Bauskas novada pašvaldības laikraksts 2015. gada 30.oktobris

Priekšsēdētāja sleja

Tiks noskaidrots Bauskas novada
uzņēmējs 2015
Šī gada aizejošais oktobris paliks atmiņās ar
mānīgi mainīgo laiku,
kad pilnam mūsu dabas
apstākļu dažādības komplektam šķietami pietrūka
vien tikai sniegs, un ar
vasaras sausuma perioda
turpinājumu, sasniedzot
jaunu nokrišņu mazuma
rekordu šajā mēnesī. Toties saulainu dienu gan
šogad netrūka, lai varētu
pamielot acis ar koku rudenīgo lapotņu krāšņumu.
Lai nu kādi arī nebūtu
laika apstākļi, darbīgiem
cilvēkiem darāmā nekad
nepietrūkst. Darba rosība
Bauskas novadā jūtama itin visās nozarēs, ik pa brītiņam izskan
ziņas par mūsu ļaužu sasniegumiem. Šomēnes prestižās Zviedru biznesa balvas pasniegšanas pasākumā Rīgā starp deviņiem
finālistiem mūsējie pretendēja uz divām no trijām paredzētajām
balvām. Un ne tikai pretendēja – dabīgās kosmētikas ražotnes
SIA „Gusto” īpašnieces Andra Katkeviča un Līga Elmane saņēma galveno balvu jauno uzņēmumu grupā. Starp finālistiem
korporatīvās sociālās atbildības nominācijā bija iekļauti arī mūsu
lauksaimniecības uzņēmumu SIA „Gaižēni” un SIA „Tunkūni”
līdzīpašnieki Alekss Rasmusens un Gintauts Tarvids. Šis atkal
bija tas brīdis, kad mūsu enerģisko uzņēmēju vārdi izskanēja gan
visas Latvijas, gan starptautiskā mērogā, pie kam jāatzīmē, ka
šajā prestižajā pasākumā neviena cita Latvijas pašvaldība, izņemot galvaspilsētu Rīgu, nebija tik kupli pārstāvēta ar saviem
uzņēmējiem, kā Bauskas novads. Mums atkal un atkal ir ar ko lepoties, jo šie uzņēmēji ir mūsējie, un viņi kārtējo reizi pierādīja,
ka Bauskas novadā ir bezgala daudz talantīgu, radošu, enerģisku,
izdomas bagātu un darbīgu cilvēku gan uzņēmējdarbības jomā,
gan arī citās dzīves sfērās! Lai gan skeptiķu mums joprojām netrūkst un mēs paši ikdienas steigā dažreiz nemaz nepamanām un
nenovērtējam sev blakus esošos talantus un čaklos darbarūķus,
tomēr arvien biežāk mūsu censoņus ievēro ārpus novada robežām dzīvojošas biznesa autoritātes, līdz ar to Bauskas vārds izskan tālāk ar dažādu plašsaziņas līdzekļu palīdzību visā Latvijā
un arī starptautiskā arēnā.
Mūsu novada atrašanās nosacītā Latvijas ģeogrāfiskajā centrā,
tuvums galvaspilsētai, pievilcīgā vide un sakārtotā infrastruktūra, kā arī jau senāk izskanējušās pozitīvās atsauksmes, kalpo par
pamatu tam, lai arvien biežāk Bauskā notiktu gan Zemgales reģiona, gan visas valsts mēroga, gan starptautiskas konferences.
Šoruden tādi forumi un konferences notiek Bauskas pilī, ja ne
katru nedēļu, tad ik pārnedēļas, un to dalībnieki neskopojas ar atzinīgiem vārdiem kā par atjaunoto Bauskas pili, tā par mūsu dažādu nozaru speciālistiem, kā arī par pilsētu un novadu kopumā.
Lai pienācīgi godinātu kuplāku pulciņu mūsu novada uzņēmēju, Bauskas novada pašvaldība, sadarbībā ar Uzņēmējdarbības konsultatīvo padomi, uzņēmēju klubu „Bauska 97”, citām
novada nevalstiskajām organizācijām un laikrakstu „Bauskas
Dzīve”, pirmo reizi organizē vēl nebijušu konkursu „Bauskas
novada uzņēmējs 2015”. Tagad katrs mūsu novada iedzīvotājs
var iesaistīties, atbalstīt un virzīt godalgai sev tīkamākos vietējos
uzņēmējus, vajag tikai saņemties un aizpildīt pieteikuma anketu.
Valsts svētku mēnesis ir īsti piemērots laiks, lai suminātu labākos
no labākajiem.
Strauji tuvojas mūsu valsts lielākie svētki – Latvijas Republikas Proklamēšanas diena, kuriem nu jau pienākusi 97.gadskārta,
līdz apaļai simtgadei vairs nav tālu. Nedēļu pirms šiem svētkiem
ir Lāčplēša diena, kad godinām Latvijas karavīrus – mūsu valsts
brīvības izcīnītājus. Aicinu katru 11.novembrī vismaz domās
pieminēt mūsu tautas varoņus un sava mājokļa logā iedegt svecīti, lai pieminētu karā kritušo dvēselītes!

Raitis Ābelnieks

„Bauskas Novada Vēstis” lasāmas arī
Bauskas novada mājas lapā www.bauska.lv
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Svētki

Codes pamatskola atzīmē savas darbības
50.dzimšanas dienu

Skolas pedagogu saime kopā ar jauno skolas direktori Lailu Jurciku saviem apsveicējiem bija
sagatavojusi pārsteigumu – priekšnesumu, kurā iesaistīja arī pasākuma viesus
Codes pamatskolas kolektīvs jau vairākus mēnešus bija rūpīgi
gatavojies savas iestādes 50.jubilejas svinībām, kas tika organizētas 24.oktobra saulainajā pievakarē. Kopīgi atzīmēt skolas jubileju bija ieradusies novada pašvaldības vadība, Codes pagasta
pārvaldes pārstāvji un vēl citi viesi, esošie un bijušie pedagogi,
kā arī ļoti daudz skolas absolventu. Jau 30.reizi skolā ciemojās
sadarbības partneri no Zviedrijas. Vislielākais gandarījums bija
pasākumā redzēt tik daudz absolventu, kuriem pat bija grūti satilpt citkārt visai ietilpīgajā skolas zālē.
Bauskas novada domes priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks, Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas vadītāja Inita Nagņibeda
un Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Ineta
Ruhocka skolai un tās vairākiem darbiniekiem pasniedza pašvaldības apbalvojumus. Codes pamatskola saņēma čeku par 500
eiro un novada pašvaldības Goda rakstu. Goda rakstu saņēma arī
ilggadējs mācību iestādes direktors Georgijs Ostrovskis, Atzinības raksts tika pasniegts skolotājām Egitai Kanapeckai, Ilgai Bileskalnei, Intai Jonānei, Antrai Gedrovičai, darbiniecei Sandrai
Matulēnai, Pateicības rakstu saņēma darbiniece Jurate Maslova.
Pasākuma scenārijs veiksmīgi sasaistīja šodienas skolēnu paaudzi ar absolventiem. Koncertprogrammā uzstājās skolas absolventi kopā ar saviem bērniem, pedagogi ar audzēkņiem. Tas
raisīja ļoti pozitīvu, sirsnīgu atmosfēru un tajā pašā laikā paspilgtināja visu klātesošo piederības sajūtu skolai, kurā aizritējuši paši
labākie, interesantākie gadi. Lieliski skanēja skolas absolventes

Marinas Lazdiņas vadītā ansambļa „Eliksīrs”, Mārītes Jonkus
vadītā Bauskas Valsts ģimnāzijas kora izpildītās dziesmas, Lindas Rozalinskas un viņas meitas daudzveidīgie priekšnesumi.
Raitu dejas soli rādīja dažādu gadu absolventu veidotā tautas
deju grupa un Liepu ģimene, demonstrējot „Ča – ča – ča”.
Katru skolas pastāvēšanas desmitgadi simboliski izgaismoja
viena svece, kuras aizdegšana tika uzticēta tādiem ļoti cienījamiem skolas pedagogiem, kā līdzšinējam skolas direktoram
Georgijam Ostrovskim, ilggadējai mācību pārzinei un ģeogrāfijas skolotājai Broņislavai Cinei, mācību pārzinei un vēstures
skolotājai Izidai Dreibei, direktora vietniecei izglītības jomā un
bioloģijas un ķīmijas skolotājai Aijai Vītoliņai, sākumskolas skolotājai Vijai Millerei.
Skolas pedagogu saime kopā ar jauno skolas direktori Lailu
Jurciku saviem apsveicējiem bija sagatavojuši pārsteigumu –
priekšnesumu, kurā iesaistīja arī zālē sēdošos.
Ar krāšņiem ziedu klēpjiem no pasākuma mājās devās visi
esošie un bijušie pedagogi, lai vēl brīdi pēc pasākuma, skatoties
uz krāšņajiem ziediem, priecātos par neskaitāmiem bijušo skolēnu pateicības vārdiem.
Skolēnu, viņu vecāku, pašvaldības atbalsts un mīlestība ir
spēks, kas ļaus skolai attīstīties arī turpmāk.

Aija Spriņķe,
Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja

Bauskas pils muzejā
SENĀ DZĪVESVEIDA SKOLA „Kaujas stratēģija”

Senās mūzikas ansambļa Modus Vivendi

28.novembrī plkst. 14.00 Bauskas pils muzejā, Senā dzīvesveida
skolas ietvaros, notiks pasākums „Kaujas stratēģija”. Daudz rakstīts
par cīņassparu un kauju rezultātiem, taču salīdzinoši mazāk zināms
par Eiropas valstu kara mākslu. Sadarbībā ar Rīgas vēstures un kuģniecības muzeju pasākuma dalībniekiem būs iespēja apskatīt 17. gs
ieročus
Senā dzīves veida skolas pasākumā vēsturnieks, arheologs, Bauskas pils galvenais krājuma glabātājs Jānis Grūbe stāstīs par kara stratēģiju, kā arī taktiku Rietumeiropā un Viduseiropā 16.-17.gs.
Apmeklētājiem būs iespējams uzzināt, kādi bija Bauskas pils aizstāvju taktiskie paņēmieni cīņā pret iebrucējiem un apskatīt izstādi
«Bauskas pils - militārs nocietinājums».
Biļetes iepriekšpārdošanā var iegādāties Bauskas pils muzeja
kasē, un rezervēt pa tālr. 63923793, 63922280 vai e-pastu: bauska.
pils@gmail.com.Biļetes cena: 2,- EUR

Sestdien, 14.novembrī, plkst. 16.00 Bauskas pils muzejā notiks
Senās mūzikas ansambļa Modus Vivendi koncerts, aizraujot klausītājus ar baroka laikmeta mūzikai vien raksturīgo greznumu un
virtuozitāti. Skanēs Klaudio Monteverdi, Heinriha Siča un Antonio
Loti skaņdarbus, kas atspoguļo baroka laikmetu no tā aizsākumiem
līdz virsotnei.
Koncerta mākslinieciskais vadītājs, diriģents Pēteris Vaickovskis.
Koncertā piedalās profesionāli mūziķi:Ainārs Paukšēns - viola
da gamba, Kārlis Kundrāts - ērģeļpozitīvs, spinets, Kristiāna Vaickovska - ērģeļpozitīvs, spinets.
Biļetes iepriekšpārdošanā var iegādāties Bauskas pils muzeja
kasē un rezervēt pa tālr. 63923793, 63922280 vai e-pastu: bauska.
pils@gmail.com Rezervētās biļetes jāizpērk ne vēlāk kā 30 min.
pirms pasākuma.Biļetes cena: 7,- EUR

koncerts Bauskas pilī
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Aktuāla informācija

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada dome 2015.gada 25.novembrī plkst. 13.30 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma „Upītes”, Brunavas pag., Bauskas
nov., kadastra Nr. 4046 011 0020, kas sastāv no zemes vienības ar platību 0,193ha, kadastra
apzīmējums 4046 011 0020, atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 700,- (septiņi simti euro).
Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.
Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571, AS „SEB” banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma
„Upītes”, Brunavas pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods UNLALV2X ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma „Upītes”, Brunavas pag., Bauskas nov. izsoles reģistrācijas
maksa”.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

Par sabiedrisko apspriešanu
Bauskas novada pašvaldības iestāde „Mežotnes pagasta pārvalde” lūdz iedzīvotājus izteikt
savu viedokli par „Kranču kapsētas” nosaukuma maiņu.
Mežotnes pagasta iedzīvotāji ir ierosinājuši mainīt pašvaldībai piederošam nekustamam
īpašumam „Kranču kapsēta” nosaukumu. Izteikts priekšlikums “Kranču kapsētu” pārdēvēt,
atgriežoties pie vēsturiskā nosaukuma „Bērzu kapsēta”. Lūdzam izteikt savu viedokli un
priekšlikumus.
Anketas par Kranču kapsētas nosaukuma maiņu vai saglabāšanu var aizpildīt Mežotnes pagasta pārvaldē, Jumpravu, Strēlnieka un Mežotnes bibliotēkās, Mežotnes pamatskolā, Mežotnes
internātskolas telpās un pagasta teritorijas veikalos, kā arī Bauskas novada domes Klientu apkalpošanas centrā.
Viedokli var izteikt rakstiski: uz e-pastu mezotne@bauska.lv vai telefoniski N. Vāveram,
tel. 27802519.
Sabiedriskās apspriešanas laiks - līdz 2015.gada 30.novembrim.

SIA „Bauskas siltums” 2015. gada nogalē realizē
5 MW šķeldas katlumājas projektu

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada dome 2015.gada 25.novembrī plkst. 13.45 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma „Veizes 2”, Codes pag., Bauskas nov.,
kadastra Nr. 4052 001 0058, kas sastāv no zemes vienības ar platību 1,62 ha, kadastra apzīmējums 4052 001 0058 un pagraba, kadastra apzīmējums 4052 001 0058 002, atklātu mutisku
izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 4500,- (četri tūkstoši pieci
simti euro).
Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.
Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571, AS „SEB” banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi „Nekustamā īpašuma „Veizes 2”, Codes pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods UNLALV2X ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma „Veizes 2”, Codes pag., Bauskas nov. izsoles reģistrācijas
maksa”.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2015.gada 9.decembrī Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības
nekustamo īpašumu (dzīvokļu) mutiskas izsoles ar augšupejošu soli:
1. Uzvaras iela 17-12, Gailīšu pag., 73,3 m², sākumcena – EUR 4500, izsoles laiks plkst. 13.30.
2. Uzvaras iela 17-36, Gailīšu pag., 105,4 m², sākumcena – EUR 6100, izsoles laiks plkst. 13.30.
3. Uzvaras iela 15-24, Gailīšu pag., 60,9 m², sākumcena – EUR 3600, izsoles laiks plkst. 13.30.
4. „Kūdra 5” - 1 , Vecsaules pag.,
5. „Kūdra 5” - 2 , Vecsaules pag.,
6. „Kūdra 5” - 4 , Vecsaules pag.,
7. „Kūdra 5” - 7 , Vecsaules pag.,
8. „Kūdra 5” - 9 , Vecsaules pag.,

40,7 m², sākumcena –
48,2 m², sākumcena –
43,6 m², sākumcena –
42,3 m², sākumcena –
37,6 m², sākumcena –

EUR 700, izsoles laiks plkst. 13.45.
EUR 800, izsoles laiks plkst. 13.45.
EUR 600, izsoles laiks plkst. 13.45.
EUR 800, izsoles laiks plkst. 13.45.
EUR 600, izsoles laiks plkst. 13.45.

9. „Kūdra 3” - 1 , Vecsaules pag., 30,9 m², sākumcena – EUR 600, izsoles laiks plkst. 14.00.
10. „Kūdra 3” - 5 , Vecsaules pag., 39,3 m², sākumcena – EUR 800, izsoles laiks plkst. 14.00.
11. „Ķirši” - 7 , Brunavas pag., 71,5 m², sākumcena – EUR 2300, izsoles laiks plkst. 14.15.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums – 10% no nekustamā īpašuma
izsoles sākumcenas Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571, AS „SEB” banka, kods UNLALV2X un reģistrācijas maksa – EUR 20 apmērā Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676,
AS „SEB” banka, kods UNLALV2X.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555 līdz 2015.gada 8.decembra plkst.16.00.

Codes pagasta pārvaldes piegādātā dzeramā ūdens
patērētāju ievērībai
Atgādinām, ka, ja ūdens patēriņa uzskaitei lietojat ūdens plūsmas skaitītāju, katru mēnesi līdz
3.datumam jāinformē Pagasta pārvalde par patērēto ūdens daudzumu (arī, ja ūdens nav patērēts).
Iespējami 3 varianti, kā rādījumus varat ziņot:
1. zvanot pa tālruni 63925402 (Jūsu norēķinu atvieglošanai aicinām nododot skaitītāja rādījumus pa tālruni, informēt par savu e-pasta adresi turpmākai rēķina nosūtīšanai);
2. rakstot uz e-pastu: code@bauska.lv (obligāti jānorāda ūdens patēriņa adrese, ūdens skaitītāja
numurs un skaitītāja rādījums)
3. ziņojot elektroniski Codes pagasta pārvaldes mājas lapā www.code.lv Mājas lapas kreisajā
pusē spiežot uz uzraksta „nodot ūdens skaitītāja rādījumus” atvērsies tabuliņa, kurā jāievada prasītie dati.
Pēc saņemtajiem datiem speciālisti izrakstīs rēķinu, ko nosūtīs elektroniski uz Jūsu norādīto
e-pastu.
Norēķināties par patērēto ūdeni iespējams maksājumu ieskaitot bankas kontā:
Codes pagasta pārvalde, Reģ.nr. 90000055563,
Norēķinu konts Nr.LV43UNLA0029 700130204.
Veicot pārskaitījumu lūdzu norādīt skaitītāja rādījumu un ūdens patēriņa adresi.
Norēķinus skaidrā naudā lūdzam veikt kasiera darba laikā:
• Trešdienās no 8.00-12.00 un no 13.00-17.00.
• Ceturtdienās no 8.00-12.00 un no 13.00-17.00.
Ja ir jautājumi, lūgums zvanīt pa tālruni 63925402.

Olga Jekoviča, kasiere

Centralizētā siltumapgāde ir vissvarīgākais priekšnoteikums, lai ekonomiski izdevīgākajā veidā lielā apjomā izmantotu vietējos atjaunojamos energoresursus
siltumenerģijas ražošanai. Pirmais solis šajā virzienā
bija Bauskas novada domes pieņemtais lēmums 2014.
gada nogalē atbalstīt SIA “Bauskas siltums” ieceri esošajā katlumājā uzstādīt 5 MW škeldas katlu ar 1 MW
dūmgāzu kondensatoru un teritorijā izbūvēt šķeldas pieņemšanas infrastruktūru, piesaistot Kohēzijas Fonda līdzekļus.
Apjomīgais iepirkums par līguma „Siltumapgādes efektivitātes paaugstināšana Bauskā” izpildi
noslēdzies un 2015. gada 31. jūlijā tika noslēgts līgums par apvienoto projektēšanas un būvdarbu
veikšanu ar SIA „Monum” (līguma summa 2 589 999,99 EUR bez PVN). Projekta būvuzraudzību
veic SIA„L4”. Projekts tiek realizēts ārkārtīgi saspringtos termiņos, tāpēc tas sadalīts 4 posmos, lai
nekavējoties uzsāktu būvdarbus :
Būvprojekts „Dūmeņa demontāža” akceptēts un septembra mēnesī tika praktiski realizēts atbilstoši plānotajam grafikam, demontējot pamatni un dūmejas, sagatavojot placdarmu šķeldas pieņemšanas mezglam.
1. Katlumājas ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karte saskaņota un tiek veikta fasādes līmeņošana, sekos pakešu logu montāža un sienu apšūšana ar gofrēto skārdu.
2. Katlumājas teritorijas ārējo tīklu projekts atrodas saskaņošanas stadijā un no 26.10.2015.,
iespējams, tiks uzsākta ūdensvada, lietuskanalizācijas tīklu izbūve.
3. Katlumājas tehnoloģisko iekārtu uzstādīšanas projekts ir precizēts un tiek sagaidīts būvekspertīzes slēdziens, lai tālāk saskaņotu būvvaldē.
Ir panākti līguma grozījumi par LIAA projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu līdz 2015.
gada 31. decembrim. Tehnoloģisko iekārtu piegāde varētu uzsākties novembra mēnesī. Projekta
finansēšanai SIA „Bauskas siltums” ņem aizņēmumu Valsts kasē, kura galvotājs ir Bauskas novada
dome.
Esošā katlumājas konfigurācija ļauj vienlaicīgi ražot siltumenerģiju koģenerācijas stacijā un gāzes katlos, kā arī brīvajā katlumājas daļā vienlaicīgi uzstādīt šķeldas katla tehnoloģiskās iekārtas,
t.sk. dūmgāzu kondensatoru. Šī iekārta ļauj paaugstināt šķeldas katla iekārtas energoefektivitāti
līdz 100%. Lai šādu centralizētās siltumapgādes sistēmas lietderību sasniegtu, ļoti svarīgi ir siltuma
patērētājam siltumtīklos atgriezt kvalitatīvi atdzesētu siltumnesēju jeb temperatūru starpībai ēku
ievados ir jābūt vismaz 20 0C . Turpmāk centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitāte, siltuma
izmaksas lielā mērā ir apsaimniekotāju, ēku īpašnieku rokās, kvalitatīvi apkalpojot siltummezglus
un iekšējos apkures tīklus. Projektējot jaunas ēkas, jāparedz zemas temperatūras apkures sistēmas,
lai paaugstinātu katlumājas lietderību un papildus samazinātu siltuma zudumus gandrīz 100% atjaunotajās siltumtrasēs Bauskā.

Ilmārs Rūsis, SIA „Bauskas siltums”
valdes loceklis

Palīdzība atkarībās nonākušiem cilvēkiem
Sociālās rehabilitācijas centrs „Betlēmes žēlsirdības māja” ir atvērts jebkuram atkarībās nonākušam cilvēkam, kurš vēlas tikt skaidrībā pats ar sevi, atgūt atbildības un dzīves jēgas izjūtu, kļūt
patstāvīgs, sakārtot attiecības ar piederīgajiem un draugiem, atrast piemērotu nodarbošanos un brīvā laika pavadīšanas veidu.
„Betlēmes žēlsirdības māja” tika izveidota 2011. gadā un tā piedāvā patvērumu un iespējas atveseļoties bezpajumtniekiem un citiem nabadzīgiem cilvēkiem, kuri cīnās ar dažādām atkarībām.
Rehabilitācijas centrs atrodas Olaines pagasta „Pēterniekos”, lauku vidē. Tas ir kristīgs palīdzības
centrs, bet tajā tiek respektēta katra iemītnieka brīvība izvēlēties savu reliģisko pārliecību.
Uzņemšanas nosacījums ir cilvēka apņemšanās savā dzīvē kaut ko mainīt vai vismaz mēģināt
to darīt. Jāpieņem arī lēmums žēlsirdības mājā pavadīt vismaz pusgadu, jo uzturēšanās ilgums ir
6 – 9 mēneši rehabilitācijai, pēc kuras seko 6 mēnešu adaptācijas periods. Nevar vienkārši no ielas
atnākt, nākamajā dienā iet projām un pēc tam nākt no jauna, kā tas notiek patversmēs. „Betlēmes
žēlsirdības mājā” dzīvo vidēji 20 cilvēki.
Visas aktivitātes notiek par ziedojumiem un pēdējos gados piesaistītiem projektu līdzekļiem.
Atkarīgo rehabilitācijas programma piedāvā ikdienas dzīvi un darbu kopienā, garīgās dzīves atjaunošanu, padziļināšanu un vadību, darbu programmā „12 soļi ceļā uz brīvību”, kopīgiem spēkiem
tiek meklētas iespējas atsākt algotu darbu atbilstoši kopienas locekļu spējām.
Kopš centra pastāvēšanas, rehabilitācijas programmā iesaistīti ap 130 cilvēku, sekmīgi kursu pabeiguši un pilnvērtīgā dzīvē atgriezušies 14 cilvēki. Vairāki no viņiem kļuvuši par brīvprātīgajiem
šajā centrā. Šie skaitļi lieliski raksturo, ka ir grūti pabeigt iesākto, bet tie, kas saņemas, spēj mainīt
savu dzīvesveidu.
Pieteikties pakalpojumam var pa tālruni 29221901 vai pie Bauskas novada Sociālā dienesta sociālās darbinieces darbam ar personām ar atkarību problēmām Tatjanas Kalniņas,
tālr. 63920205.

•
•
•
•
•

Novembrī

11.novembrī plkst.10.00 – Sociālo un veselības lietu komitejas sēde;
11.novembrī plkst.15.00 – Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas sēde;
12.novembrī plkst.14.00 – Vides un attīstības komitejas sēde;
19.novembrī plkst.10.00 – Finanšu komitejas sēde;
26.novembrī plkst.14.00 – novada domes sēde.

Bauskas Novada Vēstis

2015.gada 30. oktobris
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Aktuāla informācija
Bauskas novada domes 2015.gada 29.oktobra LĒMUMS

Par publiskās apspriešanas par gājēju tilta pār Mūsas upi
rezultātiem

2015.gada 26.jūnijā Bauskas novada dome pieņēma lēmumu „Par gājēju tilta pār Mūsas upi
būvniecības publiskās apspriešanas rīkošanu”. Saskaņā ar šo lēmumu laika periodā no 2015.gada
3.augusta līdz 2015.gada 24.augustam atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 61.¹ panta pirmajā daļā,
61.² pantā un Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.32 „Bauskas
novada domes pašvaldības nolikums” 106.3., 106.4. un 106.6.apakšpunktos noteiktajam par gājēju
tilta pār Mūsas upi būvniecību, atbilstoši SIA „BT PROJEKTS” izstrādātajam būvprojektam, tika
rīkota publiskā apspriešana.
Publiskās apspriešanas laikā no 2015.gada 3.augusta līdz 2015.gada 24.augustam kopā tika saņemtas 117 (viens simts septiņpadsmit) iedzīvotāju aptaujas lapas. 113 (viens simts trīspadsmit)
aptaujas lapās iedzīvotāji izteikuši atbalstu gājēju tilta pār Mūsas upi būvniecībai, 4 (četras) aptaujas lapas uzskatāmas par nederīgām, jo nav aizpildītas atbilstoši prasībām (nav identificējams
aptaujas lapas iesniedzējs). Publiskās apspriešanas sanāksme bija organizēta 2015.gada 17.augustā
plkst.18.00 Bauskas novada pašvaldības administratīvās ēkas 2.stāva zālē, Uzvaras ielā 1, Bauskā.
Publiskās apspriešanas sanāksmē piedalījās 19 (deviņpadsmit) Bauskas novada iedzīvotāji.
Publiskās apspriešanas sanāksmē un aptaujas lapās iedzīvotāji pauduši viedokli, ka pašreizējais
gājēju tilts pār Mūsas upi ir avārijas stāvoklī, nav drošs upes šķērsošanai, it sevišķi skolēniem
un gados vecākiem cilvēkiem, pilnībā nav izmantojams jaunajiem vecākiem ar bērnu ratiņiem un
iedzīvotājiem ar invaliditāti, kuri pārvietojas ratiņkrēslā, līdz ar to jauns gājēju tilts pār Mūsas upi
ir nepieciešams.
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā kā viena no pašvaldību autonomajām
funkcijām ir „gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību”.
Ievērojot publiskās apspriešanas rezultātus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, 61.2 panta ceturto un piekto daļu, Bauskas
novada domes 2013.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.32 „Bauskas novada domes pašvaldības nolikums” 112.punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
Apstiprināt publiskās apspriešanas par gājēju tilta pār Mūsas upi būvniecību atbilstoši SIA „BT
PROJEKTS” izstrādātajam būvprojektam informatīvo ziņojumu (kopsavilkumu), atzīstot, ka Bauskas novada iedzīvotāji atbalsta gājēju tilta pār Mūsas upi būvniecību.
Uzdot Bauskas novada pašvaldības Iepirkuma komisijai veikt iepirkuma procedūru gājēju tilta
pār Mūsas upi būvdarbiem. Paziņojums par plānoto iepirkuma līgumu Iepirkumu uzraudzības birojā publicējams līdz 2015.gada 25.novembrim.
Par atbildīgo amatpersonu gājēju tilta pār Mūsas upi būvniecībā noteikt Bauskas novada domes
priekšsēdētāja vietnieku Alvi Feldmani.
Informatīvo ziņojumu (kopsavilkumu) par publiskās apspriešanas rezultātiem un šo lēmumu
publicēt Bauskas novada pašvaldības interneta mājaslapā un Bauskas novada pašvaldības laikrakstā „Bauskas Novada Vēstis”.
Lēmuma izpildes kontroli uzdot Bauskas novada domes priekšsēdētājam Raitim Ābelniekam.
Pielikumā: Publiskās apspriešanas par gājēju tilta pār Mūsas upi būvniecību atbilstoši SIA „BT
PROJEKTS” izstrādātajam tehniskajam projektam informatīvais ziņojums (kopsavilkums) uz 4 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

Publiskās apspriešanas par gājēju tilta pār Mūsas upi būvniecību atbilstoši SIA “BT
PROJEKTS” izstrādātajam tehniskajam projektam informatīvais ziņojums (kopsavilkums)
Ar Bauskas novada domes 2015.gada 26.jūnija lēmumu „Par gājēju tilta pār Mūsas upi būvniecības publiskās
apspriešanas rīkošanu” (prot.Nr.13, 34.p.) tika rīkota publiskā apspriešana par gājēju tilta pār Mūsas upi būvniecību atbilstoši SIA “BT PROJEKTS” izstrādātajam tehniskajam projektam (turpmāk – publiskā apspriešana)
Publiskās apspriešanas termiņš no 2015.gada 3.augusta līdz 2015.gada 24.augustam.
Paziņojums par publisko apspriešanu tika publicēts Bauskas novada pašvaldības laikrakstā “Bauskas Novada Vēstis”, laikrakstā “Bauskas Dzīve”, informācija ievietota pašvaldības mājas lapā www.bauska.lv, un
izvietota Bauskas novada pašvaldību iestāžu un kapitālsabiedrību telpās.
Ar gājēju tilta pār Mūsas upi tehniskā projekta dokumentāciju publiskās apspriešanas laikā varēja iepazīties
Bauskas novada domē, Uzvaras ielā 1, Bauskā, (tālr. informācijai 63922238) pirmdienās no plkst.8.00 līdz
12.00 un no plkst. 13.00 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst.
13.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 16.00), kā arī Bauskas novada
pašvaldības mājaslapā www.bauska.lv.
Aptaujas lapas viedokļa paušanai varēja saņemt un iesniegt Bauskas novada domē, Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā. Aptaujas lapas bija pieejamas arī www.bauska.lv sadaļā „Līdzdalība”. Ar
drošu elektronisko parakstu parakstītas aptaujas lapas varēja iesniegt arī elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi
dome@bauska.lv.
Publiskās apspriešanas sanāksme tika organizēta 2015.gada 17.augustā plkst.18.00. Bauskas novada pašvaldības administratīvās ēkas 2.stāva zālē, Uzvaras ielā 1, Bauskā.
Publiskās apspriešanas sanāksmē piedalījās 19 (deviņpadsmit) Bauskas novada iedzīvotāji, tajā skaitā 7
(septiņi) Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” speciālisti. Publiskās apspriešanas sanāksmi vadīja Bauskas novada administrācijas Saimnieciskās nodaļas būvinženiere Agita Eglinska. Ar
jaunbūvējamā tilta tehnisko projektu un tā risinājumiem sanāksmes dalībniekus iepazīstināja SIA “BT PROJEKTS” projektētājs Ernests Tolopežņikovs. Sanāksmes dalībnieki, kā vienu no svarīgākajiem jautājumiem,
kas risināmi būvdarbu laikā, minēja pārvietošanās iespējas nodrošināšanu pār upi. Projektētājs informēja, ka
atbilstoši tehniskajam projektam, jaunā gājēju tilta būvniecības laikā pār Mūsas upi tiks izbūvēts pagaidu tilts
uz pontoniem, kas būs novirzīts no esošā tilta par 20 metriem. Jaunbūvējamais tilts atradīsies tieši tajā pašā
vietā, kur esošais tilts.
Sapulces dalībnieki interesējās par jaunā tiltiņa uzturēšanas darbiem, gan ziemā attīrot no apledojuma, gan
nepieļaujot vandāļu postījumus, kā arī cik drīzā laikā iespējams uzsākt jaunā tilta būvniecību. Uz iedzīvotāju
jautājumiem par pašvaldības darbu organizāciju atbildēja Bauskas novada administrācijas Saimnieciskās nodaļas būvinženiere Agita Eglinska un pašvaldības izpilddirektora vietniece Ineta Ruhocka.
Kopumā publiskās apspriešanas sanāksme noritēja atbalstošā gaisotnē, sanāksmes nobeigumā, iedzīvotāji
izteica novēlējumu pašvaldībai, - uzsākt jaunā tilta būvniecību 2016.gada pavasarī.
Publiskās apspriešanas laikā no 2015.gada 3.augusta līdz 2015.gada 24.augustam kopā tika saņemtas 117
aptaujas lapas. 113 aptaujas lapās iedzīvotāji izteikuši atbalstu gājēju tilta pār Mūsas upi būvniecībai, 4 aptaujas
lapas uzskatāmas par nederīgām, jo nav aizpildītas atbilstoši prasībām.
95 atbalstošā viedokļa respondentu pamatojums:
Atbalstīšanas iemesls				
Respondentu skaits
Gājēju tiltu izmanto liels iedzīvotāju skaits			
100
Esošais gājēju tilts ir avārijas stāvoklī				
101
Vēlos, lai tiktu uzbūvēts moderns gājēju tilts			
88
Patīk projekta risinājums					
57
Cits variants:						
2
1.Ar bērnu ratiem nevar tikt pāri esošajam tiltam;
2.Būs vēl viens sakārtots objekts, kas uzlabos pilsētas kopējo
tēlu, gan iedzīvotāju, gan pilsētas viesu acīs;			
1
3.Būs drošāka staigāšana arī māmiņām ar bērnu ratiņiem, labāka

pārvietošanās;						
1
4.Iedzīvotāju labklājībai un ērtībām. 				
1
Respondentu norādītie sabiedrības ieguvumi vai zaudējumi pēc būvniecības īstenošanas:
Pozitīvi							
94
Negatīvi						
Neietekmēs 						
1
Viedokļa pamatojumi:
1.Iedzīvotājiem droša vide, it īpaši bērniem;
2.Esošais tilts ir avārijas stāvoklī (4);
3.Vairāk cilvēku tiks pāri upei;
4.Gājēju drošība, vides pieejamība, sakārtota vide (34);
5.Normāli nokļūstot uz darbu, labs noskaņojums ceļā uz mājām;
6.Būs drošs tilts, ar iespējām pārvietoties jaunajām māmiņām ar ratiem un velosipēdistiem, veciem cilvēkiem, invalīdiem (9);
7.Tiltu izmanto liels daudzums iedzīvotāju, strādājošo, skolnieku. Esošais tilts ir nedrošs, avārijas stāvoklī,
pār to bīstami pārvietoties. Bērzkalnu iedzīvotāji ir pelnījuši kādu sakārtotu objektu;
8.Būs iespēja pār tiltu iet un nebaidīties, ka var draudēt dzīvībai bīstama situācija, remonts jāveic steidzami;
9.Varēs normāli šķērsot upi, neskatoties, kur likt kāju. Tilts ir avārijas stāvoklī, dēļi sapuvuši, izlauzti, skrūves tajos vairs neturas, tilts atsevišķos posmos sasvēries.
10.Lūdzu, ātrāk realizējiet, šo projektu!;
11.Par acīmredzamo nediskutēju;
12.Ļoti vajadzīgs tiltiņš, lai nokļūtu uz darbu, skolu (5);
13.Tiltiņš vajadzīgs gājēju drošībai, ērtākai tikšanai uz darbu, skolēniem uz skolu. Veidosies sakopts Mūsas
krasts;
14.Ērta nokļūšana Bauskā Bērzkalnu iedzīvotājiem (5);
15.Būs drošs un mūsdienām atbilstošs tilts;
16.Jaunais tilts viennozīmīgi būs drošāks lietošanā, gājēju tiltu izmantos
vēl vairāk iedzīvotāju (5);
17.Sakopta vide, nākotnē varētu izveidoties skaista atpūtas vieta upes krastā (3);
18.Attīstīta infrastruktūra uzlabo dzīves kvalitāti;
19.Nebūtu jābaidās ejot pāri tiltam;
20.Reti kursē sabiedriskais transports, bet iet gar ceļu bīstami, nav gājēju celiņa. Ietaupīsies laiks, retāk tiks
izmantots personīgais transports, labums ekoloģijai, cilvēkiem;
21.Veiksmīgi varēs šķērsot upi, lai nokļūtu savā paredzētajā galamērķī. Sakopta vide, estētisks baudījums;
22.Sabiedrība būs ļoti pateicīga par jauno, moderno tiltiņu;
23.Laika ekonomija, jo ejot pa lielo tiltu līdz Bauskas centram ir apmēram 3km, bet pa gājēju tiltiņu – 500 m;
24.Tilts ir vajadzīgs sen;
25.Nokļūšana uz Bērzkalniem būs daudz ērtāka un drošāka, jo šobrīd daudzi veco gājēju tiltiņu neizmanto,
jo tas ir dzīvībai bīstams, un uz Bērzkalniem dodas pāri lielajam tiltam. Pēc tam ir jāpārvietojas pa tādu ceļa
posmu, kur ir samērā šaura brauktuve, bet nomales praktiski nav. Gājēju pārvietošanās pa šo ceļa posmu ir īpaši
bīstama, jo sevišķi diennakts tumšajā laikā vai sliktas redzamības apstākļos;
26.Drošība bērniem un pieaugušajiem, piesaistīs vairāk ekskursantu, viena sakārtota vieta pilsētā vairāk, ja
būs kārtīgs sētnieks, kas savāc atkritumus laikus – arī brīvdienās;
27.Pozitīvi, jo iedzīvotāji novērtēs Bauskas novada domes ieinteresētību un atbalstu iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā un infrastruktūras sakārtošanā;
28.Patīkama pastaigas vieta
Respondentu norādītās atbildes uz jautājumu “Kā un cik lielā mērā būvniecība aizskars personas
tiesības vai likumiskās intereses?”:
pozitīvi							
11
negatīvi							
2
neietekmēs						
81
Viedokļa „negatīvi” pamatojumi:
1.Ilgāks laiks būs nepieciešams, lai tiktu uz darbu vai pilsētu, jo būs jāiet apkārt pa lielo tiltu;
2.Ejot uz un no darba būs problemātiski.
Viedokļa „pozitīvi” pamatojumi:
1.Ceru, ka remontdarbi notiks vasaras sezonā, kad bērniem nav jāiet uz skolu;
2.Kamēr tilts būs remontā var pieciest neērtības, ka nevarēs iet pār tiltu, bet tādā avārijas stāvoklī kāds ir bijis
tilts gadiem, ir jāveic remontdarbi obligāti;
3.Droša pārvietošanās (3);
4.Nevajadzēs baidīties par traumām, jo ziemā un mitrā laikā tiltiņa dēļi ir slideni (2).
Viedokļa “neietekmēs” pamatojumi:
1.Sabiedrība kopumā tikai iegūs. Jāveic izskaidrojošais darbs ar indivīdiem, kuru likumiskās intereses tiks
aizskartas un ierobežotas un jāatrod kopsaucējs;
2.Būvniecības laikā tiks ierobežota pārvietošanās no viena krasta uz otru, kas radīs neērtības iedzīvotājiem;
3.Personu intereses un tiesības šī būvniecība neietekmēs, jo tiks realizēts veiksmīgs būvniecības objekts;
4.Ja būvniecības laikā būs blakus pontonu tiltiņš, nav iemesla kāda interesēm būt aizskartām;
5.Gājēju tilta būvniecība būs tikai īslaicīga neērtība, rezultātā visi būs ieguvēji. Gan strādnieki, skolnieki un
pensionāri, tiltiņš visiem vajadzīgs;
6.Jebkura celtniecība ir saistīta ar īslaicīgiem apgrūtinājumiem;
7.Ilgāks laiks būs nepieciešams, lai tiktu uz darbu vai pilsētu, jo būs jāiet apkārt pa lielo tiltu;
8.Būvniecība ir uz noteiktu laiku, bet tās rezultātā jauns objekts, kas uzlabos vietējo iedzīvotāju dzīves
kvalitāti;
9.Šis gājēju tiltiņa projekts tikai sniegs sabiedrībai – mūsu pilsētas iedzīvotājiem un viesiem – uzlabos upes
šķērsošanas iespēju;
10.Tā kā jau šobrīd tiek lietots gājēju tilts pār Mūsas upi, t.sk. arī skarot privātīpašuma nekustamos īpašumus, tad tas neko nemainīs un neietekmēs.
Respondentu vēlamie vai nepieciešamie priekšlikumi, ierosinājumi vai nosacījumi, lai, īstenojot būvniecību, netiktu aizskartas personas tiesības vai likumiskās intereses:
1.Jaunais tilts ne tikai dos iedzīvotājiem drošību, bet radīs iespēju atrast radošu pieeju tiltu izmantot kā
tūristu iecienītu objektu;
2.Līgums – bez likumpārkāpumiem un korupcijas;
3.Vairāk zemes iegādāsies uz pašvaldības vārda;
4.Nepieciešams saglabāt veco tiltu būvniecības laikā;
5.Būvniecības laikā nodrošināt iespēju šķērsot upi;
6.Būvniecības laikā uzbūvēt pagaidu tiltu iedzīvotāju pārvietošanai pār upi;
7.Vēlēt var veiksmi projekta īstenošanā! Izmantot katru labvēlīga laika stundu, lai norit viss veiksmīgi!
8.Nepieciešams saglabāt veco tiltu būvniecības laikā, lai iedzīvotāji varētu nokļūt uz darbu, bērni uz skolu,
pie dakteriem, autoostu, utt.;
9.Vēlams saglabāt veco tiltu būvniecības laikā, lai Bērzkalnu iedzīvotāji varētu nokļūt Bauskā;
10.Būvējiet ātrāk tiltu!;
11.Cilvēkiem ir vajadzīgs pagaidu tilts būvniecības laikā vai papildu reisi;
12.Šīs jautājums ir jāvērtē profesionāliem (2);
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13.Nodrošināt autobusu Bauska – Bērzkalni- Bērzkalni – Bauska, kaut pa samaksu, jo esam nodarbinātas
personas, nodrošināt no rīta, pusdienlaikā un vakarā;
14.Ceru, ka darbi notiks vasaras sezonā;
15.Lai pāri tiltam var tikt ar velosipēdu;
16.Ziemas periodā jānodrošina droša pārvietošanās;
17.Tiltiņam jābūt pietiekoši platam;
18.Jābūt stabilam, lai nešūpotos;
19.Sakārtota teritorija- Bērzkalnu pusē;
20.Lai būtu gandarījums gan pašiem, gan pilsētas viesiem;
21.Jādomā, kā organizēt gājēju kustību būvniecības laikā;
22.Būvniecības laikā ievērot apkārtējo māju iedzīvotāju intereses;
23.Ja tiek skarti privātie īpašumi, jāievēro to tiesības.
Izskatot aptaujas lapās respondentu pausto viedokli, konstatēts, ka ir nepieciešama jaunā tilta būvniecība,
iedzīvotājiem ir nepieciešams drošs un kvalitatīvs gājēju tilts. Lielāko daļu iedzīvotājus satrauc upes šķērsošanas iespējas jaunā tilta būvniecības laikā. Atbilstoši SIA “BT PROJEKTS” izstrādātajam tehniskajam projektam
jaunā gājēju tilta būvniecības laikā pār Mūsas upi tiks izbūvēts pagaidu tilts uz pontoniem, kas būs novirzīts no
esošā tilta par 20 metriem. Par upes šķērsošanas iespējām būvniecības laikā Bauskas novada administrācijai,
pirms būvniecības uzsākšanas, būs jāinformē iedzīvotāji.

Bauskas novada domes 2015.gada 29.oktobra LĒMUMS

Par sporta halles projekta publiskās apspriešanas
rezultātiem

2015.gada 26.februārī Bauskas novada dome pieņēma lēmumu „Par sporta halles projekta publiskās apspriešanas rīkošanu” . Saskaņā ar šo lēmumu laika periodā no 2015.gada 2.marta līdz
2015.gada 23.martam atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 61.¹panta pirmajā daļā, 61.² pantā un
Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.32 „Bauskas novada domes
pašvaldības nolikums” 106.3, 106.4 un 106.6.apakšpunktos noteiktajam, par sporta halles būvniecību Pilskalna ielā 26, Bauskā, atbilstoši SIA „Projektēšanas Birojs AUSTRUMI” izstrādātajam
tehniskajam projektam „Administratīvā korpusa – sporta spēļu halles rekonstrukcija Pilskalna ielā
26, Bauskā, Bauskas novadā” (turpmāk – sporta halle), tika rīkota publiskā apspriešana.
Publiskās apspriešanas laikā no 2015.gada 2.marta līdz 2015.gada 23.martam kopā tika saņemtas 338 (trīs simti trīsdesmit astoņas) iedzīvotāju aptaujas lapas. 228 (divi simti divdesmit astoņās)
aptaujas lapās iedzīvotāji izteikuši atbalstu sporta halles būvniecībai, 60 (sešdesmit) aptaujas lapās
iedzīvotāji noraidījuši sporta halles būvniecību, 50 (piecdesmit) aptaujas lapas uzskatāmas par nederīgām, jo nav aizpildītas atbilstoši prasībām (nav identificējams aptaujas lapas iesniedzējs u.c.).
Publiskās apspriešanas sanāksme tika organizēta 2015.gada 19.martā plkst.18.00 Bauskas novada pašvaldības administratīvās ēkas 2.stāva zālē, Uzvaras ielā 1, Bauskā. Publiskās apspriešanas
sanāksmē piedalījās 27 (divdesmit septiņi) Bauskas novada iedzīvotāji.
Publiskās apspriešanas sanāksmē vairākums iedzīvotāji pauda atbalstošu viedokli sporta halles
būvniecībai.
Sporta halle pamatā ir paredzēta kā sporta izglītības iestādes - Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes „Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola” sporta
bāze, kurā tiks arī pārceltas iestādes administratīvās telpas.
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktā kā viena no pašvaldību autonomajām
funkcijām ir „gādāt par iedzīvotāju izglītību [..] organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas
mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm”, savukārt minētā panta pirmās
daļas 6.punktā noteikts, ka viena no pašvaldību autonomajām funkcijām ir „nodrošināt veselības
aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu”.
Atbilstoši Sporta likuma 4.panta ceturtajai daļai „sporta izglītības iestādes dibinātājs nodrošina
sporta bāzes un aprīkojuma pieejamību izglītojamajiem”. Savukārt minētā likuma 7.panta pirmās
daļas 2.punktā paredzēts, ka „pašvaldības, veicinot veselīgu dzīvesveidu un sporta attīstību savā
administratīvajā teritorijā, ir tiesīgas būvēt un uzturēt sporta bāzes un nodrošināt tās ar nepieciešamo aprīkojumu”.
Ievērojot publiskās apspriešanas rezultātus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 4.punktu, 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, 61.2 panta ceturto un piekto
daļu, Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.32 „Bauskas novada
domes pašvaldības nolikums” 112.punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
1.Apstiprināt publiskās apspriešanas par sporta halles būvniecību Pilskalna ielā 26, Bauskā atbilstoši SIA „Projektēšanas Birojs AUSTRUMI” izstrādātajam projektam „Administratīvā korpusa
– sporta spēļu halles rekonstrukcija Pilskalna ielā 26, Bauskā, Bauskas novadā” informatīvo ziņojumu (kopsavilkumu), atzīstot, ka Bauskas novada iedzīvotāji atbalsta sporta halles būvniecību.
2.Uzdot Bauskas novada pašvaldības Iepirkuma komisijai veikt iepirkuma procedūru administratīvā korpusa - sporta spēļu halles rekonstrukcijas Pilskalna ielā 26, Bauskā būvdarbiem. Paziņojums par plānoto iepirkuma līgumu Iepirkumu uzraudzības birojā publicējams līdz 2015.gada
25.novembrim.
3.Par atbildīgo amatpersonu sporta halles rekonstrukcijas būvdarbiem noteikt Bauskas novada
domes priekšsēdētāja vietnieku Alvi Feldmani.
4.Informatīvo ziņojumu (kopsavilkumu) par publiskās apspriešanas rezultātiem un šo lēmumu
publicēt Bauskas novada pašvaldības interneta mājas lapā un Bauskas novada pašvaldības laikrakstā „Bauskas Novada Vēstis”.
5.Lēmuma izpildes kontroli uzdot Bauskas novada domes priekšsēdētājam Raitim Ābelniekam.
Pielikumā: Publiskās apspriešanas par sporta halles būvniecību Pilskalna ielā 26, Bauskā atbilstoši SIA „Projektēšanas Birojs AUSTRUMI” izstrādātajam tehniskajam projektam informatīvais ziņojums (kopsavilkums) uz 7 lp.
Domes priekšsēdētājs
R.Ābelnieks
Publiskās apspriešanas par sporta halles būvniecību Pilskalna ielā 26, Bauskā atbilstoši SIA
“Projektēšanas birojs AUSTRUMI” izstrādātajam tehniskajam projektam
informatīvais ziņojums (kopsavilkums)
Ar Bauskas novada domes 2015.gada 26.februāra lēmumu „Par sporta halles tehniskā projekta publiskās
apspriešanas rīkošanu” (prot.Nr.3, 36.p.) tika rīkota publiskā apspriešana par sporta halles būvniecību Pilskalna
ielā 26, Bauskā atbilstoši SIA “Projektēšanas birojs AUSTRUMI” izstrādātajam tehniskajam projektam „Administratīvā korpusa- sporta spēļu halles rekonstrukcija Pilskalna ielā 26, Bauskā, Bauskas novadā” (turpmāk
– publiskā apspriešana)
Publiskās apspriešanas termiņš no 2015.gada 2.marta līdz 2015.gada 23.martam.
Paziņojums par publisko apspriešanu tika publicēts Bauskas novada pašvaldības laikrakstā „Bauskas Novada Vēstis”, laikrakstā „Bauskas Dzīve”, informācija ievietota pašvaldības mājas lapā www.bauska.lv, un
izvietota Bauskas novada pašvaldību iestāžu un kapitālsabiedrību telpās.
Ar tehniskā projekta dokumentāciju publiskās apspriešanas laikā varēja iepazīties Bauskas novada pašval-

dības profesionālās izglītības iestādē “Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola”, Uzvaras ielā 4, Bauskā, (tālr. informācijai 63922852) pirmdienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 18.00, otrdienās,
trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst.8.00 līdz
12.00 un no plkst. 13.00 līdz 16.00), kā arī Bauskas novada pašvaldības mājaslapā www.bauska.lv.
Aptaujas lapas viedokļa paušanai varēja saņemt un iesniegt Bauskas novada domē, Klientu apkalpošanas
centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, pagastu pārvaldēs, Bauskas centrālajā bibliotēkā un pagastu bibliotēkās, Bauskas
Kultūras centra Klientu apkalpošanas centrā. Aptaujas lapas bija pieejamas arī www.bauska.lv sadaļā „Līdzdalība”. Ar drošu elektronisko parakstu parakstītas aptaujas lapas varēja iesniegt arī elektroniski, sūtot uz e-pasta
adresi dome@bauska.lv.
Publiskās apspriešanas sanāksme tika organizēta 2015.gada 19.martā plkst.18.00. Bauskas novada pašvaldības administratīvās ēkas 2.stāva zālē, Uzvaras ielā 1, Bauskā.
Publiskās apspriešanas sanāksmē piedalījās 27 (divdesmit septiņi) dalībnieki. Publiskās apspriešanas sanāksmi vadīja Biruta Grantiņa - Bauskas novada pašvaldības profesionālās izglītības iestādē “Bauskas novada
Bērnu un jaunatnes sporta skola” direktore un darba grupas sporta bāzes administrācijas ēkas – sporta halles
Pilskalna ielā 26, Bauskā un sporta bāzes sporta nama “Mēmele” Uzvaras ielā 10a projektēšanas jautājumos
vadītāja.
Ar tehniskā projekta “Administratīvā korpusa- sporta spēļu halles rekonstrukcija Pilskalna ielā 26, Bauskā,
Bauskas novadā” risinājumiem sanāksmes dalībniekus iepazīstināja SIA “Projektēšanas birojs AUSTRUMI”
valdes priekšsēdētājs Ivo Dembovskis un projektētāja Liene Līce. Vairākums publiskās apspriešanas sanāksmes dalībnieki izteica atbalstu sporta halles rekonstrukcijas būvdarbiem sporta bāzes Pilskalna ielā 26, Bauskā
teritorijā.
Publiskās apspriešanas laikā no 2015.gada 2.marta līdz 2015.gada 23.martam kopā tika saņemtas 338 (trīs
simti trīsdesmit astoņas) iedzīvotāju aptaujas lapas. 228 (divi simti divdesmit astoņās) aptaujas lapās iedzīvotāji
izteikuši atbalstu sporta halles būvniecībai, 60 (sešdesmit) aptaujas lapās iedzīvotāji noraidījuši sporta halles
būvniecību, 50 (piecdesmit) aptaujas lapas uzskatāmas par nederīgām, jo nav aizpildītas atbilstoši prasībām
(nav identificējams aptaujas lapas iesniedzējs, u.c.).
228 atbalstošā viedokļa respondentu pamatojums:
Atbalstīšanas iemesls					
Respondentu skaits
Bauskā nepieciešama moderna, prasībām atbilstoša sporta būve			
207
Tiks atrisināta telpu trūkuma problēma sporta aktivitātēm			
158
Tiks sakārtota un labiekārtota stadiona teritorija				
139
Stadions nav iedomājams bez sporta halles				
149
Cits variants:
1.Un tad varbūt nevajadzētu tērēt naudu degvielai, lai vadātu bērnus
uz citām sporta zālēm; 						
2
2.Atbalstīt vajadzētu, bet vajadzētu padomāt par līdzekļiem, domāt
vai tas ir vienīgais, kas Bauskai nepieciešams. Būsim nedaudz
pieticīgāki, Attīstības nodaļas darbu aktivizēt ES virzienā;			
1
3.Halle ar peldbaseinu ļoti nepieciešama mūsu novadā, jo visi apmeklē
Lietuvas halli Pasvalē;						
1
4.Sporta hallei Bauskā jābūt!;						
1
5.Līdzīga sporta halle ir uzcelta Aizkrauklē:				
1
6.Ieguldījums mūsu bērnu nākotnē;					
1
7.Pilsēta nav domājama bez sporta halles, kur varētu rīkot dažādas sporta
sacensības, īpaši vieglatlētikas;					
1
8.Jauniešiem būs kur pavadīt savu brīvo laiku;				
2
9.Moderna sporta būve stimulēs apkārtnes jauniešus nodarboties
ar fiziskām aktivitātēm.						
1
60 neatbalstošā viedokļa respondentu pamatojums:
Neatbalstīšanas iemesls					
Respondentu skaits
Bauskā jau ir sporta centrs						
10
Būvniecībai izvēlēta neatbilstoša vieta					
48
Neapmierina projekta risinājumi					
18
Pasliktināsies halles tuvumā dzīvojošo dzīves kvalitāte			
149
Cits variants:
1.Netiek piesaistīti Eiropas struktūrfondu līdzekļi;				
5
2.Netiek būvēts kopā peldbaseins un sporta halle;				
2
3.Primāri ir baseins, lai nav jādodas uz Pasvali;				
2
4.Ideju var pasmelties Pasvales sporta centrā; 				
1
5.Sporta nama Mēmele” rekonstrukcija;					
1
6.Finansiāli tas tiks risināts uz iedzīvotāju rēķina ilgtermiņā,
ir citas daudz aktuālākas vajadzības;					
1
7.Liels apjoms upes krastā;						
1
8.Neatbalstu būves finansēšanu no pašvaldības budžeta, šim
objektam būtu jāpiesaista Eiropas struktūrfondu līdzekļi;			
1
9.Nav ekonomiski pamatots projekts;					
4
10.Pilsētā ir citi ar infrastruktūru risināmi jautājumi, kas prasa
mazākas izmaksas un vairāk nepieciešami;				
1
11.Novadā ir jāpabeidz tie projekti, kuri ir iesākti pie iepriekšējiem
sasaukumiem – veloceliņi (Bauska – atpūtas komplekss „Miķelis”),
bibliotēka, jāsakārto pilskalna estrāde. Domei jāatbalsta dzīvojamo
māju renovācija;							
1
12.Nav vajadzīga tik liela halle, jādomā par baseina būvi.			
1
Respondentu norādītie sabiedrības ieguvumi vai zaudējumi pēc būvniecības īstenošanas:
Pozitīvi								
216
Negatīvi							
41
Neietekmēs 							
12
Viedokļa „pozitīvi” pamatojumi:
1.Ir kur jauniešiem pilnveidoties, sporta attīstība;
2.Uzlabosies bērnu veselība, samazināsies bērnu alkoholisms, smēķēšana un narkotisko vielu lietošana;
3.Nav Bauskā sporta zāles, jābrauc trenēties uz Rīgu;
4.Sabiedrība iegūtu vairāk iespēju uzlabot cilvēka veselības stāvokli, jaunieši varēs aizpildīt brīvo laiku
nevis lietot alkoholu pilsētas tumšajos stūros;
5.Šobrīd Bauskā nav nevienas sporta halles, kurā var sarīkot valsts mēroga sacensības, sporta skolas audzēkņiem, nav kur trenēties- jātērē degviela, lai varētu aizbraukt uz Griķiem, Īslīci, Codi- audzēkņi, kuri nokavē
transportu negatīvi ietekmē treniņu procesu. Bauska mīl sportu!;
6.Bauskā jau sen nepieciešama moderna sporta būve, lai ģimenes un bērni varētu pilnvērtīgi sportot;
7.Iegūsim modernu sporta centru visai Bauskas pilsētai;
8.Mēs varēsim trenēties labā zālē!;
9.Bauskā principā nav kur nodarboties ar sportu ne jaunatnei, ne arī citiem interesentiem;
10.Vairāk cilvēku būs nodarbināti ar sportu, ievēros veselīgu dzīves veidu;
11.Tiks nedaudz risināts telpu trūkums sporta aktivitātēm Bauskā un labiekārtota stadiona teritorija;
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12.Vairums Bauskas pilsētas iedzīvotāji dodas uz Lietuvas Republiku Pasvales baseinu, lai kaut nedaudz
uzturētu sevi fiziskā formā. Vai tiešām Bauskas iedzīvotāji savus līdzekļus un brīvo laiku nevarētu izmantot
tepat mūsu pilsētā?;
13.Domāju, ka tas pozitīvi ietekmēs jaunatnes aktivitātes, kaut gan tas, kurš gribēs, atradīs labas nodarbības
arī bez sporta halles;
14.Bauskas novads iegūs jaunu modernu sporta halli, kurā varēs nodrošināt atbilstošu treniņu procesu BJSS
audzēkņiem;
15.Moderna sporta halle veicinās sporta attīstību pilsētā un visā novadā, paplašināsies saturīga brīvā laika
pavadīšanas iespējas un fiziskās aktivitātes. Moderna sporta halle kopā ar stadionu radīs plašākas iespējas sarīkot valsts mēroga sacensības, kā arī uzlabos treniņapstākļus sportistiem;
16.Labi būs visiem, bērniem, lielajiem un invalīdiem;
17.Iespēja vecākajai paaudzei nodarboties ar sportu, uzlabot veselību;
18.Iedzīvotājiem būs pieejama moderna prasībām atbilstoša vide sporta aktivitātēm;
19.Atbalstu sportu!
20.Nodrošinās lielāku pieejamību sportam visām iedzīvotāju grupām;
21.Daudzfunkcionāla sporta halle uzlabos sporta infrastruktūru visam Bauskas novadam;
22.Būs moderna, dažādām sporta aktivitātēm atbilstoša sporta būve;
23.Mazāk būs jāsēž pie datoriem;
24.Bauskā ir vajadzīgs sporta komplekss, lai cilvēkiem arī ziemas periodā būtu, kur nodarboties ar sportu.
Bauskā jau sen ir vajadzīga jauna un moderna sporta halle;
25.Būs iespēja nodarboties ar sportu neatkarīgi no laika apstākļiem. Pārsvarā sporta zāles atrodas skolās un
tās tiek izmantotas regulāri, tāpēc pārējiem iedzīvotājiem nav iespējas tās izmantot;
26.Darba vietas;
27.Iespēja iedzīvotājiem piedalīties sporta aktivitātēs;
28.Būs vairāk iespēju rīkot sporta pasākumus;
29.Būs lielāks pieprasījums, ja cilvēki varēs trenēties arī tajos sporta veidos ar, kuriem nevar nodarboties ārā;
30.Bauskā ir daudz labu sportistu, lai būtu sasniegumi sportā, vajag trenēties atbilstošā sporta hallē;
31.Tiks nodrošināta atbilstoša pieprasījumam sporta infrastruktūra, kura šobrīd ir neatbilstoša esošajām vajadzībām;
32.Pilsētas popularizēšana arī sporta jomā;
33.Beidzot būs vieta, kur jauniešiem pierādīt savus spēkus kādā no sporta veidiem;
34.Bauska tiks nodrošināta iespēja augstākas raudzes sporta aktivitātēm un sacensībām dažādos sporta veidos. Līdz ar to tiks popularizētas sporta sacensības, kas vairāk piesaistīs jaunatni nodarboties;
35.Beidzot Bauskā sāk kaut ko veidot sporta tālākai attīstībai;
36.Būs sportistukalve olimpiādēm;
37.Trenēsies jauni olimpiskie čempioni!;
38.Iespējams rīkot sacensības valsts mērogā, telpas varēs izmantot lielāks interesentu skaits;
39.Jauna, moderna, prasībām atbilstoša sporta halle, pilnveidot stadiona infrastruktūra, lepnums par savu
dzimto pilsētu, kura attīstīsies un pilnveidosies;
40.Būs vairāk iespēju sportot arī ziemā vai nelabvēlīgos laikapstākļos;
41.Sakārtota, moderna vide;
42.Tiks sakārtota vide, drošs stāvlaukums arī blakus esošajai teritorijai, ja novērošanas kameras fiksēs arī tur
notiekošo; skolēnu treniņu vieta atradīsies tuvāk viņu mājām; labiekārtoti laukumi radīs vēlmi sportot vairāk
iedzīvotājiem, nekā līdz šim;
43.Palīdzēs kopējā Bauskas attīstībā;
44.Bauskai jāturpina pilnveidoties! Jādzīvo laikam līdzi. Ļoti ceru, ka tur būs moderni trenažieri, gaišas
telpas. Arī kādā jauna iespēja strādāt kādam trenerim. Neredzu kādus mīnusus varētu radīt šis projekts;
45.Veicinās sporta popularitāti Bauskā;
46.Bauskai nav modernas sporta halles;
47.Bauska iedzīvotāji kvalitatīvāk varēs nodarboties ar sporta aktivitātēm;
48.Būs nodrošināta treniņu vieta organizētām nodarbībām brīvajā cīņā, basketbolā, florbolā, galda tenisā,
dambretē, vieglatlētikā ziemas apstākļos. Būs vieta, kur var organizēt nodarbības invalīdiem, pieaugušajiem.;
49.Atrisināsies problēma ar sporta nodarbībām visiem iedzīvotājiem;
50.Iespēja vienlaicīgi trenēties vairākām treniņgrupām piemērotos apstākļos;
51.Sporta celtne nepieciešama Bauskā, jo visas iepriekš sen celtās ir novecojušas. Nepieciešams arī lai atrastu vietu sporta aktivitātēm, un tās notiktu kvalitatīvās telpās. Vieta hallei atrasta brīnišķīga, jo ilgstošā laika
periodā tur ir tikai “čūskulājs”;
52.Teicama sporta bāze;
53.Attīstīsies bērnu un jaunatnes sports;
54.Mans bērns trenējas basketbolā un bieži jābraukā uz citu skolu, ļoti vēlu ir mājās;
55.Veselā miesā mājo vesels gars!
56.Un citi līdzvērtīgi iepriekšminētajiem.
Viedokļa „negatīvi” pamatojumi:
1.Jo šo naudu ēkai būs jāsedz ar iedzīvotāju maksāto naudu, netiks realizētas citas budžeta ieceres;
2.Bērniem tālu jāiet, stundu laikā nedarbosies;
3.Halle tiek būvēta privātmāju rajonā un piepilsētas pludmalē;
4.Nekas nemainīsies;
5.Nepareiza vietas izvēle;
6.Būvniecības izmaksas tiks segtas no pašvaldības budžeta (3);
7.Tiek apturēti iesāktie projekti vai pat netiek iesākti;
8.Zinot patreizējo ekonomisko situāciju, nav pārliecības par projekta reālu ieguvumu (arī būves uzturēšana
būs uz nodokļu maksātāju rēķina);
9.Dārga būvniecība, jo reljefā;
10.Ir nepieciešama sporta halle pilsētā, bet ne upes krastā un ne par pašvaldības budžeta līdzekļiem. Alternatīva – sporta nama “Mēmele” rekonstrukcija, vai būvējot no jauna citā vietā (ne terasē, kas sadārdzina būvniecības izmaksas un degradē upes krastu un privātmāju rajonu). Plānotā būvniecības vieta – ideāla āra trenažieriem;
11.Ļoti lielas izmaksas;
12.Pasliktināsies apkārt dzīvojošo iedzīvotāju dzīves kvalitāte, jo ir blīvi apdzīvota vieta;
13.Tālu no centra un skolām;
14.Vai plānojamie ieņēmumi nākotnē segs izmaksas, vai arī kaut kam citam atliks nauda?
15.Esmu par fiziskām aktivitātēm, bet lielākajai daļai Bauskas sabiedrības ieguvums būs “0”;
16.Lielāki izdevumi par siltumu telpās un komunālie maksājumi;
17.Nepietiks finansējuma, citām vēl svarīgākām lietām.
Respondentu norādītās atbildes uz jautājumu “Kā un cik lielā mērā būvniecība aizskars personas
tiesības vai likumiskās intereses?”:
Pozitīvi								
52
Negatīvi							
32
Neietekmēs							
151
Viedokļa “pozitīvi” pamatojumi:
1. Nevaru iedomāties kā sporta halles būvniecība varētu ietekmēt personas tiesības;
2.Ietekmēt var tikai tur dzīvojošās personas, skatoties kā plānā skars personīgos īpašumus;
3.Jebkura darbība vienmēr kādu ietekmēs, kādam tā būs pozitīva, kādam negatīva;
4.Cerams, ka būvniecība noritēs ātri;
5.Mazas neērtības būvniecības laikā tas ir normāli, jo rezultātā pilsētai būs liels ieguvums no skaistas sporta

halles;
6.Nevar visu naudu “noēst”, vajag celt modernas būves, kā citās pilsētās. Vajag arī baseinu!
Viedokļa “negatīvi” pamatojumi:
1.Nodokļu maksātāju nauda nav izmantota pietiekoši racionāli un taupīgi;
2.Sporta halli būvēt kopā ar baseinu;
3.Neīstenot šo projektu!;
4.Meklēt citus finansējuma avotus;
5.Privātmāju rajonā pastiprināsies transporta kustība;
6.Iedzīvotāji nav informēti par sagaidāmo transporta plūsmu;
7.Iedzīvotāji nav informēti par to, no kādiem uzlabojumiem pilsētā un novadā būs jāatsakās sakarā ar sporta
halles celtniecību (ielas, pagalmu remonti, Pilskalna estrādes rekonstrukcija, bibliotēkas būve, veloceliņi, utml.)
8.Kredīts būs jāatdod;
9.Deklarēta esmu Bauskā, tātad nodokļi nonāk Bauskas kasē, bet strādāju Rīgā (īrēju), jo Bauskā darba nav.
Iznāk, ka Bauskas vadība ir ieinteresēta, lai pēc iespējas vairāk Bauskas iedzīvotāji strādā ne Bauskā. Viņi tad
ir pārņemti ar savām problēmām, viņiem nav laika un spēku darboties Bauskā. Līdz ar to dome var netraucēti
darīt savas ekonomiski nepamatotās darbības, pēc tam par to atbildību nenesot;
10.Ietekmē negatīvi, jo ir privātmāju apbūve;
11.Kredīts būs jāmaksā 30 gadus;
12.Būvniecības laikā, blakus esošo māju iemītniekiem būs apgrūtināta piekļuve pie viņu mājvietām; Smagās
tehnikas dēļ Lauku ielas segums kļūs vēl sliktāks; Smagās tehnikas darbības rezultātā tiks ietekmētas (bojātas)
blakus esošās teritorijas un ĒKAS;
13.Jo halles būvniecībai tiks ņemts aizdevums, kas apgrūtinās novada budžetu nākotnē;
14.Traucēs būvniecības darbi
Viedokļa “neietekmēs” pamatojumi:
1.Mani noteikti tikai pozitīvi skars, tuvākos iedzīvotājus manuprāt neietekmēs;
2.Pēc esošām ziņām neviena intereses netiek aizskartas;
3.Manu personu tas neskars!
4.Manu ģimeni tas neskars;
5.Nepārzinu tiesiskās normas;
6.Tas, ka būvei tiks ņemts aizdevums, pat ļoti labi, mazāk skars novada budžetu;
7.Būvniecība nevar aizsniegt nevienu no iedzīvotāju teritorijām. Bauskā notiek ļoti daudz būvdarbu, tādēļ
domāju, ka tā nevienu nevar ietekmēt;
8.Visas problēmas tiek saskaņotas un risinātas ar iedzīvotājiem, kuru tiesības varētu būt skartas;
9.Neietekmēs, jo domāju, ka vairāki cilvēki vēlas šādu sporta halli un cilvēki spēs paciest būvdarbus;
10.Ja skars, tad tikai celšanas brīdī, bet pēc tam būs sakārtota un labiekārtota teritorija halles tuvumā;
11.Jo halli būvēs stadiona teritorijā, kas pieder Bauskas novadam;
12.Neietekmēs, jo šo teritoriju nepieciešams labiekārtot;
13.Būve plānota uz jau esoša pašvaldības īpašuma;
14.Būvniecība nodrošinās Bauskas novada iedzīvotājiem kvalitatīvu sporta būvi;
15.Būvniecība atradīsies pašreizējā sporta manēžas teritorijā
Respondentu vēlamie vai nepieciešamie priekšlikumi, ierosinājumi vai nosacījumi, lai, īstenojot būvniecību, netiktu aizskartas personas tiesības vai likumiskās intereses:
1.Būvniecība būtu jāveic pie Bauskas ģimnāzijas, tad hallei būs maksimāls noslogojums;
2.Objekta būvniecībai piesaistīt Eiropas fondu līdzekļus vai meklēt tādu variantu, kur ir iespējams piesaistīt
Eiropas fondu naudu;
3.Informēt iedzīvotājus par plānoto sadārdzinājumu, būvējot terasē, par sporta halles plānotajām uzturēšanas
izmaksām par plānoto transporta plūsmu;
4.Labāk atjaunot sporta namu “Mēmele”;
5.Lūdzu piesaistīt Eiropas līdzekļus;
6.Jau celtniecības sākumā, saskaņot ar blakus teritorijām būvdarbu gaitu un nepieciešamos drošības pasākumus; Lai blakus esošajiem māju iemītniekiem būtu iespējams piekļūt pie saviem mājokļiem gan būvdarbu laikā,
gan arī pēc tiem; Ieteikums: Smago tehniku, dīkstāves laikā, neglabāt uz laukuma (Lauku uz Zemgaļu ielas
krustojumā); Izvērtēt nepieciešamos pasākumus, lai blakus esošās teritorijas iedzīvotājiem netiktu apgrūtināta
piekļuve pie mājvietām pēc būvdarbiem.
7.Vajadzētu rūpīgāk izvērtēt projekta izmaksas;
8.Ir jāievēro visas būvniecības prasības un to regulējošie normatīvi, tad viss būs kārtībā;
9.Vajadzētu piesaistīt Eiropas līdzekļus, kāpēc klusē par peldbaseinu?
10.Vajadzīga labi pārdomāta vietas un darbu organizācija;
11.Ja ar iedzīvotājiem runā un viņus laicīgi informē starpgadījumiem nevajadzētu būt;
12.Ievērot tuvējo ēku īpašnieku intereses un ierosinājumus;
13.Ar likumu aizliegt protestēt pret celtniecību;
14.Mēģināt piesaistīt ES vai citu fondu finansējumu būvniecībai;
15.Nespēlēt uz patriotiskām jūtām un nepielietot demagoģiju;
16.Mazāk izmantot nodokļu maksātāju naudu!;
17.Lai apkārtējo iedzīvotāju vēlmes sakristu ar būvnieku vēlmēm;
18.Veikt būvdarbus no 8.00 -17.00;
19.Jābūt tuvumā dzīvojošo cilvēku piekrišanai, ne tikai visiem Bauskas iedzīvotājiem. Ir jābūt sapratnei
pret visiem iedzīvotājiem, ja nē, tad jāmeklē jauna būvniecības vieta. Bauskā ir ļoti daudz tukšu zemes gabalu;
20.Būvniecības teritorijai blakus esošajiem personīgajiem īpašumiem var sagādāt problēmas būvniecības
process, tāpēc tas būtu saskaņojams ar īpašniekiem un tuvāko namu iedzīvotājiem;
21.Informēt sabiedrību;
22.Izvēlēties tikai labāko, nevis lētāko;
23.Atbilstoši LR normatīvajiem aktiem prasmīga uzraudzība;
24.Nodrošināt sportot gribētājus ar iespēju izmantot citas sporta zāles novadā būvniecības laikā;
25.Pabeigt ātri būvdarbus;
26.Ātrāk uzsākt būvniecību;
27.Lai iecere izdodas! Protams, vajadzīga kontrole un uzraudzība būvniecības laikā, lai līdzekļi tiktu iztērēti
lietderīgi, un darbi tiktu pabeigti laikā;
28.Veicināt projekta popularizēšanu iedzīvotāju vidū, lai visi tiktu informēti par notiekošo Bauskā;
29.Lai ir padomāts par piebraucamajiem ceļiem, invalīdiem, lai izdodas darbi!
30.Būvniecībai vajadzētu notikt darba dienās, kad lielākā daļa cilvēku ir darbā vai skolā, lai netraucētu
mieru;
31.Hallei vajadzētu daudz lielākas tribīnes, savādāk tā zaudēs savu lomu un nozīmību sacensību sarīkošanā;
32.Normāls būvnieku darba laiks, netraucējot iedzīvotāju naktsmieru;
33.Lai būvniecība noritētu atbilstoši izstrādātajam projektam un Būvniecības likumam;
34.Lai būvniecības darbi turpinātos līdz 19.00, jo vēlāk tas varētu traucēt;
35.Uzturēt savstarpēju sadarbību ar tuvākajiem kaimiņiem, ņemt vērā iebildumus un ieteikumus.
Izskatot aptaujas lapās respondentu pausto viedokli, konstatēts, ka iedzīvotājus satrauc būvdarbu organizācija un iedzīvotāju informēšana no pašvaldības puses par būvdarbu uzsākšanu, darbu organizāciju. Pirms
būvdarbu uzsākšanas pašvaldības atbildīgajām amatpersonām, būs aktīvi jāiesaistās iedzīvotāju informēšanā.
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Interesanta personība mums līdzās

Bauskas Novada Vēstis

Vēlos, lai Bauskas slimnīca ir kā odziņa

Lai gan ar Bauskas slimnīcas vadītāju Mirdzu Brazovsku līdz šim klātienē esmu tikusies
vien tik reizes, cik uz vienas rokas pirkstiem var saskaitīt, iespaids ir paliekošs. No viņas
straumēm plūst pozitīvā enerģija un dzīvesprieks. Tajā pašā laikā jūtams arī skarbums un
uzstājība, virzība uz mērķi līdz pat idejas īstenošanai. Ja jautātu man, es teiktu - cilvēks,
kas zina, ko vēlas un zina, kā to sasniegt. Mūsu saruna liek man gavilēt – neesmu kļūdījusies savās sākotnējās izjūtās – Mirdza ir no tiem cilvēkiem, ar kuriem varētu runāt stundām
ilgi un saruna nezaudētu jēgu. Atvērtība un noslēpums, izpratne un skarbums, patiesa emocionalitāte un noslēgtība... Nu gluži kā pati dzīve, viņā ir viss!
Ieva Šomina: Oktobra sākumā nosvinējāt skaistu dzīves jubileju. Vai steidzīgajā un darbiem pilnajā ikdienā Jums atlika laika apstāties un mazliet nostalģiski un filozofiski atskatīties uz aizgājušajiem gadiem?
Mirdza Brazovska: Es vados no tā, ko es savulaik esmu ieguvusi studējot astroloģiju, un šī
mācība saka, ka ir jāapstājas. Tieši savas dzimšanas dienas laikā ir jāapstājas. Jebkurā, neatkarīgi
no tā, cik apaļa vai neapaļa! Tad es jubilāram vēlu daudz laimes jaunajā gadā, jo tas ir katra cilvēka
jaunais gads, un tas ir daudz būtiskāks nekā kalendārais jaunais gads. Un tad ir jāapstājas un jāpadomā par to, kas tad ir bijis, ko tu esi izdarījis, jāpavelk strīpa un jāpadomā par to, ko tad es gribu
sasniegt. Tas ir ļoti rezultatīvi. Grūtākais jau ir runāt ar sevi un padomāt par sevi. Tad es tādos lielos
vilcienos sapratu, ka droši vien iepriekšējā dzīvē es esmu ļoti labi uzvedusies, jo man ir lieliski
bērni, ģimene, man ir lieliska dzīve.
Ja Jums būtu trīs vārdos jāraksturo savs mūža gājums – jāsaliek pieturas punkti, stūrakmeņi...Nesen kaut kur lasīju frāzi, ka sievietei 46 gados esot lūzuma punkts, kad viņa pēkšņi
apzinās savu novecošanu, viņai sāk nepatikt, tas kā viņa izskatās spogulī un sieviete zaudē
pašapziņu, savukārt 60 gados mīlestība pret sevi atgriežas... Vai Jūs varētu piekrist šādam
apgalvojumam?
Ziniet, nu tad viņa par daudz spogulī skatās! (Mirdza pasmaida!) Es esmu sapratusi, ka man
katra nākamā desmitgade nāk ar kaut ko jaunu. Es nenoliedzu, ka kaut kas iet mazumā, bet tas
ir saistīts ar fizisko plānu. Garīgajā plānā cilvēks kļūst tikai bagātāks. Cilvēks ar gadiem iegūst
pašvērtību, nav vairs būtiski, lai viss notiktu pēc pēdējās modes – vai es būšu redzējis visas izrādes,
noklausījies visus koncertus vai izlasījis visas grāmatas. Tikai tad, ja cilvēks dzīves laikā pret sevi
ir izturējies ļoti destruktīvi un degradējoši, nu tad viņam iet mazumā visur.
Pastāstiet vairāk par savām desmitgadēm?
Katra desmitgade man ir nesusi kaut ko jaunu un ļoti pilnvērtīgu. Bet pie tā esmu strādājusi es
pati. 40 gados es pabeidzu astroloģijas skolu, ieguvu otru savu, būtībā, augstāko izglītību. 50 gados es ļoti aktīvi sāku braukt, tas man bija ieguvums. It kā jau es to vēlu sāku darīt, bet es nespēju
iedomāties savu dzīvi, ja tā nebūtu. Un, lūk, 60 gados es tikko esmu pabeigusi savu profesionālo
pilnveidi ar pilnīgi jaunu sadaļu, ar ajurvēdu. Man ir Latvijas Universitātes diploms ajūrvēdā, bet
noslēdzošais posms un arī interesantākais - pēc 4 mēnešu studijām Latvijas Universitātē, piekto
mēnesi es biju Indijā. Sev uzdāvināju dzimšanas dienā. Es sev esmu atklājusi un paveru jaunus
laukus, apvāršņus...
Tad varētu sacīt, ka šobrīd Jūs aktīvi nodarbojieties ar sevis garīgo pilnveidi
Jā, jā! Un man gribas sacīt, ka tas ir nepārtraukts process. Katrs no mums izvēlas virzienu, kurā
augt un attīstīties. Protams, vienmēr var sēdēt un rūkt – ak es nabadzīte, man neviens neko, un kā
man tā, un kā man šitā, un tad viss ir klāt, ir klāt visas vainas un visas nelaimes. Tas atkal ir tikai
paša radīts. Protams, tas, kam ir jānotiek, tas notiks, ja tu esi piedzimis, tad simtprocentīgi ir skaidrs
tikai tas, ka tu nomirsi, tā ir vienīgā garantija šajā dzīvē, bet tas, kas notiek pa vidu, to gan mēs paši
lielā mērā varam ietekmēt!
Vai Jūs piekrītat, ka cilvēks ir tik jauns, cik jauns viņš jūtas?
Jā un nevis viņa fiziskais ķermenis!
Un cik gadu ir Mirdzai?
(Aizdomājas!) Tik, cik viņai ir! Bet es saku vēlreiz – uzskatu, ka ar gadiem esmu tikai ieguvusi
un man nav tāda stadija, kad es noteikti gribētu atgriezties kādos jaunākos gados. Faktiski es dzīvoju starp jauniešiem – dēls, divas meitas, divi znoti, vedekla... Tagad, kad divi jaundzimušie nāca
klāt, mēs sapratām, ka mums ir jāpaplašina galds, jo nu jau mums ir 12 sēdvietas pie galda, lai
apsēstos tikai paši tuvākie! Es nedomāju, ka, dzīvojot starp jauniešiem, vispār ir iespēja novecot.
Viņi dod savu enerģiju, redzējumu... Nē, viss ir kārtībā, man ir jāpiekrīt krievu teicienam – Мои
года - мое богатство*.

Es esmu tur, kur es esmu

Mirdza, Jūs esat kurzemniece, dzimusi Liepājas pusē.
Jā, un tā ir mana bērnība. Un gribas teikt – tas ir nemainīgi. Es joprojām esmu liepājniece. Ja tu
esi dzimis Liepājā, tu nevari palikt par kaut ko citu! Jaunībā, pat tad, kad mums bija tikai zapiņš
un trīs bērni, kurus vajag ieslēgt aizmugurē, lai nevar atvērt durvis, mēs manā dzimšanas dienā
vienmēr kaut kur braucām, jo tas iekrīt zelta rudenī, un padomju gados 7.oktobris bija Konstitūcijas
diena, tā vienmēr bija brīvdiena. Tas vienmēr bija pikniks zaļumos. Vai tā bija jūra, vai Sigulda, vai
Liepāja... Arī šogad es tā stingri biju nolēmusi aizlaisties uz Liepāju. Lai gan mazlietiņ nesanāca
kā iecerēts, es zinu, ka es turp noteikti aizbraukšu, jo, ja citiem ir svētceļojums uz Meku, tad man
vismaz reizi gadā tā ir Liepāja. Tur ir manu tuvo cilvēku kapiņi, un man tik ļoti vajag ieelpot to
sāļo, darvaino gaisu, vasarā tās ir mūžīgās liepas.... Un tur nav tā, ka nebūtu vēja! Tad tu saelpojies
to pilnīgi citādi smaržojošo gaisu un ilgam laikam ir miers.
Kā pagāja Jūsu bērnība?
Tā ir Liepāja, Aizpute, faktiski jau visa Kurzeme, jo mani abi vectēvi arī ir no Kurzemes – no
Dunalkas un no Durbes. Kad mācījos 4.klasē, pārcēlāmies uz dzīvi Pilsrundālē. Es esmu beigusi
Pilsrundāles pamatskolu, un mana skola bija Rundāles pils. Pils muzejam bija tikai paši pirmie iedīgļi, un skolotāji mūs gatavoja par ekskursiju vadītājiem, visi tie daudzie stāsti par dāmām – balto,
melno, ar sunīšiem, skanošiem zvaniņiem... Visu mēs zinājām no galvas. Bija ekskursijas, skolas
brauca, un tad mēs vadājām sākot no pagraba līdz pat bēniņiem. Mana klase bija marmora zāles
saucamajā „kamčatkā”. Mani skolas gadi un Rundāles pils – tas ir vēl viens fantastisks stāsts. Ļoti,
ļoti iespaidīgi. Ar sporta zāli marmora zālē, kad bumbas ir jāmet marmola zāles galos iestiprinātos
grozos, tas bija briesmīgi... Bet, ja runā par vandālismu, tad jāteic – paldies Dievam, ka tur bija
skola, jo bērni bija ļoti saudzīgi! Mēs drīzāk uzpasējām, nevis postījām. Mana pils ir tā senā, šī
jau ir tāda dāma, štukatūrēta, pēc plastiskajām operācijām, man tuva ir tā parastā, vienkāršā pils.
(Mirdza pasmaida!)
Kāda jūs bijāt skolniece?
Zini, laikam tomēr samērā laba. Liecības man bija labas. Pēc Pilsrundāles pamatskolas es mācības turpināju Bauskas 1.vidusskolā, tā ir mana vidusskola, mūsu ģimenes skola nu jau vairākās
paaudzēs. Man tur bija ļoti spēcīgs ķīmijas skolotājs Roberts Millers, šo priekšmetu es apguvu
perfekti. Tad, kad es stājos Medicīnas institūtā, konkurss bija ļoti milzīgs. Nebija tik vienkārši kā
tagad, kad rauj iekšā – nāc, tikai nāc studēt!
Kāpēc medicīna?
Es biju spiesta pusgadu gulēt Liepājas hospitālī, man bija ļoti smags apdegums. Attieksme, tā
saskare ar medicīnu nevis radīja šausmas, bet tas, kā ar mani strādāja ārsti un māsiņas, manī radīja
pilnīgi pretējas izjūtas – es arī gribu tā! Tas bija ļoti nopietns stimuls manai tālākai profesijas iz-

vēlei. Pēc vidusskolas absolvēšanas iestājos Medicīnas institūtā. Bez starplaikiem arī pabeidzu, un
Bauska tad arī ir mana pirmā darba vieta.
Viss darba mūžs jums pagājis Bauskas pusē...
Jā, jā! Ar īsu pārtraukumu Iecavā, bet tas jau arī ir tepat!
1980.gadā Jūs sākāt strādāt Bauskas iecirkņa slimnīcā par pediatru. Kāpēc tieši pediatrija?
Es pabeidzu kā pediatrs, tā bija tikai un vienīgi pediatrija, man nebija šaubu. Vēlāk, specializējoties, kļuvu par anesteziologu, reanimatologu. Šis darbs bija dežūrās un pa vidam man piespēlēja
visu ko – biju gan poliklīnikas vadītāja, gan reimatologs.
15 gadus jūs praktizējāt kā ārste, tad mainījāt profesionālo virzienu. Kāpēc šāda izšķiršanās par labu, ja tā var teikt, papīru darbam?
Bija situācija, kurā man bija jāizšķiras, vai nestrādāt vispār, vai palikt medicīnas aprūpē un aiziet
uz dienas darbu. Strādājot tos ilgos gadus anestezioloģijā un reanimācijā, mēs ar dakteri Zeltiņu

lielākoties bijām divatā, un režīms bija tāds – divas diennaktis strādā, divas ir brīvas. Nu lūk, un
man radās veselības problēmas. Toreiz daktere Puriņa, kardioloģe, nu jau nelaiķe, man teica viedus
vārdus – „Dzīvot gribi, bērnus izaudzināt gribi? Ej strādāt dienas darbu! Pietiek!” Un atkal – viss
sakrita! Radās brīvvalsts, jaunas vēsmas. Greiseļa kungs mani uzrunāja un aicināja faktiski no nulles veidot slimokases sistēmu Bauskā.
Vai emocionāli nebija grūti ārsta darbu nolikt malā?
Bija, bet es zinu par ko man tas ir, pavisam skaidri – par piespļautiem kāpostiem! (Pasmaida!)
Mana darba krustmāte bija daktere Zicmane, viņa mani izaudzināja par anesteziologu, vislabākie
vārdi viņai. Viņa mums bija Intensīvās terapijas nodaļas vadītāja, un viņa mums vienmēr visus
papīrus lika tik perfekti, pedantiski sakārtot. Un tad es toreiz teicu: „Šitos papīrus vēl jā, bet vispār
ar papīriem es nekad dzīvē nestrādāšu!” (Mirdza sirsnīgi smejas!)
Nekad nesaki nekad...
Pilnīgi! Uz mani tas attiecas par visiem 100 procentiem. Man vienkārši ir laimējies dzīvē satikties ar labiem cilvēkiem. Kaut vai Intensīvā terapija. Darbs tur bija smags, bet tie cilvēki bija un arī
joprojām ir fantastisks kolektīvs. Viņi prata gan strādāt, gan komunicēt ar cilvēkiem, dzīvot cilvēka
cienīgu dzīvi arī pie tik emocionāli smagiem darba apstākļiem, jo tur tu saskaries ar nāvi, saskaries
ar nebūšanām tur, kur viņām nebūtu jābūt. Viens, ja cilvēks mirst no slimības, bet intensīvajā un
reanimācijā visbiežāk bija saskare ar negaidītām situācijām.
Jums ir liela pieredze vadošā amatā. Kas ir vajadzīgs, lai sieviete būtu vadītāja?
Es nedomāju, ka es būtu tā, kura būtu kā etalons. Noteikti nē. Ar mani ir noticis tā, ka esmu tur,
kur esmu, bet tas nebija mans mērķis. Man gribētos teikt, kā visur - vispirms jau ir jābūt cilvēkam.
Ir jāspēj komunicēt, jāspēj pieņemt un saprast cilvēku.
Kā jūs pati vērtējat savu vadības stilu?
Pietiekami brīvs, bet man gan saka – labāk netrāpīties, kad es pasaku... (Sirsnīgi smejas!) Es tik
tiešām uzskatu cilvēkus par cilvēkiem, kamēr viņi nepierāda pretējo.
Kādas bija izjūtas atgriežoties šeit, Bauskas slimnīcā kā slimnīcas vadītājai?
Man pat īsti nav bijis laika kaut kādā tādā dimensijā domāt. Es biju vadītāja slimnīcā Iecavā,
tur jau viss bija tas pats, tikai mazāks. Mani uzrunāja vienreiz un aicināja piedalīties konkursā, es
atteicos, negribēju neko mainīt, ir labi kā ir. Konkurss beidzās, rezultāta nebija. Tiku uzrunāta atkal,
un tad es tā padomāju – tā braukāšana, ceļš, sāku izvērtēt – ir bērni un jau mazbērni, noder mana
palīdzība. Ja esmu tuvāk mājām varu izlīdzēt aizvest uz dārziņu, aizvest uz treniņu. Tas attālums no
Codes līdz Bauskai tomēr ir tuvāks. Tas tad arī bija vienīgais apstāklis kādēļ piekritu. Darbinieki
arī aicināja.

Vēlos, lai Bauskas slimnīca ir pacientam droša
ārstniecības iestāde

Kāda Bauskas slimnīca Jūs sagaidīja?
Es ienācu sakārtotā vidē. Viss ir ļoti labi, viss ir kārtībā! Tās problēmas, kas ir, ir tieši tādas kā
visur citur, kuras lielākoties ir atkarīgas no ārējiem apstākļiem.
Kādi bija lielākie izaicinājumi stājoties Bauskas slimnīcas vadītāja amatā?
Veselības aprūpes kvalitāte. Iestādi es saņēmu finansiāli labā stāvoklī, labā infrastruktūras situācijā, bet veselības aprūpes kvalitātes sistēma bija mans izaicinājums. Šis ir tas, pilnīgi no nulles
radītā lieta (Brazovskas kundze rāda biezu mapi – Veselības kvalitātes vadības sistēma.) Man nav
pieņemams, ja atnāk cilvēks ar kādu akūtu saslimšanu vai traumu uz uzņemšanu un viņam ir ilgi
jāgaida. Tā nedrīkst būt. Ir visādi tādi sīkumi. Kolektīvā vienmēr būs kāds, kurš domā citādi. Privātajā ārstniecības iestādē es ātri un viegli tiktu galā ar tādiem, bet es esmu pašvaldības iestādes
vadītāja, un es nevaru pateikt – „Paldies, ar šo man tavi pakalpojumi vairs nav nepieciešami!” Tiesu
darbi mums ir bijuši daudz un dikti un tas nevienam nav vajadzīgs. Ja cilvēks valstij strādātu tā, kā
savā privātajā iestādē, kaut vai sava goda, sava lepnuma pēc izdarītu... bet tā tas, diemžēl, nenotiek.
Bauskas slimnīca šodien – stiprās, vājās puses?
Visu izšķir kadri – gan tas, ka viņu trūkst, gan tas, ka viņi mēdz gadīties šādi un tādi, kuram ir
pie lampiņas, ka viņam ir dežūra, viņš var mierīgi kaut kur... (Mirdza aizdomājas!) Viss pārējais šeit
ir, gan tehnoloģijas, gan nodrošinājums, viss ir ļoti labā līmenī. Es esmu saņēmusi pateicības no ie-
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dzīvotājiem, ir ļoti patīkami tās dzirdēt, savukārt 90% sūdzību ir par komunikāciju starp mediķi un
pacientu. Pēc būtības tur nav medicīniska rakstura problēmas, bet nu lūk, gribu, un atcērtu, nepatīc
tu man... Visu izšķir kadri! Bet lielā kolektīvā tā ir, mēs esam pāri pa 100 cilvēkiem, vienmēr būs
kāds, kurš būs neapmierināts, kādai meitenei būs vecums, klimakss un depresija, vai vēl kādai vīrs
nav naktī mājās bijis... Nu, kā tu domā, cik viņa ir apmierināta? Nav taču apmierināta! Bet darbu
nedrīkst nest mājās un mājas nedrīkst nest uz darbu!
Tas ir motivācijas trūkums vai cilvēki vienkārši ir tādi, kādi viņi ir!
Ja mēs runājam par atalgojumu kā motivējošo elementu, es neteiktu, ka tas ir ļoti zems, nē. Tie,
kas strādā pēc padarītā darba – viss ir viņa rokās. Ārsts izstrādā valsts kvotas, teiksim četri cilvēki
dienā, bet, ja viņš ir ļoti labs speciālists, pie viņa ir rinda arī uz maksas pakalpojumiem. Tā, piemēram, bija ar dakteri Davidoni. Pie visām pārējām kā pie ginekologa varēja tikt kaut nākamajā dienā,
bet pie viņas gaidīja, vai samaksāja, lai tiktu pie viņas. Lūk, TAS ir kadri!
Gads iestādes vadītāja amatā pēc būtības nav daudz, bet tas, ko Jūs esiet paveikusi šī gada
laikā, visi jaunievedumi, kaut vai apmācību programmā sadarbībā ar Medicīnas koledžu...
Esmu ļoti gandarīta par to, ko mums ir izdevies panākt. Jo vairāk izglītotu cilvēku mums būs, jo
labāk. Īstenojam apmācības divās programmās – māsu palīgs un ārsta palīgs. Esam modernizējuši
un ar aparatūru aprīkojuši konferenču zāli, kur notiek lekcijas. Mums tiešsaistē tagad ir iespējas
translēt lekcijas – lektors redz savu auditoriju, tur esot, un auditorija, savukārt, redz visu, kas notiek
tur. Ja runā vēl par pašām specialitātēm, tad jāteic, ka medicīnas aprūpes izglītība ir par pamatu
daudz kam un nav runa par tiešu medicīnas sistēmas darbinieku. Cilvēks ar šādu izglītību var kļūt
par masieri, par kosmetologu.
Kā ir ar lielo sāpi par neatliekamo medicīnisko palīdzību? Vai ir cerība, ka reiz atkal pacientus vedīs uz Bausku, nevis Jelgavu vai Rīgu?
Es gribētu, lai uz Bausku atved kaut tikai tos, kuru slimības vēsture ir skaidra, diagnoze ir zināma. Tie būtu onkoloģiskie un neiroloģiskie pacienti. Redzēsim. Šobrīd ir nomainījusies Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadība, sarunas būs noteikti, kāds būs iznākums – redzēsim.
Un kadru trūkuma problēma?
Protams, šī problēma pastāv. Kaut vai ģimenes ārsti – ja neskaita divas meitenes – Mortukāni
un Tēraudu, visas pārējās ir meitenes manos gados un šobrīd jauna nav neviena. Un tajā brīdī, ja
nu kas – beidzas sertifikāti un ārsts izdomā, ka vairs negrib to atjaunot, vai arī vienkārši nolemj,
ka pietiek strādāt, gribas padzīvot brīvi sev, tad tas atbirums, kas var rasties ir uzreiz un pietiekami
liels. Es arī domē par to esmu runājusi – domājiet, piesaistiet. Slimnīca šobrīd apmaksā rezidentūru
vienam radiologam, puisim. Mēģinām piesaistīt, jo tikai tā šobrīd var. Ir sagatavots līguma projekts.
Universitāte vēlas ar mums noslēgt līgumu par prakses vietu nodrošināšanu – jaunieši, šeit varēs
iziet praksi savās nozarēs. Esmu noteikti gatava šo līgumu parakstīt, lai jaunieši šeit parādītos un
pavisam noteikti varu teikt, ka Bauska nebūt nav tā sliktākā vieta, kur strādāt par mediķi.
Kāda ir Jūsu vīzija par Bauskas slimnīcas turpmāko attīstību?
Es ļoti gribētu, lai tā paliek kaut vai tāda pati, kā šodien. Mums ir noņemts šis lielais neatliekamās palīdzības slimnīcas statuss, ir aprūpes slimnīca. Tūdaļ no Vācijas tiks piegādāts aprīkojums
uroloģiskajām operācijām. Pie mums strādā dakteris Tomašēvičs, jauns puisis, sertificēts urologs,
kurš operē Stradiņos un Jelgavā. Un tieši to pašu viņš darīs šeit pie mums. Mēs pietuvinām pakalpojumu tuvāk iedzīvotāju dzīvesvietām, piedāvājam viņiem šeit veikt tieši tās pašas manipulācijas,
ko var izdarīt citur. Vēlos attīstīt dienas stacionāru. Bauskā nekad netiks atjaunota dzemdību nodaļa, nekādā gadījumā. Tas prasa ļoti augstus standartus. Ja bērniņš piedzimst ar problēmām, atbilstīgās medicīnas iestādēs ar viņu izdara visu, un viņš paliek bez invaliditātes un ar bērniņu viss ir
kārtībā. Šeit tas tā nebūtu, un es negribu to uz savas sirdsapziņas, es zinu kā tas ir. Lai bērni dzimst
drošā vidē, lai bērni dzimst tur, kur viņiem ir jādzimst. Mēs attīstīsimies tajā virzienā, kas mums ir.
Man gribētos, lai mums aprūpes nodaļa ir kā odziņa. Lai visi zina, ka viņi tur var vērsties un saņemt
kvalificētu pakalpojumu. Es gribu, lai kā odziņa ir neatliekamā palīdzība. Ja cilvēkam ir problēmas,
viņš atbrauc uz šejieni, un viņš zina, ka viņš saņems kvalitatīvu pakalpojumu atbilstošajā līmenī.
Man gribas, lai ambulatorā palīdzība ir labā līmenī. Cik no tā būs valsts apmaksāts, grūti pateikt.
Es vēlos, lai Bauskas slimnīca ir pacientam droša ārstniecības iestāde. Tas ir mans mērķis. Mans
sapnis – Bauskai nav jābūt savai terciārā līmeņa klīnikai, bet lai uz šejieni var pārvest izoperētu
gūžu no Jelgavas un šeit cilvēks tiktu atveseļots. Lai Dievs dod mums gudrus valdītājus, bet mums
vienmēr ir tādi, kādus esam pelnījuši.
Būtība katra lielāka vai mazāka medicīnas iestāde uzskatāmi atspoguļo kopējo situāciju
valstī...
Tieši tā, un visi to redz. Bet tad, kad rodas neapmierinātība, tad tu esi neapmierināts ar to vistuvāko, jo te ir tā vieta, kur cilvēks nesaņēma pakalpojumu.
Ar ko Jūs skaidrojiet cilvēku neapmierinātību ar savai dzīvesvietai tuvāko pakalpojuma
sniedzēju?
Tā būs vienmēr. Tāda ir cilvēku psiholoģija. Viņš aizbrauks tālāk, samaksās daudzkārt vairāk...
Piemērs – krūšu sonogrāfija. Mums ir ļoti labs, fantastisks speciālists, braukā no Rīgas. Bauskas
kvotas ir izsmeltas, tas ir maksas pakalpojums. Bet var tikt ļoti ātri – pieraksties un nākamajā reizē,
kad viņa ir, jau var veikt izmeklējumu. Bet kas notiek – cilvēks nav gatavs samaksāt šeit tos 20
eiro, vai varbūt pat mazāk, precīzi nepateikšu, bet ir gatavs gaidīt ilgi uz Valsts apmaksāto kvotu,
pierakstīties kaut kur Rīgā, samaksāt ceļa naudu, un tur viņš tāpat maksās pacienta nodevu. Tā visa
rezultātā viņš būs samaksājis vairāk, ieguvis daudz klapatu, bet viņš toties būs bijis Rīgā. Tas pats
radiologs. Viņš jautāja, vai var būt dežūrās Austrumu slimnīcā, vai Stradiņos, es teicu: „Ne tikai
varēsi, Tev pat vajadzēs būt, lai tu noturētu savu augsto līmeni priekš Bauskas cilvēkiem!” Bet nu
jā, tāda ir tā cilvēku psiholoģija. Nezinu, kas tas ir... latvis! (Mirdza pasmaida!)

Nav normāli, ka medicīnā nav vienotas valsts
politikas

Laikam jau nevaram nerunāt arī par finansiālo situāciju...
Ar finansēm ir mūžīgais trūkums un tur nelīdzēs nekādas reformas. Tā nauda ir absolūti
nepietiekama. Galu galā, tad pasakiet, ka mums ir tikai maksas medicīna un apmaksājiet tikai
bērniem, bet tad visu apmaksājiet. Vai nu apmaksājiet noteiktas diagnozes, piemēram, cukura diabētu un onkoloģiju, viss pārējais ir uz cilvēku pleciem. Un tad cilvēkam būs skaidrs par ko ir runa.
Šobrīd ir tā – jums pienākas, mazlietiņ pagaidiet rindiņā, bet pienākas. Rinda uz 6 mēnešiem nav
maza rindiņa. Varbūt, ka viņam pēc sešiem mēnešiem to izmeklējumu vairs nevajadzēs. Nu nesoliet! Lai cilvēkam ir skaidrs, ka ir vai nu jāapdrošinās, vai šis pakalpojums ir jāpērk.
Bet ko darīt? Jūsu garie darba gadi veselības aprūpē un pieredze, manuprāt, ir pietiekams
kompetences un izpratnes rādītājs, lai jūs pārliecinoši varētu runāt par tām problēmām, ar
kurām sakaras Latvijas medicīna.
Mani absolūti neapmierina situācija, ka valstī nav likuma par veselības aprūpi. Mums ir veselības aprūpes finansēšanas noteikumi, kuri mainās četrreiz gadā. Mainās ministri, mainās uzstādījumi. Bija ministrs, kurš bija saistīts ar farmāciju, viņš bīdīja farmāciju un medikamentus, gluži kā
Belēvičs (Veselības ministrs Guntis Belēvičs.I.Š.) tagad. Vienīgie pieaugumi, kas ir, tie ir garantētajiem kredītiem un zālēm. Es jau nesaku, ka to nevajag, bet vai tas ir galvenais? Ministre Circene
pēc specialitātes ir ginekologs, viņa bīdīja ginekoloģiju. Tapa mākslīgās apaugļošanas programmas
un tā tālāk. Es atkal nesaku, ka nevajag, bet vai tā ir dominante? Nāk atkal nākamais ministrs, kurš
ir saistīts ar laboratorijām un viņš izbīda laboratorijas – apmaksātus laboratoriju izmeklējumus. Nu
tas nav normāli, ja nav valsts politikas. Ministrs nāk, pieslēdzas un realizē valstī noteikto politiku,
attīstības koncepciju! Bet mums, kurš ministrs nāk, tas realizē savu politiku. . Nu nav vienas uni-
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versālas sistēmas, tad jau visi pēc viņas strādātu! Katrā ir kaut kas, kas neapmierina, bet pie šāda
finansējuma nedarbosies neviena sistēma. Pie šāda finansējuma darbojas tikai absolūti liberālais
piegājiens – baznīcā lielā zāle, kurā saliktas gultiņas un katram pienesīs klāt ūdens krūzi un, varbūt,
šīberi. Nav pareizi. Absolūtā nestabilitāte ir Latvijas medicīnā, kopš es viņā atrodos. Katrs gads nes
kaut kādus jauninājumus.
Kāds, jūsuprāt, būtu piemērotākais modelis Latvijai? Vai apdrošināšanas modelis Latvijai
derētu?
Valstij ir jāsaprot, kas viņai ir prioritārs. Visur mēs velkamies astē. Es nesaprotu – kur tad ir
nauda? Veselības aprūpē, izglītībā – nav, tajā pašā aizsardzībā, kas šobrīd ir noteikta par prioritāti,
arī nav. Nav man skaidrs šis te caurais maiss. Tagad arī saka – jums ir daudz klāt veselības aprūpei – 13 miljoni! 7,5 no kuriem aiziet valsts garantēto kredītu atmaksai jaunuzceltajām slimnīcām.
Atkal – uzcēla slimnīcu Ludzā, valsts garantētie kredīti, milzīgi miljoni, un pēc tam izrādījās, ka
pasūtījums viņiem ir nulle komats štrunts.
Kas tā ir par problēmu? Lobijs? Vai varbūt tā ir lēmējvaras pilnīga nespēja vai nevēlēšanās saprast situāciju un iedziļināties tajā?
Es domāju viņi redz tikai savu šauro jomu. Nu kā var nesaprast elementāru lietu – ja tu neieguldi
primārajā veselības aprūpē, tu to cilvēku neārstē, nenodrošini viņam aprūpi sākotnēji, tad tajā brīdī,
kad viņš kļūs par invalīdu, un valstij būs viņam būs jāmaksā invaliditātes pensija, tad tas būs finansiāli izdevīgāk? Par dzīves kvalitāti es te vispār nerunāju, lai gan par to būtu jārunā! Latvijā par to
neviens nerunā, neuzdrošinās, jo nav taču naudas pašam elementārākajam, kāda tur dzīves kvalitāte
Latvijā cilvēkiem. Tas ir tik elementāras, absolūti saistītas lietas! Nu es neticu, ka tās nevar redzēt.
Nu tad ir jādomā TIK šauri, vai arī... nu tad kā interesēs, man ir jājautā?!
Ar ko tas beigsies, ja turpināsim iesākto virzienu?
Ar maksas medicīnu! Kurš varēs atļauties, tas maksās, kurš nevarēs... nu neko darīt!
Bet arī šobrīd jau tā situācija tieši tāda arī ir. Tas kurš var maksāt, dara to divreiz – vienreiz, no saviem nodokļiem, otrreiz – kad nespēdams izstāvēt rindu un valsts apmaksāto pakalpojumu, samaksā un tiek pie speciālista ātrāk.
Jā, bet tad tas ir arī skaidri jāpasaka. Nav ko mānīt cilvēkus! Tavam bērnam – ok, viss ir bezmaksas! Tev? Piedod, pagaidīsi. Tagad ir tā, ka gada pirmajā pusē visi zina, pavērsies jauns līgums,
un visiem būs. Vai tas nav absurds? Viņi visi taču gaida rindā tāpēc, ka viņiem vajag. Nu kāpēc
gaidīt? Lai viņam ir smagāka tā problēma? Fakts ir arī tas, ka nauda daudzviet tiek izlietota ļoti
neapdomīgi, es pat teiktu – nelietderīgi. Man iznāca pabūt Stradiņos neatliekamās medicīniskās
palīdzības kursos. Nu kā var taisīt vienam alkoholiķim, kuru regulāri savāc vārtrūmē, līdz 100
datortomogrāfijām gadā? Tu gaidīsi – nedabūsi, tu pirksi šo izmeklējumu par naudu, bet viņš, lūk,
ir atvests ar iespējamu galvas traumu, un standarts paredz, ka viņam ir jātaisa šis kompjūters. Un
kāpēc gan ārstam sevi neaizsargāt? Starp 100 būs viens, kuram arī būs reāla galvas trauma. Bet vai
viņam vajadzētu taisīt šos augstākās pilotāžas izmeklējumus 100 reizes? Es saku – nē!
Vai jūs kāds varētu sadzirdēt?
Ai, es vairs nemaz necenšos runāt! Bija laiks, kad es runāju. Tad, kad es biju vairāk optimistiska. Man tas liekas tik elementāri un šķita, ka to tik elementāri var mainīt, arī par medikamentiem.
Man šķita, ka visvienkāršākā sistēma ir tāda, nu es tā vienkāršoti izteikšos, no antibiotiķiem visiem
tiek apmaksāts viens, visvienkāršākais, teiksim penicilīns, kuru špricē četras reizes dienā, viņam ir
labākas vai ne tik labas īpašības, bet visi cilvēki zina, ka viņi šo medikamentu var saņemt. Ja tev
nepatīk, ka tavam bērnam špricē penicilīnu, ir iespēja nopirkt dārgāku, labāku, tīrāku. Špricējot
penicilīnu, neviens nenomirs, tikai tas būs komplicētāk tajā ziņā, ka būs jāšpricē četras reizes dienā
nevis vienu, bet kvalitatīvu palīdzību pacients būs saņēmis. Tu vari piemaksāt par savām ērtībām,
bet visiem cilvēkiem ir skaidrs, ka bāzes terapiju viņi saņems, un atkarībā no sava maka biezuma,
viņi piepērk klāt visu pārējo.
Mana pieredze veselības aprūpes vadībā un finansēšanā ir no 1995.gada. Līdz tam es biju vienkārši ārsts. Tad izgāju daudz un dažādas apmācības. Man ir cits redzējums. Var jau būt, ka ir viegli
runāt, kā mēs te tagad runājam, kā saka – gultā zem segas visi ir gudri. Bet es neesmu gatava iet
politikā, neesmu gatava vairs sisties... ir jānāk jaunajai paaudzei, ir jānomainās. Viņiem ir jādod
jauns redzējums un es ticu, ka tā arī būs.
Kā šajā darbā ir vairāk – pozitīvā vai negatīvā?
Pozitīvā, ja būtu tikai negatīvais, tad nav vērts strādāt. Tāpat nav vērts strādāt darbu, kurš tev
nepatīk. Lai gan es vienmēr saku – darbs ir tikai darbs! Svarīgākais ir tas, kas ir tavas mājas. Darbs
ir vienkārši jādara un jādara ar prieku, vilkt darbu kā smagu vezumu – tā nē!
Kādas ir jūsu mājas?
Manas mājas ir mana pils. Tas arī viss! (Mirdza pasmaida!)
Jūsu lielākais prieks!
Tā ir mana ģimene, bet ļoti plašā mērogā. Sākot jau ar vecvecākiem. Ne pārāk sen izstudējām
senču vēsturi, tikām līdz 1765.gadam. Mana vīra ģimene šeit dzīvo daudzus gadu simtus, uz vietas,
Bauskas novadā, un līdz ar to visi kari, brīvības cīņas, viņi visā tajā ir bijušie iekšā. Sākot ar to kā
vecmāmiņa varēja pastāstīt kā tepat uz vietējo žīdu bodi Bauskā nesa tirgot ābolus un magones.
Tieši tāpat mūsu radinieks ir kritis Latvijas brīvības cīņās. Viņš bija iesaukt cara armijā un bija to
pirmo skaitā, kuri 1915.gadā, pirms simt gadiem, atnāca, var teikt, ar kājām mājās un izveidoja
latviešu strēlnieku pulku. Diemžēl 1916.gadā viņš jau krita. Tas stāsts ir bezgalīgs, saistīts ar ļoti
dziļām tradīcijām un milzīgu pozitīvismu. Bija izsūtīšanas, Sibīrija, bet arī no tiem cilvēkiem staroja visnotaļ pozitīvs skatījums un dzīvi, ar milzīgu rūdījumu, neskatoties uz iznesto smagumu.
Nevar prasīt no šiem cilvēkiem pārāk daudz, nevar likt viņiem mīlēt to, ko viņi nevar mīlēt, bet par
dzīvi viņi prot priecāties.
*Mani gadi – mana bagātība

Ieva Šomina
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Ciemos Bauskas sadraudzības pilsētā Hašuri
Bauskas novada pašvaldības delegācija viesojās Bauskas novada sadraudzības pilsētā Hašuri (Gruzija), kur tika atzīmēti tradicionālie svētki „Hašuri zelta rudens 2015”. Vizītes ietvaros
pašvaldības pārstāvji viesojās Hašuri pilsētas mērijā, apmeklēja Rudens gadatirgu, Vīnogu novākšanas svētkus un svinīgo pasākumu, kurā tika pasniegtas Hašuri pilsētas Goda pilsoņa
balvas. Sadraudzības aktivitāšu ietvaros Bauskas novada pašvaldība jau nākamgad aprīlī gaida ciemos Hašuri pilsētas pašdarbniekus, kas uz Bausku atvedīs mākslinieciski augstvērtīgu
Gruzijas tradicionālo deju un dziesmu sniegumu.
Pašvaldības sadarbojas oficiālo delegāciju, sabiedrisko organizāciju, dažādu nozaru speciālistu, tūristu grupu, amatierkolektīvu, sportistu apmaiņas jomā. Būtiska ir arī divpusēja labās
prakses pārņemšana. Sadraudzības līgums noslēgts 2011.gada 24.septembrī.

Bauskas novada pašvaldības delegācijas vadītājs deputāts Mārtiņš Ruža
svinīgajā pieņemšanā uzrunā Hašuri mēru un sveic pašvaldību svētkos

Rudens gadatirgus dalībnieki ne tikai sirsnīgi uzņēma pilsētas svētku
viesdelegācijas, bet arī labprāt velējās par piemiņu nofotografēties

Pilsētas svētku dienās svinīgi tika atklāta piemiņas zīme Gruzijas Brīvības
cīņu varoņiem. Pieminekli iesvētī pareizticīgo baznīcas mācītājs.

Kopš bērnības gruzīņu bērniem tiek ieaudzinātas nacionālās kultūras
vērtības un mantojums. Jaunā paaudze lepojas ar prasmi spēlēt
nacionālos mūzikas instrumentus un dejot gruzīņu tautas dejas

Oktobris ir vīnogu ražas laiks. Ražas novākšanas svētki ir svarīgs
notikums pilsētā, kas piesātināts ar nacionālo tradīciju aktivitātēm

Deputāts Mārtiņš Ruža pasniedz balvu meiteņu futbola komandai, kas
uzvarējusi vietēja mēroga sacensībās Hašuri

Hašuri centrā atrodas simboliska sadraudzības norāde, kas atspoguļo
gan Hašuri sadraudzības pašvaldību nosaukumus un simboliku, gan arī
attālumu līdz šīm vietām

Sadraudzības pašvaldību delegāciju vadītāji sveica Hašuri pilsētas
iedzīvotājus svinīgajā pasākumā, kur tika sumināti Hašuri Goda pilsoņi

Bauskas Novada Vēstis

2015.gada 30. oktobris
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Aktuāla informācija

Speciālisti atzinīgi novērtē pašvaldības atbalstu
sporta jomai

Bauskas novada sporta attīstības stratēģijas izstrādes darba grupas otrais seminārs notika 20.oktobrī. Darba grupā strādā novada sporta jomas speciālisti, pašvaldības vadība, deputāti un administrācijas speciālisti.
Darba grupas aktivitātes vadīja deputāte, Izglītības, kultūras un sporta komitejas vadītāja Inita
Nagņibeda.
Sporta attīstības stratēģijas izstrādes koordinatore Egija Stapkēviča darba grupas dalībniekiem
reprezentēja anketas par Bauskas novada vispārējās attīstības tendencēm apkopojumu. Kopumā
aptvertas 214 anketas, kurās novada iedzīvotāji pauduši savu viedokli par pakalpojumu pieejamību
un kvalitāti sporta jomā. 27% respondentu pauduši savu neapmierinātību ar šīs jomas pakalpojumu
kvalitāti un attīstību.
Īpaša anketa tika izstrādāta arī sporta jomas attīstības stratēģijas izstrādei, kas pieejama novada
iedzīvotājiem no 23.septembra (www.bauska.lv). 19.oktobrī, pirms darba grupas sanāksmes, tika
apkopotas 110 anketas. 39,8% respondentu atzinuši, ka pašvaldība sekmē sporta aktivitāšu attīstību
novadā un veicina aktīva dzīvesveida veidošanu. Pausta vēlme pēc daudzveidīgākām aktivitātēm
iedzīvotājiem ar mazāku fizisko sagatavotību, tā saucamās veselības grupu nodarbības.
Kā atzina E.Stapkēviča anketās bieži pieminēts perspektīvā uzbūvējamais baseins un sporta halle, kas būtiski paplašinātu novada iedzīvotāju iespējas nodarboties ar fiziskām aktivitātēm.
Respondenti atzinuši, ka vispilnīgāko informāciju par sporta norisēm iegūst no laikraksta „Bauskas Dzīve” interneta vietnes un portāla draugiem.lv.
Kā traucējošu iemeslu sporta aktivitātēm respondenti minējuši sporta laukumu apgaismojuma
trūkumu un treneru trūkumu.
Sporta infrastruktūra novadā kopumā anketās vērtēta kā apmierinoša, tomēr trūkst lielas sporta
zāles, lai iedzīvotāji varētu noskatīties lielus un prestižus sporta pasākumus, izteikta vēlme pēc āra
trenažieriem. 64,5% respondentu atzinuši, ka izmanto iespēju nodarboties ar sporta aktivitātēm
ārpus Bauskas novada.
28.septembrī novada sporta stratēģijas izstrādes ietvaros notika fokusgrupas diskusija, kas atspoguļoja aktualitātes un problēmas sporta jomā novadā. Šajā diskusijā piedalījās 17 profesionāļi.
Kā atzina darba grupas koordinatore E.Stapkēviča, diskusija brīžam bija skarba, bet patiesa. Kā
redzamākos sporta pasākumus novadā fokusgrupas dalībnieki minēja Pašvaldības sporta spēles,
Veterānu sporta spēles, velobraucienu. Diskusijas dalībnieki atzina, ka ir izkristalizējušās vīzijas
sporta infrastruktūras attīstībai un sakārtošanai, bet process, diemžēl notiek ļoti lēni.
Fokusgrupas dalībnieki atzinīgi novērtēja:
– pašvaldības līdzfinansējumu sporta aktivitāšu atbalstam;
– velobraukšanas kustības atdzimšanu;
– upju tīrīšanas pasākumus, kas būtiski ietekmē ūdensmotosporta treniņu kvalitāti;
Fokusgrupas dalībnieki atzina, ka līdzekļu piesaistei sporta veterānu sporta kustības attīstībai būtu
jānodibina veterānu sporta klubs.
Kā būtisku trūkumu sporta jomā fokusgrupas dalībnieki atzīmēja vienota noformējma trūkumu
Bauskas novadu pārstāvošajām komandām. Nepietiekošā līmenī tiek uzturētas jau esošās sporta bāzes, pietrūkst skaidras pašvaldības politikas sporta jomas perspektīvai attīstībai, ir neskaidra
budžeta plānošana šai jomai, kā arī esošā sporta infrastruktūra ir izkaisīta un netiek plānveidīgi izmantota, kā arī sporta bāzes nav pieejamas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Kā vienu no būtiskiem
trūkumiem diskusijas dalībnieki minēja informācijas aprites nepietiekamību par sporta aktivitātēm.
Bauskas novada administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja un biedrības
„Bauskas rajona lauku partnerība” projektu koordinatore Jolanta Lauva informēja darba grupas
dalībniekus par īstenotajiem LEADER programmas projektiem sporta jomā – par labās prakses
piemēriem un piedāvātajām iespējām.
J.Lauva atzina, ka sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģija konkrētā jomā ir būtiska līdzekļu piesaistei.
Laika periodā no 2007. – 2013.gadam kopā šajā programmā īstenoti 84 projekti, kuros piesaistīto līdzekļu apjoms ir vairāk kā 1 miljons eiro.
Par gūto pieredzi sporta jomā Sporta veterānu sacensībās Nicā stāstīja sporta centra „Mēmele”
galvenā speciāliste Inga Ūbele.
Par gūto pieredzi jaunatnes sporta darba organizācijā stāstīja Bauskas Bērnu un jaunatnes sporta
skolas treneris metodiķis Māris Šekavs un direktore Biruta Grantiņa.
Darba grupā dalībnieki diskutēja par bērnu un jaunatnes sporta aktivitātēm un tautas sporta aktivitāšu daudzveidību un pieejamību novadā. Diskusijas dalībnieki atzina, ka ņemot vērā skolēnu
fiziskās sagatavotības līmeni, sporta stundu skaits vispārizglītojošās skolās ir par mazu.
Kā diskusijas tēma izkristalizējās arī nepieciešamība veidot sporta imidžu novadā un kā vienu
no kritērijiem dalībnieki minēja augsta līmeņa spēļu organizēšanu novadā, kā arī maksimāli plašas
informācijas sniegšana par sporta aktivitātēm novadā.

Andra Matuļenko, sabiedrisko attiecību speciāliste

Turpinās darbs pie Bauskas novada kultūras
attīstības stratēģijas izstrādes 2015.-2020. gadam
23.oktobrī Bauskas Kultūras centra zālē uz stratēģijas darba grupas 2.semināru pulcējās tās dalībnieki. Semināra ievadā darba grupas vadītāja Inita Nagņibeda iepazīstināja klātesošos ar 1.seminārā paveikto.
Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja Laura Turlaja skaidroja Valsts Kultūras pamatnostādnēs “Radošā Latvija 2014-2020” iekļautos mērķus
un pamatuzdevumus 15 dažādām kultūras nozarēm. Kā nozīmīgākais kultūras notikums tuvākajā
laikā tika izcelts Latvijas Valsts simtgade. Ministrijas pārstāve sniedze plašu valsts kultūras jomas
izvērtējumu, iepazīstinot ar tās stiprajām, vājajām pusēm, iespējām un draudiem, kas lielā mērā
nosaka turpmākās valsts un t.sk. arī Bauskas novada prioritātes un rīcības virzienus kultūras jomas
attīstībai. Kā svarīgākie uzdevumi tika minēti:
veicināt iespējami lielākas sabiedrības daļas līdzdalību un iekļaušanos kultūras procesos,
sekmēt daudzveidīgu, kvalitatīvu un pieejamu kultūrizglītības piedāvājumu nacionālās identitātes stiprināšanai un radošas ekonomikas izaugsmei, kā arī veicināt personības radošuma attīstību
visos izglītības līmeņos,
veicināt radošo industriju uzņēmējdarbības attīstību,
veicināt lokālajā kultūrā un radošumā balstītu reģionālo izaugsmi un kvalitatīvas dzīves telpas
attīstību, nodrošinot kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras pakalpojumu pieejamību ikvienam iedzīvotājam.
Liega Piešiņa - Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēku konsultatīvā centra projektu vadītāja, sniedza izsmeļošu informāciju par Latvijas kultūras kanonu, tā
veidošanas principiem. Kultūras kanons izveidots 2008. gadā un sastāv no 99 kultūras vērtībām 7
nozarēs (arhitektūra un dizains, kino, literatūra, mūzika, skatuves māksla, tautas tradīcijas, vizuālā
māksla). Seminārā tika diskutēts par iespēju Viļa Plūdoņa literāros darbus izvirzīt iekļaušanai
Latvijas Kultūras kanonā.
Par Bauskas novada kultūrvēsturiskā mantojuma, Bauskas Vecpilsētas saglabāšanas problēmām
un attīstības iespējām, kā arī labās prakses piemēriem pilsētbūvniecības pieminekļu saglabāšanā
ziņoja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Zemgales reģionālā nodaļas inspektore

Mārīte Putniņa un biedrības “Bauskas vecpilsēta” valdes priekšsēdētāja Ieva Bronko - Pastore. M.
Putniņa plašā prezentācijā akcentēja galvenās Bauskas vecpilsētas saglabāšanas problēmas :
sociāli-ekonomiskās problēmas: zema ekonomiskā aktivitāte, līdzekļu trūkums, nelabvēlīga sociālā struktūra, nesakārtotas īpašumu tiesības;
politiskās problēmas: skaidri formulētas vecpilsētas saglabāšanas un attīstības politikas trūkums;
administratīvās problēmas: nepietiekami administratīvie resursi ,īpaši vecpilsētas problēmu risināšanai, kvalitatīvai restaurācijas un reģenerācijas pasākumu organizācijai un realizācijai;
finansiālas problēmas: ierobežotas es un valsts fondu atbalsta piesaistes iespējas, nepietiekams
valsts un pašvaldības atbalsts privātīpašniekiem vēsturiskās apbūves saglabāšanā un restaurācijā.
Viņa sniedza arī savu redzējumu problēmu risinājumam:
vecpilsētas attīstības politikas un mērķa formulēšana un programmas izstrāde;
pašvaldības struktūras izveidošana vecpilsētas saglabāšanas pasākumu realizācijai;
atbalsta programmas izveidošana privātīpašniekiem, kas realizē vecpilsētas saglabāšanas pasākumus;
apsaimniekošanas sistēmas reorganizācija, paredzot iespējas papildfinansējuma piesaistīšanai
vecpilsētas namu saglābšanai, remontam un restaurācijai, kā arī restaurācijas speciālistu piedalīšanos remonta un restaurācijas darbu plānošanā un realizācijā;
glābšanas programmas sagatavošana un realizācija kultūrvēsturiski vērtīgu, avārijas stāvoklī
esošu ēku saglabāšanas nodrošināšanai u.c.
Ilva Vansoviča - Bauskas Kultūras centra direktore prezentēja Talsu novada pieredzi jauna kultūras darba organizācijas modeļa izveidē.
Savukārt ar labās prakses piemēriem un piedāvātājām projektu iespējām iepazīstināja Bauskas
novada domes iestādes “Bauskas novada administrācija” Attīstības un plānošanas nodaļas projektu
vadītāja Ieva Šomina. Arī turpmāk paredzēts attīstīt LEADER projektu piedāvājumu, kas ietver
kultūras mantojuma saglabāšanas, kultūras pakalpojumu dažādošanas un citu aktivitāšu atbalstu.
Tāpat tiks paredzēts arī pašvaldības līdzfinansējums dažādu projektu, sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai t.sk. apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta
un citas brīvā laika pavadīšanas iespēju nodrošināšanai un publiskās infrastruktūras uzlabošanai.
I.Šomina sniedza ieskatu pētījuma “Bauskas novada attīstības tendences 2014.gadā” rezultātos,
kas rāda, ka 91% respondentu negatavojas mainīt dzīves vietu un 78% aptaujāto ir apmierināti ar
kultūras kvalitātes daudzveidību un kvalitāti Bauskas novadā. Kā svarīgākie risināmie jautājumi
pašvaldībā tiek minēti jaunas bibliotēkas būvniecība, kino pieejamība, Bauskas Kultūras centra
renovācija, Pilskalna estrādes atjaunošana u.c.
Lai iepazītos pilnībā ar kultūras stratēģijas izstrādes gaitu, Novada domes mājas lapā izveidota
atsevišķa sadaļa rīkjoslā „līdzdalība”.

Aija Spriņķe,
Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja

Meklē iespējas uzlabot kultūras pārvaldības modeli
Bauskā

Bauskas novadā noris darbs pie kultūras attīstības stratēģijas izstrādes. Aktualizējot kultūras nozares jautājumus, jau izkristalizējušies vairāki aspekti, kas būtu sakārtojami iespējami īsākā laikā.
Būtiskākais no tiem - rast iespējas uzlabot un modernizēt infrastruktūru, kas lielākajā daļā novada kultūras iestāžu ir kā fiziski, tā morāli novecojusi, taču ne mazāk svarīgi būtu sakārtot pārskatāmu kultūras un tai pietuvināto jomu
pārvaldību.
Septembrī Bauskas novada kultūras darbinieki novērtēja vienu no Latvijas izcilākajiem un mūsdienīgākajiem kultūras iestāžu paraugiem infrastruktūras un aprīkojuma ziņā - Latgales vēstniecību
“Gors” Rēzeknē. 2013.gadā atklātās iestādes ēka projektēta tā, lai tā spētu apmierināt visdažādākās
prasības – galvenā tās priekšrocība ir transformējama galvenā zāle. „Gors”, pateicoties tā veiksmīgajam projektam, spēj piesaistīt augstākā līmeņa māksliniekus, un šajā gadījumā pat Rēzeknes
ievērojamais attālums no galvaspilsētas ir sekundārs faktors. Iestāde kalpo kā lielisks piemērs tam,
ka, sākotnēji pārdroša, bet mērķtiecīgi plānota un kvalitatīvi realizēta ideja, ir dzīvotspējīga – šodien Latgales vēstniecība “Gors” uz Rēzekni atved tūristus, Latvijā un pasaulē atzītus māksliniekus, tādējādi stimulējot pilsētas un arī visa Latgales reģiona ekonomiku.
Savukārt oktobrī novada kultūras darbinieki un novada domes pārstāvji iepazinās ar kultūras
darba organizācijas modeli Talsu novadā. Patlaban gan Talsi ir pārmaiņu priekšā, jo jau tuvākajā
laikā sāksies līdzšinējās novada kultūras pārraugošās iestādes, kultūras nodaļas, reorganizācija.
Taču kā līdzšinējā, tā nākotnes darbības modelī, visa novada kultūras jautājumus pārrauga un koordinē novada administrācijas struktūrvienība. Patlaban kultūras nodaļa, kurā strādā trīs darbinieki,
īsteno valsts un pašvaldības kultūrpolitiku, sekmē tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un
jaunrades attīstību novadā, nodrošina Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un tālāknodošanas procesu, metodiski pārrauga un koordinē Talsu novada kultūras centru un amatiermākslas
kolektīvu darbību, kā arī organizē lielākos novada pasākumus.
Bauskā, turpretim, katra kultūras iestāde darbojas patstāvīgi, un īsti nav sakārtots jautājums
par koordināciju novada līmenī. Strādājot pie Bauskas Kultūras centra attīstības stratēģijas, centra administrācija ir secinājusi, ka šādas koordinācijas trūkums Bauskā ir jūtams. Kultūras centra
direktore Ilva Vansoviča stāsta: „Bauskā notiek daudz labu un interesantu pasākumu, un ir žēl, ja
informācijas trūkuma dēļ, sanāk konkurēt ar tiem savā starpā. Piemēram, notiek Kultūras centra
organizēts pasākums stadionā, bet tūrisma un informācijas centrs tajā pašā laikā organizē orientēšanās sacensības pilsētā, savukārt Korfa dārzā vēl notiek jauno ģimeņu gājiens. Šos trīs atsevišķos
pasākumus varētu apvienot vienā lielā, skaistā un kvalitatīvā notikumā, kas varētu piesaistīt ne vien
plašāku novada iedzīvotāju skaitu, bet arī izskanēt tālāk par Bauskas robežām. Šādam pasākumam
būtu arī vieglāk piesaistīt finansējumu”.
Talsu novada jaunais kultūras nozares modelis paredz izveidot centru, sešu darbinieku sastāvā,
kas metodiski pārraudzītu un koordinētu ne tikai kultūras iestāžu, bet arī bibliotēku, muzeju, sporta
centru, ka arī tūrisma un informācijas centra darbu. Centra galvenais vadmotīvs būtu – strādāt kopā,
veidojot lielus, skaistus un kvalitatīvus pasākumus, neatkarīgi, vai to mērķauditorija būs sportisti,
tūristi, vai kultūras cienītāji.
Novērtējot caurskatāmo kultūras pārvaldības modeli Talsos, baušķeniekiem īpaši vērtīga šķita
ideja par koordināciju visa novada līmenī, kas nodrošinātu vienotu informācijas plūsmu pasākumu
organizēšanā iesaistīto iestāžu
vidū, mērķtiecīgi veidotu Bauskas novada tēlu, un plānotu vien
šeit raksturīgos pasākumus, strādātu pie kultūras un tai radniecīgo nozaru līdzsvarotas attīstības
nākotnē, turklāt pārstāvētu kultūras iestāžu intereses novadā, kā
arī Bausku reģionālā, nacionālā
un starptautiskā līmenī.

Elīna Māla, Bauskas
Kultūras centra sabiedrisko
attiecību speciāliste
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Svarīgi par nekustamo īpašumu
Atgādinām, ka nekustamā īpašuma nodokļa ceturtais
maksājums veicams līdz 2015.gada 15.novembrim
Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā, 15.augustā un 15.novembrī, vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai
arī reizi gadā – avansa veidā.
Nomaksāt NĪN iespējams pašvaldības norēķinu punktā, bankā, internetbankā, kā arī portālā
www.epakalpojumi.lv. Jāuzsver, ka, maksājumu veicot internetbankā, būtiski ir pārliecināties,
vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu. Pārskaitījums
veicams uz kādu no tiem pašvaldības kontiem, kas norādīti sagatavotajā maksāšanas paziņojumā.
Maksājuma mērķī precīzi jānorāda nodokļa maksātāja personīgā konta numurs par zemi un personīgā konta numurs ēkām, īpašuma adrese vai kadastra numurs, par kuru tiek veikts maksājums.
Pašvaldību pārstāvji nodokļu jautājumos norāda, ka drošākais veids nomaksāt nekustamā īpašuma
nodokli ir portālā www.epakalpojumi.lv. Portālā pieejami pašvaldību banku konti NĪN samaksai,
kā arī nodokļa maksātājam automātiski parādās visa nepieciešamā informācija.
Aicinām nodokli samaksāt laicīgi, jo saskaņā ar likumu par laikā neveiktu maksājumu tiek
aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās summas.
Lai nerastos pārpratumi saistībā ar nodokļa apmaksas termiņu, aicinām portālā www.epakalpojumi.lv pieteikties atgādinājumu saņemšanai par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas termiņa
tuvošanos e-pastā vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni (SMS). Atgādinājuma vēstule uz norādīto
e-pastu tiks izsūtīta septiņas dienas pirms maksāšanas termiņa, bet SMS veidā – maksāšanas termiņa samaksas dienā.
Vēlamies vērst iedzīvotāju uzmanību, ka katru gadu sagatavojot nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājiem nodokļa maksāšanas paziņojumus papīra formā un piegādājot tos norādītajā adresē,
tiek patērēts milzīgs papīra apjoms un, protams, arī nozīmīgi naudas līdzekļi. Šos resursus varam
ietaupīt, nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem atsakoties no maksāšanas paziņojuma piegādes
papīra formā, to aizstājot ar maksāšanas paziņojumu elektronisku piegādi. Pašreiz šādu iespēju izmanto tikai nedaudz vairāk kā 12% NĪN maksātāju. Aicinām nodokļu maksātājus aktīvāk izmantot
iespēju saņemt maksāšanas paziņojumu e-pastā! Elektroniskajam maksāšanas paziņojumam iespējams pieteikties portālā www.epakalpojumi.lv.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma
saņemšanu

Bauskas novada dome atgādina, ka ir spēkā Bauskas novada domes 2013.gada 29.augusta saistošie noteikumu Nr.12 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Bauskas novadā”, kas
paredz 6 nekustamā īpašuma īpašnieku kategorijām nodokļa atvieglojumus 25-70% apmērā.
Kam pienākas nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi?
50% apmērā no taksācijas gadā aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa par zemi un ēkām summas saņems fiziskas personas, kas ir pirmās un nestrādājoši otrās grupas invalīdi, Černobiļas AES
avārijas seku likvidatori un personas, kurām ir bērns ar īpašām vajadzībām. Šīm nodokļa maksātāja
kategorijām Bauskas novada domē jāsniedz iesniegums (noteikta parauga veidlapa) par nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu un dokuments, kas apliecina personas statusa atbilstību attiecīgai
nodokļa maksātāju kategorijai
25-70% apmērā no taksācijas gadā aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa par zemi un ēkām
summas saņems saimnieciskās darbības veicēji, kas no saviem finanšu līdzekļiem investējuši novada infrastruktūras sakārtošanā, Bauskas vecpilsētas ēku sakārtošanā, kā arī radījuši jaunas darba
vietas
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi netiek piešķirti, ja ir parādi pašvaldības budžetam par
iepriekšējiem taksācijas gadiem.
Nodokļu atvieglojumus piešķir par to taksācijas gadu, kurā iesniegts nodokļa maksātāja iesniegums. Lai atvieglojumu par taksācijas gadu saņemtu pilnā apmērā, nodokļu maksātājam iesniegums jāiesniedz līdz aktuālā gada 1.februārim.
Bauskas novada dome aicina nekustamā īpašuma nodokļa maksātājus iepazīties ar saistošajiem
noteikumiem un izvērtēt atbilstību saistošo noteikumu prasībām un iespēju saņemt atvieglojumus.
Katrai nodokļu kategorijai ir sagatavota iesnieguma veidlapa. Iesniedzamo dokumentu saraksts
un iesniegumu veidlapa pieejama novada mājas lapā bauska.lv vai pie nodokļu inspektoriem.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem
politiski represētām personām 2016.gadam

Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciālisti ATGĀDINA, ka atbilstoši LR likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta otrajai daļai, politiski represētām personām par zemi
un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošām ēkām vai dzīvokļa īpašumu, bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, piemērojama nekustamā
īpašuma nodokļu atlaide 50% apmērā.
Lai augstāk minēto atlaidi piemērotu, politiski represētām personām līdz 2015. gada 31.
decembrim sava pagasta pārvaldē, vai novada domē jāiesniedz:
iesniegums, par nodokļa atvieglojumu piemērošanu ar apliecinājumu, ka īpašumā netiek veikta
saimnieciskā darbība.
Ja minētie dokumenti iesniegti pēc 2015.gada 31.decembra, - nodokļa atvieglojums par 2016.
gadu tiks piemērots ar nākamo mēnesi pēc dokumenta iesniegšanas (MK noteikumi Nr.495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” 35.punkts).
Informāciju par nodokļu atvieglojumiem, Jums sniegs pašvaldības ekonomikas un finanšu nodaļas speciālisti:
Par Bauskas pilsētas īpašumiem – nodokļu inspektore Zita Ašmane, tālrunis 63924055,
par Gailīšu, Īslīces pagasta īpašumiem – nodokļu inspektors Zintis Konovs, tālrunis 63921946, par Brunavas, Ceraukstes, Mežotnes pagasta īpašumiem - nodokļu inspektore Ineta Šķirmante, tālrunis 6392194,
par Codes, Dāviņu,Vecsaules pagasta īpašumiem – nodokļu inspektore ŅinaTomase, tālruni s 63921946.
Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju – juridisko personu pienākums deklarēt e-pasta
adresi pašvaldībā
Bauskas novada pašvaldība informē, ka grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”
9.panta 1.¹ daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam - juridiskajai personai – ir
pienākums mēneša laikā no nekustamā īpašuma maksāšanas pienākuma rašanās brīža turpmākajai
saziņai ar nodokļu administrāciju paziņot pašvaldībai savu elektroniskā pasta adresi.
Iesniegumus nosūtīt uz Bauskas novada pašvaldības e-pasta adresi: dome@bauska.lv, vai iesniegt personīgi.
Papildu informācijai Bauskas novada pašvaldības nodokļu inspektori tālrunis: 63921946

NĪN samaksa
Sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, portālā www.epakalpojumi.lv iedzīvotājiem tiek piedāvāts
elektroniskais pakalpojums – Nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN)
Portālā pakalpojuma lietotājs var:

•
•
•
•
•
•

iegūt informāciju par savu nekustamo īpašumu nodokli Latvijas pašvaldībās;
aplūkot un izdrukāt maksāšanas paziņojumus par saviem īpašumiem;
pieteikties saņemt elektroniski maksāšanas paziņojumus;
veikt nodokļa apmaksu par saviem īpašumiem;
iegūt informāciju par veiktajiem, sev piederošo īpašumu, nodokļa maksājumiem pašvaldībās;
iegūt citu noderīgu informāciju par nekustamā īpašuma nodokli.

NĪN maksāšanas paziņojuma saņemšana elektroniski
Pakalpojums nodrošina nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma saņemšanu elektroniski nodokļu maksātāja e-pastā.
Lai pieteiktos pakalpojumam- nekustamā īpašuma maksāšanas paziņojuma saņemšanai uz savu
e-pasta adresi par Bauskas novadā piederošajiem īpašumiem, nepieciešams:
1. aizpildīt iesniegumu, kurā uzrādīt savu vārdu, uzvārdu personas kodu un e-pasta adresi
(veidlapas paraugs atrodams Bauskas novada pašvaldības mājas lapā bauska.lv sadaļā pakalpojumi-veidlapas-nekustamā īpašuma nodoklis)
2. nosūtīt to uz e-pastu dome@bauska.lv
3. vai ierasties personīgi Bauskas novada domē, aizpildot iesniegumu par nekustamā īpašuma
nodokļa saņemšanu e-pastā.
Papildu informācijai Bauskas novada domes nodokļu inspektoru tālrunis: 63921946

Deputāta sleja
Kritikai jābūt rosinošai un attīstību veicinošai
Laiks jau labu laiku kā ieritējis rudenī. To jūt arī apkārtnē, dabā
– koku lapu krāsās un vēja smaržā, putnu klaigās pārlidojot gaisus,
saltajos miglas rītos un vakaros. Oktobris ir dažādo rudens darbu un
rudens domu laiks, tas ir laiks, kad redzam savus darba augļus. Šim
mēnesim ir vēl kāds darāms darbs, kādi īpaši godi godājami: tas ir
Veļu, mūsu seno priekšteču piesaukšanas, ciemos aicināšanas un mielošanās laiks. Ikkatrs apzinīgs cilvēks zinām, ka neesam cēlušies gluži
tukšā vietā – ir zināma pasaules, dzīves un dabas kārtība, kura ir pastāvējusi gadu simtiem un tūkstošiem, kura caur ļaudīm tikusi godāta,
izzināta un daudzināta. Mūsu senči ir ne tikai atstājuši mums šo zemi
un dzīvi mantojumā, ne tikai devuši līdzi savas zināšanas, bet arī allaž
neredzami mums palīdz, mūs atbalsta un dod padomus. Ne vienmēr
gan to ieraugām un saprotam. Un tomēr – senos pieminēt mūsu tautai ir asinīs.
Par paveiktajiem darbiem- mūsu novada galvenā prioritāte ir izglītība, izglītības iestāžu sakārtošana un modernizēšana. Pirms 2015.gada budžeta sastādīšanas apmeklējām Bauskas novada izglītības iestādes, tika uzklausītas iestāžu vadītāju izvirzītās vēlmes, lai mēs tās varētu iespēju robežās
īstenot turpmākajos gados. Prieks par tiem pagastu un iestāžu vadītājiem, kuri aktīvi un neatlaidīgi
cīnās par pagastu un iestāžu attīstību. Tuvojas 2016.gada budžeta sastādīšanas laiks, cerams pagastu pārvalžu vadītāji un iestāžu vadītāji, kas nebija tik aktīvi, būs sasparojušies. Katrs sekmīgi plānotais un īstenotais projekts dod gandarījumu ikkatram novada iedzīvotājam. Lai uzlabotu domes
vadības, pašvaldības iestāžu darbu tika nolemts izmantot neatkarīgā audita pakalpojumus. Pašlaik
notiek darbi pie Bauskas novada izglītības iestāžu tīkla attīstības un optimizācijas plāna izstrādes.
Rezultātā būs skaidrība par izglītības iestādēm, kurās novads plāno 8.1.2.SAM investīcijas. – specifiskā atbalsta mērķis „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ietvaros plānotajām reģionālās nozīmes attīstības centros.
Par nepadarītajiem darbiem - par tiem Jūs novada iedzīvotāji esat bieži informēti gan presē,
televīzijā un „Bauskas Novada Vēstīs”, kur esam gan mēs – novada deputāti un novada vadība
kritizēta. Katra kritika ir rūpīgi jāizanalizē, jāizprot. No kura teiktā varam izlobīt vērtīgo kodolu
un to vērst sev par labu, un kad runa ir vienkārši par ķengāšanos. Tādās reizēs galvenais ir pašiem
godīgi apzināties, ko un kāpēc darām un nezaudēt ticību savām iecerēm. Neviena kritika nedrīkst
būt tendēta atņemt kādam zemi zem kājām. Uzskatu, ka kritikai jābūt pienesošai, rosinošai, attīstīties veicinošai un pēc būtības labvēlīgai. Vide, kurā mēs dzīvojam un realizējamies, ietekmē mūsu
veselību- fizisko, garīgo un sociālo labsajūtu. Katram no mums ir noteiktas vajadzības, vēlmes arī
saistībā ar darba vidi, apstākļiem tajā organizācijā, kurā strādājam, tajās darbības formās, kurās
realizējamies. Ir jāattīsta un jānostiprina komandas darbs – no iedarbīgas vadības komandas ir atkarīga iestādes darba efektivitāte, savukārt efektīva vadība ir pamats iestādes ilglaicībai un attīstībai.
Nozīmīgākās apgūstamās dzīves prasmes, kuras nepieciešamas labu darbu izpildei: prasme vērtēt
sevi, prasme pārvaldīt emocijas, prasme pārvarēt stresu, attiecību veidošanas/saskarsmes/prasme,
saziņas prasme, prasme iejusties cita situācijā/iejūtībā/, lēmumu pieņemšanas prasme, problēmu risināšanas prasme, vērtējošās domāšanas prasme, radošās sadarbības prasme. Novēlu mums visiem
apgūt un īstenot šīs nozīmīgākās dzīves prasmes.

Mārīte Ķikure, novada domes deputāte
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Bauskas Novada Vēstis
Jaunatnes sports

Latvijas čempionāts jauniešiem brīvajā cīņā

Bauskas novada Codes pamatskolā norisinājās Latvijas čempionāts jauniešiem brīvajā cīņā. Šajās
sacensībās startēja 217 dalībnieku
no 12 komandām. Bauskas komandu pārstāvēja 9 sportisti:Dāvis Rimševics, Krišjānis Ķikurs,
Kristians Aleksējevs, Elvis Kublinskis, Ervīns Bogdānovs, Edijs Rutka, Andrejs Maslabojevs,
Edgars Grišulis, Sabaļauskis Daniels.
Par Latvijas čempionu jau otro
gadu pēc kārtas ir kļuvis Dāvis
Rimševics. Viņa svara kategorijā 53 kg startēja vislielākais dalībnieku skaits – 24 cīkstoņi. Dāvim
sīvākā cīņa bija par iekļūšanu finālā, jo pretinieks bija kreilis, un viņa cīņas stāja bija ļoti atšķirīga
no parastās cīņas stājas. Pēc pirmā perioda rezultāts bija ļoti līdzīgs 6 pret 6, bet sākoties otrajam
periodam rezultāts sāka pakāpeniski palielināties Dāvja labā, un otrā perioda beigās Dāvis uzvarēja
savu pretinieku ar rezultātu 12 pret 6.
Fināla cīņu Dāvis gaidīja ar satraukumu, bet uzkāpjot, uz paklāja uztraukums pazuda. Cīņai
sākoties, Dāvis prasmīgi satvēra savu pretinieku un ar pāris veiklām kustībām nolika viņu uz
lāpstiņām.
Par bronzas medaļnieku kļuva Krišjānis Ķikurs svarā līdz 42 kg. Krišjānis saspringtās cīņās
bija uzvarējis pretinieku no Gulbenes un pretinieku no Daugavpils. Vissīvākā cīņa viņu sagaidīja
par iziešanu finālā. Šajā cīņā vadībā bija gan viens, gan otrs. Pēc pirmā perioda Krišjānis zaudēja
3 pret 2. Sākoties otrajam periodam, visa zāle sekoja Krišjāņa cīņai. Otra perioda sākumā Krišjānis izpildīja rezultatīvu paņēmienu, bet tiesneši iedeva negodīgu vērtējumu. Treneris A.Vasiļjevs
pieprasīja, lai apskatās video. Pēc apskates tika pieņemts taisnīgs lēmums. Cīņai turpinoties, atkal
radās strīdus situācija, un atkal mūsuprāt tiesneši negodīgi iedeva punktus. Treneris atkal pieprasīja, lai apskatās video. Pēc apskates nebija taisnība, ne tiesnešiem, ne trenerim. Arī skatītājos valdīja
saspringta gaisotne, ko izraisīja tiesnešu attieksme pret mūsu sportistu, Bauskas sportistam par
sliktu. Gala rezultātā rezultāts uz tablo bija 9 pret 8, Krišjānim par sliktu, laiks palika 10 sekundes,
diemžē Krišjānis nespēja iegūt vēl 1 punktu tik īsā laikā. Cīņā par trešo vietu Krišjānis tīri nolika
savu pretinieku uz lāpstiņām.
Svarā līdz 32kg Edijs Rutka arī ir kļuvis par bronzas medaļnieku. Edijs uzvarēja divas cīņas.
Svarā līdz 66kg Bausku pārstāvēja Kristians Aleksējevs. Kristianam tikai nedaudz pietrūka līdz
bronzas medaļai. Kristians viegli un pārliecinoši uzvarēja savu pirmo pretinieku no Jelgavas novada. Otrajā cīņā piekāpās šīs svara kategorijas uzvarētājam no K.Kundziņa cīņas sporta skolas.
Gandarījuma cīņā Kristians uzvarēja cīkstoni no K.Kundziņa cīņas sporta skolas. Cīņā par trešo
vietu Kristians pēc pirmā perioda bija vadībā ar rezultātu 2 pret 0, bet neticība saviem spēkiem
šoreiz Kristiānam neļāva uzvarēt, un neveiksmīga paņēmienu izpildes dēļ Kristiāns zaudēja cīņu.
Mūsu jaunajiem cīkstoņiem ļoti neatlaidīgi un mērķtiecīgi jāstrādā, lai parādītu augstvērtīgāku
rezultātu kopumā. Par sportistu iegūtās 4.-6.vietai liecina, ka kaut kas pietrūkst kopējā mācību
treniņu procesā – izturības, ātruma vai tieši psiholoģiskās sagatavotības.
Svarīgi, lai katrs jaunais sportists apņēmības pilns izvērtētu kļūdas un censtos tās labot, tad arī
sasniegs augstvērtīgāku rezultātu.
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Izglītības aktualitātes
Par gaidāmajām pārmaiņām novada
izglītības iestāžu tīklā

Jautājums, kas skar ikvienu novadā dzīvojošo ģimeni- izglītības iespējas un nodrošinājums
Bauskas novadā. Tas ir aktuāli ne tikai skolas gaitas uzsākot 1.klasē, bet arī svarīgi ikvienā vecumposmā. Pedagoga profesija ir viena no tām profesijām, kurā konkurences princips darbojas
jau sen. Katru mācību gadu mainās pedagoga darba noslodze, tas atkarīgs no bērnu skaita, kā arī
no izglītības iestāžu piedāvājuma konkrētajā mācību gadā. Pieprasīts pedagogs katru gadu spiests
atteikt darba piedāvājumus, bet kādam ir jāmeklē darbs citā izglītības iestādē. Garantiju darba nodrošinājumam dod vecāku un izglītojamo atsauksmes un paša pedagoga darba potenciāls. Tāpat
ir ar izglītības iestādēm. Ikviens izglītības iestāžu dibinātājs pārskata iestādes, izvērtē un nosaka
tālāko attīstību.
Bauskas novada izglītības iestāžu tīklu veido: Bauskas Valsts ģimnāzija, Bauskas 2.vidusskola,
Bauskas pilsētas pamatskola, Bauskas sākumskola, kas sniedz vispārējās izglītības pakalpojumus
un Īslīces, Uzvaras vidusskolas, Codes, Griķu, Mežgaļu, Mežotnes, Ozolaines, Vecsaules pamatskolas, pie kurām ir pirmsskolas izglītības iestādes vai grupas. Novadā ir divas internātskolas: Mežotnes internātvidusskola, Pamūšas speciālā internātpamatskola. Bauskas pilsētā ir divas pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaulīte” un „Zīlīte”, interešu izglītības iestāde- Bauskas Bērnu un jauniešu
centrs, trīs profesionālās ievirzes izglītības iestādes: Bauskas Mākslas skola, Bauskas Mūzikas skola, Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola. Kopā ir 20 izglītības iestādes. Kāda ir problēmsituācija? Tur, kur ir bērni- trūkst telpu, tur, kur bērnu nav vai to skaits samazinās- telpas netiek
racionāli izmantotas vai arī nepieciešami lieli kapitālieguldījumi, lai tās pielāgotu pieprasījumam.
Augustā novada domē tika izveidota komisija izglītības iestāžu tīkla attīstības un optimizācijas
plāna izstrādei. Komisija pašlaik strādā izzinot, pētot un analizējot situāciju.
Piemēram, Bauskas pilsētā ir divas pirmsskolas izglītības iestādes, kuras sniedz vienu un to
pašu pakalpojumu, bet novadā nav ievēroti vienoti principi pakalpojumu sniegšanai pirmsskolas
izglītības iestādēs vai grupās. Ir uzklausīta vecāku vēlme, lai tiktu nodrošināts pilns dienas režīms
pirmsskolas izglītības grupās pagastos. Mācību gadu uzsākot vēl joprojām tiek prasīti mācību materiāli no vecākiem, pirmsskolas grupas pilsētā netiek komplektētas pēc vecumposmiem pat viena
bērnudārza ietvaros, u.c. Šīs un vēl citas konstatētās nepilnības, saistītas ar darba organizāciju bērnudārzos un pirmsskolas grupās, ir apzinātas un prasa risinājumu.
Tiek vērtētas iespējas kvalitatīvi apgūt dabaszinātņu priekšmetus 7.-9.klašu posmā. kabinetu Apzināts kabinetu materiāltehniskais nodrošinājums, eksperimentu iespējas. Tiek analizēta šo mācību
priekšmetu pedagogu noslodze un kvalifikācija.
Palielinās to izglītības iestāžu skaits, kuras izglītības ieguves iespējas skolēniem nevar nodrošināt atsevišķā klasē, tiek veidotas apvienotās klases. Pamatizglītības pakāpē apvienotās klases ir
septiņās izglītības iestādēs. Novadā vidējās izglītības pakāpē ir pat piecas apvienotās klases. Bieži
vien apvienotās klases ir tikai „uz papīra”, bet pedagogi strādā ar katru klases grupu atsevišķi,
nesaņemot par to atalgojumu. Un tā notiek jau daudzu gadu garumā, kas nav pieļaujami, jo katram
jāsaņem atalgojums par padarīto darbu.
Novadā tika nolemts, ka pāreja Īslīces un Uzvaras vidusskolām uz pamatskolas pakāpi notiks pakāpeniski, bet ņemot vērā Ministru kabineta pieņemtos noteikumus 10.klašu atvēršanai un skolēnu
skaitam vidusskolas posmā, jau ir skaidrs, ka tas notiks jau ar 2016.gada 1.septembri. Tāpat aktuāls
jautājums par Mežotnes internātvidusskolas likteni.
Pašlaik notiek diskusijas, situācijas izpēte, aprēķini. Komisija ir atvērta idejām un gatava uzklausīt argumentētu viedokli par iespējamiem uzlabojumiem izglītības iestāžu darbībā.

Darba grupas vārdā Izglītības nodaļas vadītāja Māra Bauvare

Biruta Grantiņa, Bauskas novada BJSS direktore

Cienījamie Bauskas novada
uzņēmēji!

Bauskas novada vieglatlētiem sācies krosa periods

Ievads krosu periodam Bauskas novadā
sākās ar tradicionālo skrējienu „Uzvaras apļi”, nākamais
posms - piedalīšanās
Iecavas krosā, līdz
beidzot
startējām
Latvijas čempionātā krosā Carnikavas
novadā, atpūtas un
slēpošanas centrā „Zibeņi”.
Oktobra vidū Carnikavas novadā notika Latvijas čempionāts krosā. Jaunākajā
vecuma grupā piedalījās četrgadīgi zēni un meitenes. No Bauskas novada čempionātā piedalījās 12 jaunie vieglatlēti,
kuru rindās bija arī pa kādām basketbolistam un arī futbolistam.
S8 vecuma grupā Bauskas novadu pārstāvēja divas skrējējas. Divpadsmit dalībnieču konkurencē 7.vietu 1km distancē izcīnīja 1.klases skolniece Nikola Trasūne, 9.vietu izcīnīja Aleksandra
Turova. Aleksandra šajā vecuma grupā bija jaunākā dalībniece, viņa vēl nav sākusi skolas gaitas.
V8 vecuma grupā 1km distancē piedalījās arī Renārs Gļauda, kurš izcīnīja 10.vietu 13 dalībnieku
konkurencē,.
S10 vecuma grupā 10.vietu 26 dalībnieču konkurencē izcīnīja Arta Marija Dreimane. Artai bija
jāskrien 1.5km distance, Arta šogad uzsāka mācības 3. klasē Bauskas pilsētas pamatskolā. V10
vecuma grupā arī 1.5km distancē augsto 5.vietu 33 dalībnieku konkurencē izcīnīja futbolists Henrijs Bušs. Henrijs šajā vecuma grupā bija jaunākais dalībnieks, starp saviem vienaudžiem uzrādīja
labāko rezultātu distancē.
S12 vecuma grupā Bauskas novadam tika izcīnīta pirmā godalga, to paveica Gerda Kerija Dreimane. Gerda izcīnīja 3.vietu 1.5km distancē. Šajā vecuma grupā bija vislielākā konkurence, kopskaitā uz startu izgāja 38 dalībnieces. Veiksmīgu startu turpināja arī šī vecuma grupas zēni. V12
vecuma grupā lielisku skrējienu demonstrēja mūsu novada sportisti. 1.vietu 2km distancē izcīnīja
jaunais basketbolists Arvis Sūna, aiz sevis atstājot 2.vietas īpašnieku, vēl vienu novadnieku Gintu
Zilpuri. Augstajā 4.vietā bija Ričards Kalniņš, bet 5.vietā gadu jaunākais Andris Skadiņš. Labāko
piecniekā bija visi četri mūsu novada sportisti.
S14 vecuma grupā 2km distancē 10.vietā finišēja Loreta Ozola. Loretai arī bija ļoti sīva konkurence - 34 dalībnieces, kuru vidū bija vairākas Latvijas čempionāta medaļnieces stadionā šajā
vecuma grupā.
S18 vecuma grupā ļoti sarežģītā distancē, ar vairākiem kalniem un nogāzēm, 7.vietu 6km skrējienā izcīnīja Sendija Jakobsone.
Sacensības krosā veicināja izturības attīstību, psiholoģisko noturību un rūdīja raksturu, kas palīdzēs jaunajiem sportistiem tiekties pēc jauniem panākumiem naākotnē.

Raivis Maķevics, Bauskas novada BJSS treneris

Uzņēmējdarbība ir viens no būtiskākajiem priekšnosacījumiem katras pašvaldības
ilgtspējīgai izaugsmei un nozīmīgs iedzīvotāju labklājības un dzīves līmeņa pieauguma
dzinulis. Bauskas novada pašvaldība izprot uzņēmējdarbības devumu un novērtē šīs
nozares ieguldījumu novada attīstībā. Lai izteiktu pateicību un godinātu Bauskas novada
uzņēmējus, kuri, aktīvi strādājot savā nozarē, sekmē novada ekonomisko attīstību un
novada iedzīvotāju labklājību, Bauskas novada pašvaldība, sadarbībā ar Uzņēmējdarbības konsultatīvo padomi, uzņēmēju klubu „Bauska 97”, laikrakstu „Bauskas Dzīve” un
novada nevalstiskajām organizācijām, pirmo reizi organizē konkursu
„Bauskas novada UZŅĒMĒJS 2015”.
Cienījamie Bauskas novada uzņēmēji, man ir gods un patiess prieks savā un Bauskas novada
pašvaldības vārdā aicināt Jūs piedalīties Bauskas novada pašvaldības un sadarbības partneru
kopīgi organizētajā Bauskas novada uzņēmēju godināšanas pasākumā

„Bauskas novada UZŅĒMĒJS 2015”,
lai kopīgi priecātos par Jūsu paveikto, lepotos ar Jūsu sasniegumiem, dalītos pozitīvās emocijās un vienkārši pabūtu kopā!
Bauskas novada domes priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks

„Bauskas novada uzņēmējs 2015”
2015.gada 20.novembris, plkst.16.00, Īslīces kultūras nams
•
•
•
•

Uzņēmēju apbalvošana
Muzikāli priekšnesumi
Iedvesmojošas uzrunas
Saviesīgā daļa

Aicinām ikvienu novada uzņēmēju līdz 2015.gada 16.novembrim
reģistrēt savu dalību pasākumā.
Reģistrēšanās iespējas:
• elektroniski Bauskas novada pašvaldības mājas lapā norādītājā saitē,
• rakstot uz e-pastu: ieva.somina@bauska.lv, norādot savu vārdu, uzvārdu, pārstāvēto uzņēmumu, kontakttālruni un e-pasta adresi
• zvanot uz tālruņa nr. 63922238
Pasākumā nav dalības maksas!
Papildinformācija: Ieva Šomina 26591209
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Apsveicam
Sveicam skaistajos svētkos jubilārus

Senioru vakars Ceraukstē
1.oktobris- Starptautiskā veco ļaužu diena. Šos svētkus mūsu valstī
atzīmē nesen. Atpūtas vakarā Ceraukstes tautas namā 3.oktobrī pulcējās
pagasta seniori. Pasākumu vadīja Radošā apvienība „Krelles” no Naukšēniem. Koncertu atklāja pagasta vokālā ansambļa dalībnieki un Seržānu ģimene no Bauskas. Sirsnīgais bērnu sveiciens sasildīja klausītāju
sirdis. Paldies godājamai Seržānu ģimenei par sirdsilto muzikālo sniegumu! Vakara gaitā ceraukstieši dzirdēja kvarteta dziesmu izpildījumu,
īpaši ielīksmoja Blondīņu uznāciens. Seniori iesaistījās rotaļās, varēja
baudīt vidzemnieku humoru. Nākošā gada rudenī pagasta vecļaudis atkal tiks aicināti kopīgā pasākumā.

Inita Gilberte, kultūras pasākumu organizatore

•
•
•
•
•

Mirdzu AGRUMU no Bauskas
Ainu EGLĪTI no Codes pagasta
Elenu KLEZIENI no Mežotnes pag.
Viktoriju KOLUŽU no Īslīces pag.
Onu ŽAMAITIENI no Bauskas

Sirsnīgi sveicam mūsu
novada
Zelta kāzu jubilārus

Sergeju un Nadeždu UDALOVUS Bauskā

Oļģertu un Viju PUMPURUS Īslīces pagastā

Dzimtsarakstu ziņas
Dzimtsarakstu ziņas no 23.09.2015. līdz 27.10.2015.
Reģistrēti dzimušie
27, t.sk. 12 meitenes un 15 zēni
Reģistrēti mirušie
31, t.sk. 12 sievietes un 19 vīrieši
Reģistrētas laulības
13, t.sk. baznīcā - 1
Bērniem doti vārdi
Mārtiņš, Arvis, Emins, Artūrs, Andrejs, Lennijs, Dāvids, Leo, Roberts, Renārs, Pēteris Olivers,
Kristaps-2 ģimenēs, Jānis-2 ģimenēs, un Elizabete, Elza, Egija, Marsela, Gabriela, Laura, Emīlija, Ptrīcija, Karolīna, Skārleta
Elizabete, Rasa-2 ģimenēs

Dimanta kāzu jubilārus

Eduardu un Antoņinu UHNASTUS Gailīšu pagastā

Neaizmirsīsim izkārt karogu novembrī
Saskaņā ar likumu „Par Latvijas valsts karogu”
– 11.novembrī – Lāčplēša dienā
– 18.novembrī – Latvijas Republikas proklamēšanas dienā pie iestādēm un dzīvojamām ēkām jāizkar
Latvijas valsts karogs

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

