes, jauniešu organizācijas un domubiedru grupas, lai veicinātu
jauniešu sadarbību Bauskas novadā. Sabiedrību gaida pārsteigumi!
Savukārt, 14. februāris mūsu novadā jau otro gadu ir īpašs ar
to, ka jauniešu mūziķu, dejotāju un mākslinieku grupas tiekas
Bauskas Autoostā, kur vairāku stundu garumā rada pozitīvu un
muzikālu piedzīvojumu neierastā vidē! Lepojamies ar to, ka šis
pasākums kļūst atpazīstams Latvijas mērogā un veido pozitīvu
Bauskas tēlu! Bauska – vieta, kur satiekas upes, cilvēki un mākslas
atšķirīgās formas!

Solvita Jirgensone,
Jaunatnes lietu speciāliste

Sporta aktivitātes un rezultāti
Codē
Šis gads, tāpat kā iepriekšējais, sācies ar daudziem sporta
pasākumiem – basketbolā, florbolā, novusā, hokejā un citos sporta
veidos. Sporta centra „Mēmele” kausa izcīņā basketbolā, tāpat kā
pērn, Codes komanda izcīnīja otro vietu. Konkurence bija spēcīga,
tāpēc liels prieks par sasniegto. Finālsērijā tika atzīts Bauskas
komandas „Zelta lauvas” pārākums.
Janvāra sākumā codieši piedalījās Gailīšu pagasta kausa izcīņā
florbolā. Turnīrā piedalījas trīs komandas no Codes pagasta.Vislabāk
veicās komandai „Code 1”, kas izcīnīja otro vietu. Sporta centra
„Mēmele” rīkotajā hokeja turnīrā ar mainīgām sekmēm piedalījās
komanda no Jauncodes.
2.februārī tika aizvadīta Codes pagasta kausa izcīņa florbolā.
Pieteicās negaidīti liels komandu skaits – astoņas komandas, no
kurām četras veidoja codieši. Tās tika sadalītas divās apakšgrupās,
taču sacensību gaitā izšķirošās spēles nācās spēlēt savā starpā. Šajā
turnīrā uzvarēja komanda „DSTB” no Bauskas. Otrā vieta „Code1”,
bet trešo vietu izcīnīja komanda „Īslīce”.
16.februārī norisinājās Codes pagasta „Ziemas sporta spēles”.
Dalībnieki sacentās šautriņu mešanā, svara stieņa spiešanā,
dambretē, šahā, galda tenisā, zolītē, florbolā. Zolītes spēlmaņi
sacensības beidza tikai vakara pusē.
Februāra otrā pusē startēja Bauskas novada atklātais čempionāts
volejbolā, kurā, tāpat kā pērn, piedalījās divas codiešu komandas.
Turnīra spēles tika aizvadītas pa sabraukumiem nedēļu nogalēs.
Turnīrs noslēgsies maija sākumā.

Āris Rotbergs, Codes pagasta sporta darba organizators
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ku izcīnītās vietas. Šajā reizē pulkveža
O.Kalpaka piemiņas kausu saņēma Ligija
un Mikus Kampusi. Trofeja glabāsies pie
viņiem līdz nākošā gada sacensībām.
Klātesošie vēlreiz sirsnīgi pateicās trases
saimniekam Herbertam Muceniekam par
ieguldīto darbu, savukārt viņš visus aicināja vēl aktīvi izmantot aizejošo ziemu un
iebraukto trasi.

Veterānu basketbols

13.februārī noslēdzās sporta centra „Mēmele” kausa izcīņa
basketbolā veterāniem. Piecas groza bumbas vienības sacensības
uzsāka 2012.gada rudenī. Izspēlējot trīs apļu turnīru tika noskaidrota
uzvarētāju komanda. Tradicionāli spēcīga vienība allaž ir bijusi
Iecavas novada veterāniem. Arī šajā sezonā viņi rādīja pārliecinošu varējumu un, nezaudējot nevienā spēlē, izcīnīja pirmo vietu.
Pagājušā gada kausa ieguvēji – ceraukstieši ierindojās otrajā vietā.
Vairāku sezonu garumā par godalgotajām vietām cīnījās Gailīšu
pagasta vienība. Saglabājot savu pamatsastāvu, komanda rādīja
arvien labāku un saliedētāku spēli, un šoreiz izcīnīja godpilno trešo
vietu. Pirmo reizi kausa izcīņas vēsturē Dāmu komanda, kuras sastāvu veido spēlētājas no Bauskas, Rundāles un Iecavas novadiem,
ierindojās ceturtajā vietā un saņēma gandarījuma kausu. Diemžēl
Bauskas vīru komandai bija problēmas ar sastāva nodrošināšanu
un vairākus spēlētājus vajāja traumas, līdz ar to vienība šajā sezonā palika pēdējā vietā. Šīs sacensības tradicionāli tiek rīkotas, lai
spēlētāji varētu sagatavoties Latvijas Sporta veterānu savienības
(LSVS) sporta spēlēm. Šogad 45-gadīgo un 55 gadus veco kungu
komandas 2.martā tiksies Jelgavā, lai cīnītos par LSVS 50.sporta
spēļu čempionu tituliem.
Sporta centra „Mēmele” kausa izcīņas rezultāti:
1.IECAVA – Jānis Krūze, Māris Ozoliņš, Aļģis Mudurs, Gunārs
Plucis, Vilnis Gailums, Aigars Indriķis, Ints Kreicšteins, Juris
Jašuks, Aivars Hauks, Andris Pļaviņš, Dzintars Zaumanis, Juris
Bidzāns.
2.CERAUKSTE – Normunds Grunckis, Andis Maskalis, Mārtiņš
Cimermanis, Raitis Čekšs, Andris Tīrums, Aivars Gasūns, Ermīns
Urtāns, Edgars Laucis.
3.GAILĪŠI – Jānis Skuja, Modris Indriksons, Igors Gaugers, Valdis
Veips, Andris Rācenis, Jānis Akmentiņš, Aivars Zeltiņš, Aivars
Melderis, Aivars Andreika.
4.DĀMAS – Inese Gāga, Ina Stāmere, Līga Rimševica, Vēsma
Veģere, Dzintra Lapiņa, Antra Beņķe, Inga Ūbele, Aiga Zentele,
Laila Jirgensons, Antra Spale.
5.BAUSKA – Ivars Mičāns, Andris Petrovskis, Gints Šnitkus,
Gunārs Kodis, Aleksandrs Barkovs, Vilnis Pelcers, Raimonds Meškauskis, Intars Blaudums, Andris Gabrilovičs, Didzis Bergmanis.
Rezultatīvākais spēlētājs – MĀRIS OZOLIŅŠ, vērtīgākais spēlētājs – LĪGA RIMŠEVICA.
Labākais spēlētājs Ceraukstes pagasta komandā – NORMUNDS
GRUNCKIS, labākais spēlētājs Gailīšu pagasta komandā – IGORS
GAUGERS, labākais spēlētājs Bauskas komandā – ANDRIS
PETROVSKIS.

Veterānu vieglatlētika

16.februārī Rīgas Sporta manēžā risinājās Latvijas Sporta veterānu savienības 50.sporta spēļu finālsacensības vieglatlētikā telpās.
Kopumā sacensībās piedalījās vairāk kā 300 sportistu no 33 pašvaldībām un sporta klubiem. Bauskas novada komandu pārstāvēja
desmit vieglatlētikas veterānu. Daudzus mūsu puses labākos atlētus
no startiem atturēja slimība. Kopumā Bauskas novads izcīnīja 10
zelta medaļas, 5 sudraba un vienu bronzas godalgu. Atsevišķās
vecuma grupās sacensībās iesaistījās viesi no Lietuvas un Igaunijas.
Tradicionāli šo valstu vieglatlēti ir spēcīgi lodes grūšanas un sprinta
disciplīnās. Arī šajā reizē viņi izcīnīja vairākas skaistās, īpaši šim
jubilejas gadam sagatavotās, godalgas.
Sacensību direktorāts un galvenais tiesnesis Juliāns Garančs bija
centušies, lai sacensības notiktu raiti. Pulkstenis gan jau rādīja
vēlu vakara stundu, kad tika dots starts pēdējam 3000 m skrējienam kungiem. Vecākajam šo sacensību dalībniekam Maigonim
Pūliņam šogad aprit 87 gadi, bet dāmu konkurencē pieredzējušākā
bija ventspilniece Austra Reinberga-pagājušā gada Latvijas gada
sportiste veterānu nominācijā. Arī šajās sacensībās Austra uzrādīja
jaunu Pasaules rekordu savā 85+ vecuma grupā.
No mūsu puses vieglatlētiem pa divām zelta medaļām veterānu
sporta spēlēs izcīnīja Dace Lina 800 m un 3000 m skrējienā un Inta
Liepa 3000 m skrējienā un 3 km soļošanā. Trīs augstākā kaluma
godalgas saņēma volejbolists Jānis Buks- 60 m un 200 m skrējienā
un lodes grūšanā. Visu medaļu komplektu izcīnīja Alfrēds Graudiņš – zeltu trīssoļlēkšanā, sudrabu tāllēkšanā un bronzas medaļu
60 m skrējienā. Zelta medaļu tāllēkšanā un sudraba godalgu 60 m
skrējienā saņēma Andris Lasmanis. Zelta vērts augstums padevās
Jānim Feldmanim, Aivars Krūmalis ieguva 2.vietu 200 m distancē
un palika nepārspēts tāllēkšanas sacensībās. Bijušais daudzcīņnieks
Jānis Jaunzems un Līga Valnere izcīnīja 2.vietu lodes grūšanas sektorā. Vieglatlētikas seniori turpina gatavošanos šī gada galvenajām
sacensībām, kas risināsies Jēkabpilī no 13. līdz 14.jūlijam. Savukārt
2.martā uz Jelgavu dosies mūsu puses volejbola, basketbola un brīvās cīņas veterāni, lai cīnītos par ieskaites punktiem Latvijas sporta
veterānu savienības 50.sporta spēļu kopvērtējumā.

Slēpošana

Šī gada sākums zemgaliešus lutina ar pienācīgu sniega daudzumu
un arī Vecsaules sils pēc „rekonstrukcijas” tā vien aicina kāpt uz
slēpēm. Februāra otrajā pusē Vecsaules silā risinājās slēpošanas
sacensības, kas bija veltītas Latvijas karaspēka pirmās vienības
komandiera, pulkveža O.Kalpaka piemiņai. Iepriekšējās sezonās
šīs sacensības notika marta sākumā, kad ir O.Kalpaka nāves diena.
Šogad silā pulcējās vairāk kā 40 slēpotgribētāju. Galvenais tiesnesis Herberts Mucenieks sveica sacensību dalībniekus, pastāstot
klātesošajiem par O.Kalpaka dzīvi un bojā eju. Šajās sacensībās
tika izcīnīts arī Latvijas Nacionālo karavīru apvienības dāvātais
ceļojošais kauss. To izcīna tajā vecuma grupā, kurā lielākais
dalībnieku skaits. Pagājušajā gadā, kauss aizceļoja uz Iecavu un
glabājās pie Annas Pakalnes un Andra Tirzīša. Šoreiz lielāko spor-
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Volejbols

tistu delegāciju uz sacensībām atveda Jaunsaules sporta skolotāja
Dace Kalniņa. Seši jaunie slēpotāji pārstāvēja Griķu pamatskolas
jaunsargu vienību. Sacensības uzsāka paši jaunākie pasākuma
dalībnieki – 5-6 gadīgie bērni. Meiteņu sacensībā pārliecinoši
ātrākā bija Estere Kampuse, sudraba medaļa un saldumu balva
tika Paulai Veģerei, bet zēnu vērtējumā uzvarēja Alberts Karelis.
Sacensību rezultāti:
Līdz 12 gadus vecas meitenes – Ligija Kampuse (Vecsaule), Anna
Karele (Iecava), Samanta Siliņa (Jaunsaules pamatskola).
Līdz 12 gadus veci zēni – Mikus Kampuss (Vecsaule), Kārlis
Gabrāns (Jaunsaules pamatskola), Pēteris Ostrovskis (Griķu
pamatskola).
13 – 18 gadus vecas meitenes – Liene Vackare (Jaunsaules pamatskola), Zane Vackare (Jaunsaules pamatskola), Nelde Kurma
(Griķu pamatskola).
13 – 18 gadus veci zēni – Toms Kampuss (Vecsaule), Kalvis
Krievāns (Ilūkste), Raivo Auželis (Griķu pamatskola).
19 – 34 gadus vecas sievietes – Una Nākuma (Vecsaule).
35 – 49 gadus vecas sievietes – Dace Kalniņa (Jaunsaules pamatskola), Inga Grīnberga (Iecava), Elita Skrējāne (Vecsaule).
35 – 49 gadus veci vīrieši – Aigars Grīnbergs (Iecava), Kaspars
Kampuss (Vecsaule), Gunārs Naļivaiko (Iecava).
50+ vecuma grupā sievietēm – Anna Pakalne (Iecava), Lidija
Nereta (Vecsaule), Ingrīda Šēnere (Bauska).
50+ vecuma grupā vīriešiem – Bogdans Kohanovskis (Bauska),
Andris Tirzītis (Iecava).
Tā kā vecuma grupā līdz 12 gadiem bija visvairāk dalībnieku,
tad tajā tika izcīnīts ceļojošais kauss komandām. Komandā startēja
viens puisis un viena meitene. Rezultātu veidoja abu dalībnie-
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Sestdien ar pirmo sabraukumu Codes
pamatskolas sporta bāzē iesākās Bauskas novada čempionāts un Aiņa Plūmes piemiņas
kausa izcīņa volejbolā. Kopumā sacensībām
pieteiktas 11 vīriešu un 6 sieviešu volejbola
vienības. Priekšsacīkstēs piedalās 8 kungu
komandas, kuras savstarpēji izspēlēs apļa
turnīru un noskaidros 3 spēcīgākās vienības,
kuras piedalīsies finālsacensībās kopā ar
pagājušā gada godalgoto vietu ieguvējiem
– Rundāle I, Vecumnieki I un Mežotne I komandām. Dāmas sacentīsies 2 apļu turnīrā, kur noskaidros spēcīgākās šī gada sieviešu
volejbola komandas. Spēļu kalendāri, rezultāti un cita informācija
par volejbola čempionātu atrodama Gunta Sirmeļa izveidotajā mājas
lapā http://volley.postfactum.lv.

Telpu futbols

23. un 24.februārī sporta namā „Mēmele” savu ikgadējo maratonu
uzsāka Bauskas novada čempionāts telpu futbolā. Sešas Bauskas
novada vienības - Veterāni, Gailīši, DSTB, Ceraukste, Īslīce, Bauska un Rundāles novada komanda tuvākos pāris mēnešus cīnīsies
par Bauskas novada čempiona titulu. Pirmajās sacensību dienās
uzvaras svinēja pagājušā gada čempionvienība Rundāle, kas šogad
pastiprināta ar diviem spēcīgiem spēlētājiem – Raivi Miļūnu un
Ingu Šekavu. Šajā reizē uzvarētas Veterānu un Bauskas vienības.
Ceraukstes komanda ar 5-1 pārspēja Īslīces vienību, bet DSTB
komanda uzvarēja spēcīgo Gailīšu pagasta komandu ar 5 pret 1.
DSTB komanda ar 4-3 pārspēja ceraukstiešus. Neveiksmīgs sacensību sākums izvērtās gailši komandai jo arī otrajā dienā piedzīvots
sāpīgs zaudējums pret Veterānu vienību 1-3. Sacensību kalendārs
un rezultāti tiks atspoguļoti mājas lapā www.sportsbauska.lv.

Florbols

Sekmīgi regulāro čempionātu aizvadījuši mūsu puses florbolisti
mājas spēlēs pārspējot Ulbroka/FS Masters un Pārgauja florbolistus
un ieņemot vietu pirmajā sešiniekā, veiksmīgi iekļuvuši izslēgšanas
spēļu sacensībās, kur 9.martā Bauskā pirmajā spēlē jātiekas ar spēcīgo
Cēsu vienību Lekrings. Veiksmīga un rezultatīva šī sezona izvērtusies
jaunajiem florbolistiem, kuri iekļauti FK Bauska komandas sastāvā.
Viens no spēcīgākajiem mūsu pamatsastāva spēlētājiem Toms Niedre,
kopā ar saviem komandas biedriem Reini Kirilko, Edgaru Liepu, Valdi Vāveru, Rolandu Kovaļevski ir stap Latvijas U-19 vīriešu florbola
izlases kandidātiem, kuri gatavojas 7. pasaules čempionātam, kas no
8. līdz 12.maijam norisināsies Vācijas pilsētā Hamburgā.

Inga Ūbele,
sporta centra „Mēmele” galvenā speciāliste
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Bērnu un jauniešu sports
Brīvās cīņas sacensības Kalnciemā

Par nozīmīgākajiem startiem vieglatlētikā
Aug jaunā vieglatlētu paaudze. Noslēgumam tuvojas vieglatlētikas ziemas sezona. Vēl priekšā atklātās sacensības Kuldīgā,
Limbažos, Neveža kausa izcīņa Lietuvā Panevežā un vieglatlētikas
daudzcīņas sacensības Ventspilī.
Aizvadīts atbildīgs sacensību posms, pēc kura var izdarīt secinājumus par katras vecuma grupas fizisko un tehnisko sagatavotību.
Katram skolas audzēknim jāapzinās cik nopietni un apzinīgi sevi
jāpilnveido treniņu nodarbībās, cik svarīgi ir trenera norādījumi apgūstot vieglatlētikas disciplīnu pamatus. Latvijas novadu un pilsētu bērni
un jaunieši apzinīgi strādā, tāpēc jāsaprot, ka bez neatlaidīga darba,
sasniegumu nebūs. Konkurence vieglatlētikā ir ļoti liela, jo jaunākajā
vecuma grupā vienā disciplīnā startē līdz simts mazo sportistu.
Izvērtējot ziemas čempionātu startus,var analizēt katra jaunā
sportista veikumu un to, pie kā visnopietnāk jāpiestrādā turpmākajos treniņos. Baušķenieku veikumu kā labu vērtē Vieglatlētikas
Savienības vecākais treneris E.Krūms. Mūsu jaunie censoņi
pārstāv daudzas vieglatlētikas disciplīnas un nav tie, kas meklē
mazāku konkurenci, kādā no disciplīnām. Pozitīva ir treneru nostāja un prasības, kas veicina vieglatlētikas attīstību novadā. Ar
labas tehnikas izpratnes zināšanām strādā treneris R. Maķevics.
Prasmīgi prot jaunus talantus piesaistīt trenere A.Indriksone, kura
strādā Bauskā un divas dienas nedēļā Uzvaras vidusskolā māca
vieglatlētikas pamatus Gailīšu pagasta bērniem.
Aizvadītajā Latvijas čempionātā soļošanā teicamus rezultātus
5 km soļošanā uzrādīja Ruslans Smolonskis, izcīnot vecākajā grupā
1. vietu, savukārt Artūrs Makars 2.vietu. Junioru vērtējumā Raivo
Saulgriezim 1.vieta. Pieaugušo vērtējumā Jānim Strautiņam 2.vieta.
Mazās soļotājas, kuras tikai uzsākušas mācību treniņu darbu
Evita Kaņepe ierindojās 4.vietā 2 km distancē. Drosmīgi 1 km
distanci veica A. Neimane un B.Mendziņa. Visi soļotāji ir I.
Saulgrieža audzēkņi.

Latvijas ziemas čempionātā vieglatlētikas daudzcīņās pieaugušajiem 1. vietu izcīnīja Ilona Dramačonoka, 3. vietu Liene Rotberga.
Liene junioru konkurencē ierindojās 2.vietā. Daudzcīņās spēkus
izmēģināja Andris Ūdris, izcīnot 3.vietu pieaugušo vērtējumā.
Bauskas daudzcīņnieku sarežģītākā disciplīna ir kārtslēkšana, bet
puiši mērķtiecīgi cīnījās, lai gūtu ieskaites punktus. Jaunietēm 3.
vieta Solvitai Dzilnavai, zēniem 3. vieta Dāvim Kaufmanim.
Vislielākā konkurence Latvijas čempionātā bija jaunākajā vecuma grupā. 6.vietu izcīnīja Valts Smilga 60m/b skrējienā, 7.vieta
Jolantai Tarvidai augstlēkšanā, 12. vieta Valtam Smilgam 200 m
skrējienā.
Vidējā vecuma grupā Viesturs Remess izcīnīja 2. un 3. vietu
2000m un 1000 m skrējienā. 3.vietu 60 m skrējienā izcīnīja Lauris Kaufmanis, 7.vietu Dāvis Kaufmanis. Mūsu jaunie sportisti 4
x 160 m stafetē izcīnīja 3.vietu, komandas sastāvā - V.Remess,
D.Kaufmanis, G.Holsts, L.Kaufmanis.
Vecākajā grupā 3000 m skrējienā Ruslanam Smolonskim 3.
vieta, Elīnai Ratkus 2. vieta lodes grūšanā, Renāram Burgevicam
60 m barjerskrējienā 4. vieta.
Latvijas čempionātā pieaugušajiem 1. vieta 200 m un 400 m
skrējienā Jānim Baltušam, 4. vieta Andrim Ūdrim 60 m barjerskrējienā, 4.vieta Ģirtam Dubinskim 200 m skrējienā. Mūsu vieglatlēti
4 x 200m stafetē bija pārliecinoši labākie izcīnot 1. vietu.
Komandas sastāvā- Jānis Baltušs, Andris Ūdris, Ģirts Dubinskis,
Mārtiņš Rūgums.
Vieglatlētiem atbildīgākie starti ir Latvijas Jaunatnes Olimpiāde jūnijā 1996.-1998. gadā dzimušiem jauniešiem un Latvijas
čempionāts pa vecuma grupām.

Biruta Grantiņa
Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktore

3. jaunatnes Ziemas Olimpiāde Bauskas novadā
Aizvadīta Bauskas novada 3. jaunatnes Olimpiāde ziemas
sporta veidos, kura pulcēja mūsu novada vispārizglītojošo skolu
4.-8. klašu skolēnus.
Sacensību spraigumam pietrūka startu slidotavā, bet cīņas
azartu nodrošināja slēpošanas disciplīnas un ragaviņu vilkšana.
Interesanti risinājās biatlona sacensības abās klašu grupās. Šogad
slēpotprasmi jau apguvis lielāks pulks pusaudžu. Komandas gars
un vienotība valdīja katrā skolas komandā. Uzvarēt un cīnīties par
augstāku vietu bija noskaņots katrs sacensību dalībnieks. Priecē
prasmīgs tiesnešu darbs. Paldies visiem jaunajiem speciālistiemtiesnešiem A. Kupčiunam, R. Maķevicam, A.Vasiļjevam, J.Ojaru
un slēpošanas sacensību galvenajai tiesnesei A. Indriksonei, kura
nodrošināja trašu sagatavošanu.
Individuālie un komandu uzvarētāji
Biatlonā
4.-6.klašu grupā
1. vieta Laura Līruma, Gints Priedītis Codes pamatskola
2. vieta Rūta Skotele, Ralfs Bērtulis Īslīces vidusskola
3. vieta Samanta Repse, Rainers Hiršfelds Codes pamatskola
7.-8.klašu grupā
1.vieta Mārīte Bulla, Viktors Gorodko Īslīces vidusskola
2.vieta Elizabete Marta Mašēna,
Matīss Gulbis Jaunsaules pamatskola
3.vieta Evita Kaņepa, Raitis Bērziņš Codes pamatskola
Slēpošanā
4.klases meitenes un zēni
1. vieta Samanta Siļiņa
1. vieta Ralfs Bērtulis
2. vieta Kārlis gabrāns
3. vieta Ričards Kalniņš

Jaunsaules pamatskola
Īslīces vidusskola
Jaunsaules pamatskola
Jaunsaules pamatskola

5.klases meitenes un zēni
1. vieta Laura Līruma
2. vieta Rūta Skotele

Codes pamatskola
Īslīces vidusskola

3. vieta
1. vieta
2. vieta
3. vieta

Mārīte Bulla
Rainers Hiršfels
Kristers Buka
Egīls Poikāns

Īslīces vidusskola
Codes pamatskola
Codes pamatskola
Codes pamatskola

6.klases un zēni
1. vieta Gints Priedītis
2. vieta Raivo Auželis
3. vieta Lauris Savļaks

Codes pamatskola
Griķu pamatskola
Codes pamatskola

7.klases meitenes un zēni
1. vieta Zane Vackare
2. vieta Evita Kaņepa
3. vieta Dina Pelēna
1. vieta Viktors Gorodko
2. vieta Viesturs Remess

Jaunsaules pamatskola
Codes pamatskola
Codes pamatskola
Īslīces vidusskola
Bauskas pamatskola

8.klases meitenes un zēni
1. vieta Liene Vackare
Jaunsaules pamatskola
2. vieta Madara Puriņa
Codes pamatskola
3. vieta Elizabete Marta Mašēna Jaunsaules pamatskola
1. vieta Regnārs Elvis Kocers Jaunsaules pamatskola
2. vieta Endijs Matulēns Codes pamatskola
3. vieta Dāvis kaufmanis Īslīces pamatskola
Stafete ar ragaviņām
1.vietā Īslīces vidusskolas komanda
Mārīte Bulla, Laura Žuhovska, Megija Luņģe, Linda Laizāne, Aksels
Griba, Ēriks Narkevics, Viktors Gorodko, Dāvis Kaufmanis
2.vietā Codes pamatskolas komanda
3.vietā Griķu pamatskolas komanda

Māris Šekavs, BJSS metodiķis

Īslīces vidusskolas
komanda
Priekšplānā Laura
Žuhovska
Pirmā rinda no kreisās:
1.Linda Laizāne
2.Aksels Griba
3.Mārīte Bulla
4.Ruta Skotele
Otrā rinda no kreisās:
1.Megija Luņģe
2.Dāvis Kaufmanis
3.Ilze Ladusāneskolotāja
4.Viktors Gorodko
FOTO-Biruta Grantiņa

Atklātajās sacensībās brīvajā cīņā Kalnciemā piedalījās 93
dalībnieki no visas Latvijas. Bauskas novadu pārstāvēja Jurija
Ručkanova, Vladimira Iļjina un Andreja Vasiļjeva audzēkņi. Sacensības uzsāka ar mazākajām svara kategorijām līdz 28 kg. Šajā
svarā lielu neatlaidību un cīņas sparu rādīja Jēkabs Ķikurs, viņš
spraigā cīņā, klausot sava trenera A.Vasiļjeva norādījumiem, par
vienu punktu uzvarēja savu novadnieku E. Solfikaniču trenera J.
Ručkanova audzēkni. Cīņā par pirmo vietu piekāpās pieredzējušam
cīkstonim A. Treisam no Cēsīm. Jēkabs ierindojās 2. vietā. Šajā
svara kategorijā izcili cīnījās arī Codes pamatskolas audzēknis
Dainis Graudiņš. Lai gan ar cīņu sāka nodarboties nesen, divus
savus pretiniekus uzvarēja ar paņēmienu „metiens pār gurnu”.
Dainis ierindojās 3. vietā sava svara kategorijā.
Svara kategorijā līdz 28 kg spraigi cīnījās Krišjānis Ķikurs.
Viegli uzvarēdams pirmo cīņu, viņš bija gatavs uzvarēt arī nākamo.
Cīnoties ar otro un trešo pretinieku sākumā bija vadībā, bet cīņas
vidū, pielietojot paņēmienu „gurns no ceļiem”, Krišjānis nespēja
izvairīties un pieredzes trūkums darīja savu.
Svara kategorijā līdz 30 kg pārliecinoši 1. vietu izcīnīja D.Rimševics. Cīņas sektorā viņš cīnījās tik tehniski, ka pretinieku treneriem
atlika vien noskatīties kā viņu audzēkņi zaudē.
Spraigas cīņas norisinājās svara kategorijā līdz 32 kg. Šajā
svara kategorijā cīnījās vairāki Bauskas novada sportisti. Ļoti
tehniski cīnījās E. Kublinskis. Treniņos atstrādātās kustības ļāva
viņam uzvarēt cīņas situācijās, kurās zaudējums bija neizbēgams.
Fināla cīņā ar A. Maslobojevu (treneris J.Ručkanovs) , Elvis cīnījās līdzīgi, bet viens neveiksmīgs „ iegājiens kājās” izšķīra cīņas
iznākumu. Elvis ierindojās 2. vietā. Veiksmīgi startēja trenera J.
Ručkanova audzēknis A. Maslobojevs kurš savā svara kategorijā
izcīnīja 1. vietu
Svara kategorijā līdz 44 kg otro vietu izcīnīja R. Ivzāns. Uzvarot
viegli pirmos divus pretiniekus, Raivo finālcīņā bija jāmērojas
spēkiem ar sportistu no Kalnciema. Pirms cīņas Raivo bija uztraucies un domāja, ka zaudēs, bet, sākoties cīņai, Raivo pirmais
paņēma punktu un sajuta, ka var uzvarēt, tomēr pieredzes trūkuma
dēļ zaudēja cīņu. Trešo vietu šajā svarā izcīnīja A. Andrejevs no
Codes pamatskolas.
Pussmagajā svara kategorijā līdz 58 kg cīnījās L.Kirilko. Pirmajā cīņā pēc trenera A.Vasiļjeva uzskatiem Lauris cīnījās slikti,
beidzoties cīņai treneris A.Vasiļjevs deva norādījumus, puisis
saņēmās un guva uzvaru četrās cīņās, rezultātā ieguva 1. vietu.
Smagajā svara kategorijā +58 kg sīvi cīnījās J.Ručkanova audzēknis N.Krots, viņš ierindojās 2. vietā.
Priecē jaunie cīkstoņi, kuri neatlaidīgi trenējās, īpaši uzteicami
ir Codes pamatskolas zēni. Vērojams, ka Codes pamatskola var
kļūt par vienu no Bauskas novada cīņas centriem.
Izcīnītās vietas Kalnciema atklātajās sacensībās brīvajā cīņā
1. vieta
1. vieta
1. vieta
2. vieta
2. vieta
2. vieta
2.vieta
2.vieta
3. vieta
3.vieta
3. vieta
3. vieta
3. vieta
3. vieta
3. vieta
3. vieta
3. vieta
3. vieta

L.Kirilko
treneris A. Vasiļjevs
D. Rimševics		A. Vasiļjevs
A. Maslobojevs		J. Ručkanovs
J. Ķikurs		A. Vasiļjevs
E.Kublinskis		A. Vasiļjevs
R.Ivzāns		A.Vasiļjevs
N.Krots		J.Ručkanovs
E.Rutka		J. Ručkanovs
D.Graudiņš		A.Vasiļjevs
D.Jonāns		A.Vasiļjevs
A.Andrejevs		A.Vasiļjevs
V.Burcevs		J.Ručkanovs
E.Solfikaničs		J.Ručkanovs
E.Grišulis		J.Ručkanovs
M.Herberts		J.Ručkanovs
E.Bergmanis		V.Iļjins
R.Smilga		V. Iļjins
D.Kaņeps		V.Iļjins

Biruta Grantiņa
Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktore
Apdrošināšanas akciju sabiedrība BTA sadarbībā ar Bauskas
novada Bērnu un jaunatnes sporta skolu organizē
2013.gada 7. martā plkst. 16.00 Bauskas Kultūras centrā
kinoizrādi „Sapņu komanda 1935”. Ieeja bez maksas.
Par dalību pieteikties pie trenera līdz 5.martam vai pa tālruni
63922852.

Informācija
Neaizmirsīsim izkārt karogu
martā

Saskaņā ar likumu
«Par Latvijas valsts karogu»
– 25.martā – komunistiskā
genocīda upuru piemiņas
dienā
pie iestādēm un dzīvojamām
ēkām jāizkar Latvijas valsts
karogs (sēru noformējumā)
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Bauskas Novada Vēstis

Informācija, sludinājumi, ziņojumi, apsveikumi
Kultūras pasākumi novadā martā
Norises laiks			
marts
marts
marts

Norises vieta					

Bauskas novada dome
Bauskas Kultūras centrs
Pilsonības un migrācijas
pārvaldes Bauskas nodaļa
marts
Kultūras centrs „Kamarde”
marts
Uzvaras vidusskola
marts
Bauskas Valsts ģimnāzija
marts
Zaļenieku Kultūras nams
1.martā plkst.11.00
Bauskas Kultūras centrs
		
2.martā plkst.13.00
Īslīces Kultūras nams
2.martā plkst.16.00
Bauskas Kultūras centrs
		
2.martā plkst.18.00
Īslīces Kultūras nams
3.martā plkst.16.00
Bauskas Kultūras centrs
		
3.martā plkst.16.00
Grenctāles kultūras nams
7.martā plkst.13.00
Bauskas Kultūras centrs
8.martā plkst.17.00
Ceraukstes Tautas nams
8.martā plkst.19.00
Bauskas Kultūras centrs
8.martā plkst.19.00
Ceraukstes Tautas nams
8.martā plkst.20.00
Vecsaules saieta nams
8.martā plkst.21.00
Grenctāles kultūras nams
9.martā plkst.12.00
Bauskas Kultūras centrs
9.martā plkst.14.00
Kultūras centrs Kamarde
9.martā plkst.18.00
Bauskas Kultūras centrs
		
9.martā plkst. 18.00
Bauskas pils muzejs
9.martā plkst.19.00
Īslīces Kultūras nams
15.martā plkst.18.00 Bauskas Kultūras centrs
16.martā plkst.12.00 Codes pamatskola
16.martā plkst.13.00 Grenctāles kultūras nams
16. marts plkst. 16.00 Bauskas pils muzejs
16.martā plkst.17.00 Bauskas Kultūras centrs
16.martā plkst.19.00 Vecsaules saieta nams
16.martā plkst.19.00 Īslīces Kultūras nams
17.martā plkst.16.00 Bauskas Kultūras centrs
		
		
18.martā plkst.17.00 Brunavas klubs
19.martā plkst.18.30 Bauskas Kultūras centrs
21.martā plkst.10.00 Bauskas Kultūras centrs
22.martā plkst.19.00 Ceraukstes Tautas nams
22.martā plkst.20.00 Bauskas Kultūras centrs
23.martā plkst.18.00 Bauskas Kultūras centrs
24.martā plkst.14.00 Centrs „Strēlnieki”
25.martā plkst.17.30 Pie Represēto piemiņas
ansambļa
25.martā plkst.19.00 Bauskas Kultūras centrs
28.martā plkst.17.00 Grenctāles kultūras nams
		
30.martā plkst.19.00 Centrs„Strēlnieki”
30.martā plkst.21.00 Centrs „Strēlnieki”
31.martā plkst.11.00 Bauskas Kultūras centrs
Rātslaukums
31.martā plkst.12.00 Pie Codes pamatskolas
31.martā plkst.12.00 Mežotnes Līgo dārzā
31.martā plkst.12.00 ĪslīcesKultūras nams
31.martā plkst.12.00 Kultūras centrs Kamarde
31.marts plkst.13.00
Vecsaules saieta nams
31.martā plkst.15.00 Centrs „Strēlnieki”
31.martā plkst. 21.00 Codes pamatskola

Fotostudijas „Bauska” izstāde „Mēs Latvijai”
Fotostudijas „Bauska” izstāde „Pasaule sievietes acīm”
Fotostudijas „Bauska”izstāde „Vasara – Tūja – Latvija”
Fotogrāfa Nikolaja Ševirjova izstāde „Adventes mirkļi”
Fotostudijas „Bauska” izstāde „Baltajā klusumā”
Fotomākslinieces Lindas Kaufmanes izstāde „Ziemas glezniņas”
Fotostudijas „Bauska” izstāde
„Mazās Bauskas balsis 2013” Konkursā piedalās pirmsskolas vecuma bērni,
īpašais viesis - Armands Rutkovskis
Sporta deju skate bērniem „Reiz martā...”
„Bauskas balsis pusfināls 2013”, piedalās skolas vecuma bērni un jaunieši,
īpašie viesi – deju grupas „Lēra” un „Performance”
Sporta deju skate pieaugušajiem „Reiz martā...”
„Bauskas balsis fināls 2013”, piedalās finālisti, īpašie viesi – Liene Šomase, 		
Sabīne Berezina, Pēteris Upelnieks, Mārtiņš Jātnieks
Cikla „Latviešu Zelta Dziesmas” lielkoncerts, Raimonda Paula dziesmas
Cirks no Lietuvas „ALAN” (akrobāti, jautrie klauni, dzīvnieki)
Tikšanās ar novada māksliniekiem „Vlads un sievietes”
Bauskas novada sadziedāšanās svētki veltīti Kārļa Hammera 100 gadei
„Mans luteklītis” M.Meijo Bauskas Tautas teātra izrāde
Atpūtas pasākums „Kam pāri 35 ....gadi”
Par godu sieviešu dienai balle „Sievietēm jaukām uz pasaules baltās”
Fotoizstādes atklāšana
Tikšanās ar „Mīļumvārdu” autori Kornēliju Apškrūmu
„Čigānzēni” (Dzintars Čīča, Kaspars Antess un brāļi Riči) koncertā „Mēs jūs
mīlam” – veltījums Latvijas sievietēm
Agrīnā baroka mūzikas koncerts „Parfume de Femme”
Tautas deju kolektīvu koncerts „Pavasari gaidot...”
Bauskas Valsts ģimnāzija sadraudzības koncerts
Labdarības koncerts „No mīlestības mīlestībai”
Viesojas Jaunsaules amatierteātris ar izrādi „Mīlestības līkloči”
Senā dzīvesveida skola „Mīms - pantomīma?”
Deju kopas „Mēmelīte” koncerts „Ievij deju vainagā”
Izrāde „Trīsarpus atraitnes”
Muzikāls pasākums „Popsīgie koru kari-5”, balle kopā ar „Lustīgo Blūmīzeri”
Lietuvas – Maskavas – Ukrainas cirks „SOLIARIS” (balansēšana uz nažu 		
asmeņiem, komiskais pāris, neparastā žonglēšana, klauni Zvaniņš un Lāsteka
un dažādi dresēti dzīvnieki)
Radošā darbnīca „Čaklie pirkstiņi” aicina uz sarīkojumu „Pavasara mirkļi”
Bauskas novada skolu literāro uzvedumu skate
PII „Pasaulīte” koncerts
„Mazais ganiņš” Vecsaules amatierteātra izrāde
Balle pie galdiņiem ar grupu „Naktssargi”
Vidējās paaudzes deju kopas „Biguļi” koncerts
Codes pagasta amatierteātra „Spēlētprieks” izrāde „Kaimiņu būšana”
Komunisktiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīts atceres brīdis
Komunisktiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīts koncerts ar Daini Skuteli
Radošā darbnīca „Čaklie pirkstiņi” aicina uz sarīkojumu „Nāc, nākdama Liela
diena”
Pašdarbnieku koncerts „Ceļojums apkārt pasaulei”
Atpūtas vakars kopā ar grupu „Divi vienā”
Lieldienu pasākums ģimenēm
„Lieldienu Jampadracis” ģimenēm
Lieldienu Jampadracis bērniem
Pasākums ģimenēm „Lieldienu Jampadracis”
Lieldienu pasākums
Lieldienas pasākums
Lieldienu Jampadracis bērniem
Lieldienu balle

Par klaiņojošiem suņiem

Pavasarim tuvojoties, ir aktualizējusies problēma ar klaiņojošiem
suņiem. Pamatojoties uz to, ka no Gailīšu pagasta iedzīvotājiem ir
saņemtas jau vairākas sūdzības par ciemu teritorijās klaiņojošiem
suņiem un ir fiksēti gadījumi ar agresīvu suņu uzvedību, īpašniekiem,
lūdzu, pievērst uzmanību saviem mājdzīvniekiem un nodrošināt
to turēšanu atbilstoši noteikumiem - nožogojumā vai piesaitētus.
Vairākas sūdzības ir saņemtas no gājējiem, kas pārvietojas pa
Viršu ielu. Šo informāciju lūdzu uztvert ar atbildību, pašvaldības
nodrošinās klaiņojošu dzīvnieku īslaicīgu uzturēšanu un aprūpi
dzīvnieku patversmē, ja nepieciešams, arī likvidēšanu.
Par klaiņojošiem dzīvniekiem informēt pagasta pārvaldes
vadītāju vai Sabiedriskās kārtības nodaļu tālr. +371 63960198,
Sabiedriskās kārtības nodaļas sabiedriskās kārtības sargu Aldoni
Bulu tālr.+371 26107715.

Aleksandrs Gurkovskis, pārvaldes vadītājs

Reģistrēti dzimušie
Reģistrēti mirušie		
Reģistrētas laulības
Bērniem doti vārdi
			

Pasākuma nosaukums

Svarīga informācija visiem Bauskas novada nekustamā
īpašuma nodokļu maksātājiem!
Nekustamā īpašuma nodokli pārskaitīt uz :
Bauskas novada administrācijas reģ.Nr.90009116223
norēķinu kontiem :
-LV90 UNLA 0050 0165 1658 5,
AS SEB banka, UNLALV2X
- LV43 HABA 0551 0304 6674 9,
AS Swedbank, HABALV22
- LV94 PARX 0007 1638 2000 5,
AS Citadele banka, PARXLV22
Kā arī maksāt skaidrā naudā pagasta pārvaldes kasēs
vai Bauskas novada administrācijas kasē
Uzvaras ielā 6, Bauskā.
Veicot maksājumus, maksājumu mērķī obligāti norādīt
zemes kontu un ēkas kontu numurus.

Dzimtsarakstu ziņas no 1.02.2013. līdz 27.02.2013.

15, t.sk. 4 meitenes un 11 zēni
37, t.sk. 14 sievietes un 23 vīrieši
1
Kristaps, Ralfs, Niks, Ričards, Kirils, Aleksandrs, Edgars, Rodijs, Jānis, Miķelis, Kārlis un Marta,		
Elizabeta, Anastasija, Evelīna.

Seminārs novada lauku saimniekiem 21.martā

Zemenes: audzēšana, šķirnes,
ekonomiskie aspekti
Ieva Kalniņa, LVAI asistente
Sarmīte Strautiņa, LVAI vadošā pētniece
Vietas izvēle un augsnes sagatavošana
Stādu izvēle:
– svaigi raktie (zaļie jeb tradicionāli audzētie stādi)
– Saldētie jeb frigo stādi
– Kasešu stādi
Stādīšanas laiki, audzēšana
Atklātā laukā (līdzenā laukā, dobēs, vagās)
– Substrātu izmantošana
– Mulčas materiāli un to izmantošana (melnā un melnā/baltā
plēve, agrotīkls, ģeotekstils, salmi)
Audzēšana zem segumiem
– Agrotīkla, un perforētās plēves segumi
– zemie un augstie tuneļi
FVG augsto tuneļu piemērotība zemeņu audzēšanai
Šķirņu izvēle
Biežāk izplatītās slimības un kaitēkļi

Bauskas pilī skanēs sievietēm
veltīta agrīnā baroka mūzika
Sestdien, 9. martā plkst. 18:00 Bauskas pils muzejā uzstāsies baroka ansamblis ,,Inegalite Mistique” un seno deju
grupa „Galms” ar koncertprogrammu „Parfume de femme”
*. Koncertā spēlēs agrīnā baroka mūziku, ko papildinās
17.gs. galma dejas, kas izceļ sievietes tēlu.
Koncertā skanēs Giovanni Benedetto Platti, George Frideric Handel, Georg Philipp Telemann un Barbara Strozzi
skaņdarbi. Šis koncerts būs veltījums sievietēm, kurā skanēs sievietēm rakstīta mūzika un mūzika, kuru rakstījušas
sievietes. Šajā laikā mūziku komponēja gan mūķenes, gan
kurtizānes, taču viņu sacerētā mūzika neguva popularitāti,
jo komponēšanu uzskatīja par sievietei neatbilstošu nodarbi.
Daudzas darbu autores palika neatklātas, lai izvairītos no
patriarhālās sabiedrības nosodījuma.
Baroka ansambļa mūziķi šo tēmu ir izvēlējušies, jo līdz
šim Latvijā šāda koncertprogramma vēl nav izskanējusi.
„ (..)Tā ir viena interesanta, izpētes cienīga tēma baroka
laikmeta mūzikā. Mēs labprāt dalīsimies savā pieredzē ar
klausītāju, gan mūzikas atskaņojumā, gan papildinot to ar
saistošu stāstījumu.” – grupas čelliste Danuta Ločmele.
Bauskas pils muzeja deju grupai „Galms” šis būs īpašs
koncerts, jo pirmo reizi uzstāsies kopā ar profesionāliem
mūziķiem, dzīvās mūzikas pavadībā.
Baroka ansambļa ,,Inegalite Mistique” mūziķi kopā
uzstājas kopš 2007. gada. Ansamblī apvienojušies pieci
mūziķi – Ieva Grēvele (vokāls), Anna Naudžūne (baroka
vijole), Ieva Nīmane (blokflauta), Māris Kupčs (klavesīns)
un Danuta Ločmele (baroka čells). Ikdienā visus mūziķus
vieno darbs baroka orķestrī „Collegium Musicum Riga”,
kura mākslinieciskais vadītājs ir Māris Kupčs. Grupas
dalībnieki atsevišķi, dažādos sastāvos Bauskas pilī ir uzstājušies vairākas reizes.
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 – 4,00 Ls. Sīkāka informācija pieejama mājas
lapā: www.bauskaspils.lv
*tulkojums no franču v. „Sievietes smarža”
Ilva Bitēna,
Bauskas pils muzeja sabiedrisko attiecību speciāliste

Informācija
Steidzamas medicīniskās palīdzības
punkts Bauskā - ”Bauskas
slimnīca” - Dārza iela 7/2,
Bauska, Bauskas novads,
LV-3901,
tālr. 63923153.
Dežūrārsts un ķirurgs pieejami visu
diennakti.

Bauskas novada pašvaldības laikraksts iznāk vienu reizi mēnesī. Reģistrācijas Nr.000702429. Iedzīvotāji laikrakstu saņem bez maksas. Par publicētajiem
faktiem un skaitļiem atbild rakstu autori. Aicinām novada iedzīvotājus piedalīties laikraksta veidošanā un iesniegt aktuālu un interesantu informāciju par
notikumiem,faktiem un cilvēkiem. Redaktore Andra Matuļenko tālr. 63963975, e-pasts: andra.matulenko@bauska.lv, laikraksts publicēts arī internetā www.
bauska.lv. Sagatavošana drukai SIA «Silverprint», Rīgā.

