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Bauskas izaugsme

Pašvaldības budžets plānots
pievilcīgas dzīves un darba vides
izveidei
Bauskas novada pašvaldības 2016.gada budžets ir vērsts uz
attīstību un pievilcīgākas dzīves un darba vides izveidi mūsu iedzīvotājiem. Viens no lielākajiem izaicinājumiem būs ilgi gaidītā Daudzfunkcionālā sporta un atpūtas centra (peldbaseina)
būvniecības uzsākšana. Šī ēka dos labu stimulu veselīga dzīvesveida attīstībai un tā būs kā dāvana mums pašiem, sagaidot
Latvijas valsts simtgadi. Fiziskām aktivitātēm nāks par labu arī
gājēju un riteņbraucēju celiņš no Bauskas uz Rītausmām, kurš
tiks pabeigts jau pēc dažiem mēnešiem. Tāpat pastaigām un izbraucieniem svaigā gaisā noderēs šogad īstenojamais gājēju un
riteņbraucēju tilts pār Mūsas upi starp Bausku un Bērzkalniem.
Šogad paredzēts rekonstruēt Elejas ielu Bauskā, asfaltēt vai
bruģēt vairākas grunts seguma ielas vai to posmus pilsētā un pagastos: Miera un Mūsas ielas Bauskā, Dreņģerkalna un Torņa ielas Codes pagastā, Celtnieku ielu Īslīces pagastā, Doktorāta ielu
Mežotnes pagastā, Pūriņu ielu Ceraukstes pagastā, kā arī ceļu uz
Jaunsaules skolu Vecsaules pagastā. Tajā pat laikā tiks izstrādāti
projekti vismaz 25 grants un šķembu seguma ceļu pārbūvei lauku teritorijās.
Lai paplašinātu sociālo pakalpojumu klāstu mūsu iedzīvotājiem, budžetā iekļauta Higiēnas centra būvniecība Bauskā. Vēl,
domājot par sabiedrisko kārtību un drošību, paredzēts uzsākt jaunas videonovērošanas sistēmas izbūvi pilsētā.
Kā jau katru gadu, ievērojama finansējuma daļa tiek novirzīta
mūsu izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanai. Šogad paredzēts uzsākt Bauskas mūzikas skolas rekonstrukciju, nomainīt
jumtus Griķu pamatskolas vecajai ēkai un pirmskolas izglītības
iestādei “Pasaulīte”, veikt telpu pārbūvi Jaunsaules, Ozolaines
un Uzvaras skolās, kā arī mazāka apjoma remontdarbus pārējās
izglītības un vairākās kultūras iestādēs.

Bauskas novada domes priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks

Paskaidrojuma raksts par Bauskas
novada pašvaldības 2016.gada
budžetu
Bauskas novada domes priekšsēdētāja ziņojums
Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas
kalpo kā instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai un
pašvaldības administratīvās teritorijas ilgtspējīgai attīstībai.
Bauskas novads aizņem 786,7 km² zemes. Novadā iedzīvotāju
skaits pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem 2016.
gada 12.janvārī bija 25 613 iedzīvotāji.
2012. gada 31.maijā ar Bauskas novada domes lēmumu ir
apstiprināta Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija
2012.-2030.gadam un Bauskas novada attīstības programma
2012.-2018.gadam. Dokumentos noteiktas pašvaldības attīstības
prioritātes, mērķi, rīcības virzieni un sasniedzamie rezultatīvie
rādītāji. Līdz ar dokumentu apstiprināšanu Bauskas novadā
ir noteikti šādi stratēģiskie mērķi:
1)Bauskas novada iedzīvotāji var strādāt;
2)iedzīvotāji grib dzīvot Bauskas novadā.
Ilgtermiņa prioritāte: pievilcīga un droša dzīves un darba
vide.
Vidēja termiņa prioritātes:
•VP1: – Mobilitāte un satiksmes drošība;
Prioritātes mērķis ir nodrošināt novada kvalitatīvu sasniedzamību.
•VP2:– Kvalitatīva, droša vide;
Prioritātes mērķis ir nodrošināt iedzīvotājiem nepieciešamos
sociālos, veselības aprūpes pakalpojumus, kā arī sniegt kvalitatīvas vides un drošības garantijas novada iedzīvotājiem.
•VP3: – Kvalitatīva izglītība;
Prioritātes mērķis ir nodrošināt novada iedzīvotājiem vislabākās izglītības iespējas, īpaši fokusējoties uz novada specializācijas jomām – lauksaimniecība, tūrisms un loģistika.
•VP4: – Pievilcīga kultūras un sporta vide;

turpinājums 5.lpp

Parakstīts līgums par daudzfunkcionālā
sporta un atpūtas centra būvniecību

Biruta Grantiņa, Bauskas BJSS direktore, un Juris Kravalis, SIA „ABORA” valdes loceklis, paraksta
līgumu par daudzfunkcionālā sporta un atpūtas centra būvniecību.
Bauskas Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktore Biruta
Grantiņa piektdien, 19.februārī, parakstīja līgumu ar būvniekiem
par daudzfunkcionālā sporta un atpūtas centra būvniecību Salātu
ielā 5A, Bauskā.
Sporta centrs ir plānots kā profesionālās interešu izglītības
iestādes “Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola”
struktūrvienība, kur tiks nodrošinātas visu Bauskas novada izglītības iestāžu, tajā skaitā pirmsskolas izglītības iestāžu, audzēkņu
sporta nodarbības peldbaseinā.
Būve projektēta divos stāvos. Ēka prioritāri paredzēta sporta
aktivitātēm ar diviem baseiniem. Lielais peldbaseins paredzēts ar
četriem 25 metrus gariem celiņiem. Peldbaseinā būs vieta cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem ielaišanai baseinā.
Projektā paredzēts atsevišķs bērnu baseins pirmsskolas un sākumskolas posma izglītības iestāžu audzēkņiem ar dziļumu 0,8
– 0,6 metri. Plānots, ka rehabilitācijas zona aizņems 15 procentus
no kompleksa teritorijas.
Atbilstoši atklāta konkursa rezultātiem līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA „ABORA”. Uzņēmuma valdes loceklis Ju-

ris Kravalis atklāj, ka viņiem ir pieredze ar līdzīgiem objektiem
Kuldīgas un Ķekavas novadā. Kopējā parakstītā līguma summa,
ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, ir 3 137 158,65 eiro.
Daudzfunkcionālā sporta un atpūtas centra būvniecībai Bauskas novada pašvaldība sistemātiski veikusi uzkrājumus. Lai nodrošinātu būvniecībai visus nepieciešamos finanšu līdzekļus, decembra domes sēdē deputāti apstiprināja ieceri ņemt aizņēmumu
1 637 158 eiro apmērā Valsts kasē.
Jaunā objekta būvniecība ir nozīmīgs projekts, tāpēc tiek izveidota projekta vadības grupa. Tās sastāvā darbosies Bauskas
novada domes priekšsēdētāja vietnieks Alvis Feldmanis, Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes
„Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola” direktore
Biruta Grantiņa, Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas
novada administrācija” Saimnieciskās nodaļas vadītājs Mārtiņš
Vilciņš un Saimnieciskās nodaļas projektu vadītājs ēkās un būvēs Artūrs Šņepsts.

Zane Gorškova,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Mēs lepojamies
Piešķirti šādi pašvaldības
apbalvojumi:
– Īslīces pagasta amatierteātrim „Dadži” par ieguldījumu
tautas teātra mākslas attīstībā un dalību daudzveidīgos pasākumos piešķirts Bauskas novada pašvaldības apbalvojums „Atzinības raksts” un naudas balva 300 (trīs simti) eiro;
– Īslīces pagasta amatierteātra „Dadži” vadītājai Evitai Vanagai par entuziasmu un radošumu tautas teātra mākslas attīstībā
Bauskas novadā piešķirts Bauskas novada pašvaldības apbalvojums „Atzinības raksts”;
– Bauskas novada pašvaldības iestādes „Griķu pamatskola”
direktorei Daigai Vīlipai par nozīmīgu ieguldījumu izglītības
procesa dažādošanā un attīstībā Bauskas novadā piešķirts Bauskas novada pašvaldības apbalvojums „Goda raksts”.
– Bauskas Kultūras centra deju kolektīvam „Vēlreiz” par radošajām aktivitātēm un aktīvu kolektīva koncertdarību piešķirts
Bauskas novada pašvaldības apbalvojums „Atzinības raksts” un
naudas balva 200 (divi simti) eiro;
– deju kolektīva vadītājai Inesei Smilškalnei par radošu
ieguldījumu senioru deju kolektīva „Vēlreiz ”vadīšanā, veicinot
senioru sabiedriskās aktivitātes novadā piešķirts pašvaldības ap-

balvojums „Atzinības raksts”;
– Gailīšu pagasta amatierkolektīvam „Nazira” par radošu
ieguldījumu Gailīšu pagasta un Bauskas novada kultūras dzīvē
piešķirts Bauskas novada pašvaldības apbalvojums „Atzinības
raksts” un naudas balva 200 (divi simti) eiro;
– deju kolektīva vadītājai Ilutai Puķītei par ieguldījumu
amatierkolektīva „Nazira ”vadīšanā un radošām aktivitātēm Gailīšu pagasta kultūras pasākumu organizēšanā piešķirts pašvaldības apbalvojums „Atzinības raksts”;
– Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas pilsētas pamatskola” medmāsai Airisai Balodei par godprātīgu darbu pašvaldības iestādē un sakarā ar nozīmīgu dzīves jubileju piešķirts
Bauskas novada pašvaldības apbalvojums „Atzinības raksts”.
– Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Valsts ģimnāzija” koncertmeistarei Silvijai Geibai par ilglaicīgu profesionālu sadarbību ar Bauskas Valsts ģimnāziju piešķirts Bauskas
novada pašvaldības apbalvojums „Atzinības raksts”.
– Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Valsts ģimnāzija” deju kopas „Odziņa” vadītājai Tamārai Ļisovcovai
par ilglaicīgu profesionālu sadarbību ar Bauskas Valsts ģimnāziju
piešķirts Bauskas novada pašvaldības apbalvojums „Atzinības
raksts”.
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Bauskas Novada Vēstis

Aktuāla informācija
PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2016.gada 9.martā pulksten 13.30 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.8, Rīgas iela 17, Bauska,
Bauskas nov., kadastra Nr. 4001 900 3351, kas sastāv no divistabu dzīvokļa ar platību 40,9 m², kopīpašuma 409/3589 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums
4001 003 0124 001, zemes gabala, kadastra apzīmējums 4001 003 0124, atklātu, mutisku izsoli ar
augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 1000,- (viens tūkstotis 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. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi „Nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. 8, Rīgas iela 17, Bauska, 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 – dzīvokļa Nr. 8, Rīgas iela 17, Bauska, 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 2016.gada 9.martā pulksten 13.45 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1, Plūdoņa iela 15, Bauska,
Bauskas nov., kadastra Nr. 4001 900 3352, kas sastāv no divistabu dzīvokļa ar platību 50,6 m², kopīpašuma 506/2972 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums
4001 003 0116 001, palīgēkas, kadastra apzīmējums 4001 003 0116 002, palīgēkas, kadastra apzīmējums 4001 003 0116 003, zemes gabala, kadastra apzīmējums 4001 003 0116, atklātu, mutisku
izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 1000,- (viens tūkstotis 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. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi „Nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1, Plūdoņa iela 15, Bauska, 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 – dzīvokļa Nr. 1, Plūdoņa iela 15, Bauska, 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 2016.gada 9.martā pulksten 14.00 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3, „Lauktehnika 2”,
Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4068 900 0857, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa ar platību 21,6 m², kopīpašuma 216/1733 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas, kadastra apzīmējums 4068 002 0276 001, zemes gabala, kadastra apzīmējums 4068 002
0276, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 500,- (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. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi „Nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3, „Lauktehnika 2”, Rītausmas, Īslīces 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 – dzīvokļa Nr.3, „Lauktehnika 2”, Rītausmas, Īslīces 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 2016.gada 9.martā pulksten 14.15 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1, „Brauļi”, Mežotnes
pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4072 900 0295, kas sastāv no divistabu dzīvokļa ar platību 52 m²,
kopīpašuma 520/1216 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 4072 005 0010 001, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 300,- (trīs 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. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi „Nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1, „Brauļi”, Mežotnes 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 – dzīvokļa Nr.1, „Brauļi”, Mežotnes 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 2016.gada 29.martā Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamo
īpašumu (dzīvokļu) trešās atkārtotās, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli:
1. Uzvaras iela 17-12, Gailīšu pag., 73,3 m², sākumcena – EUR 1800, izsoles laiks plkst. 13.30.
2. Uzvaras iela 17-36, Gailīšu pag., 105,4 m², sākumcena – EUR 2450, izsoles laiks plkst. 13.30.
3. Uzvaras iela 15-24, Gailīšu pag., 60,9 m², sākumcena – EUR 1450, izsoles laiks plkst. 13.30.
4. „Kūdra 5” - 1, Vecsaules pag., 40,7 m², sākumcena – EUR 250, izsoles laiks plkst. 13.45.
5. „Kūdra 5” - 2, Vecsaules pag., 48,2 m², sākumcena – EUR 300, izsoles laiks plkst. 13.45.
6. „Kūdra 5” - 4, Vecsaules pag., 43,6 m², sākumcena – EUR 250, izsoles laiks plkst. 13.45.

7. „Kūdra 5” - 7, Vecsaules pag., 42,3 m², sākumcena – EUR 300, izsoles laiks plkst. 13.45.
8. „Kūdra 5” - 9, Vecsaules pag., 37,6 m², sākumcena – EUR 250, izsoles laiks plkst. 13.45.
9. „Kūdra 3” - 1, Vecsaules pag., 30,9 m², sākumcena – EUR 250, izsoles laiks plkst. 14.00.
10. „Kūdra 3” - 5, Vecsaules pag., 39,3 m², sākumcena – EUR 300, izsoles laiks plkst. 14.00.
11. „Ķirši” - 7, Brunavas pag., 71,5 m², sākumcena – EUR 950, 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.

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2016.gada 29.martā pulksten 14.30 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma „Krāces kūtiņas”, Mežotnes pag.,
Bauskas nov., kadastra Nr. 4072 007 0169, kas sastāv no zemes vienības ar platību 0,1315 ha,
kadastra apzīmējums 4072 007 0169, atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 1100,- (viens tūkstotis viens
simts 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 „Krāces
kūtiņas”, Mežotnes 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 „Krāces kūtiņas”, Mežotnes 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 2016.gada 29.martā pulksten 14.45 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Jaunsportu starpgabals”, Codes
pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4052 004 0030, kas sastāv no zemes vienības (starpgabala) ar
platību 0,1769 ha, kadastra apzīmējums 4052 004 0395, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 1000,- (viens tūkstotis 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 – „Jaunsportu starpgabals”, Mežotnes 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 – „Jaunsportu starpgabals”, Mežotnes pag., Bauskas nov.
izsoles reģistrācijas maksa”.
Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmtiesību
realizēšanu jāiesniedz viena mēneša laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Bauskas novada domes mājas lapā www.bauska.lv. Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei 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 2016.gada 29.martā pulksten 15.00 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – Pionieru iela 30A, Bauska, Bauskas
nov., kadastra Nr. 4001 001 0235, kas sastāv no zemes vienības ar platību 291 m², kadastra
apzīmējums 4001 001 0235, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 1300,- (viens tūkstotis trīs 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 Pionieru
iela 30A, Bauska, 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 Pionieru iela 30A, Bauska, Bauskas nov. izsoles reģistrācijas
maksa”.
Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmtiesību
realizēšanu jāiesniedz viena mēneša laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Bauskas novada domes mājas lapā www.bauska.lv. Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei 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 2016.gada 29.martā pulksten 15.15 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 0,1930 ha, kadastra apzīmējums 4046 011 0020, atklātu, mutisku trešo, atkārtoto izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 300,- (trīs 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 UNLAL-
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V2X 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.

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2016.gada 29.martā pulksten 15.30 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma Pasta iela 8, Bauska, Bauskas nov.,
kadastra Nr. 4001 004 0126, kas sastāv no zemes vienības ar platību 676 m², kadastra apzīmējums
4001 004 0126, dzīvojamās mājas, būves kadastra apzīmējums 4001 004 0126 001 un divām palīgēkām, būves kadastra apzīmējumi 4001 004 0126 002, 4001 004 0126 006, atklātu, mutisku otro,
atkārtoto izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 5500,- (pieci 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 Pasta
iela 8, Bauska, 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 Pasta iela 8, Bauska, 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 2016.gada 29.martā pulksten 15.45 Bauskas novada domes telpās
Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma Pasta iela 2A, Bauska, Bauskas
nov., kadastra Nr. 4001 004 0172, kas sastāv no zemes vienības ar platību 473 m², kadastra apzīmējums 4001 004 0172 un garāžas ar kopējo platību 122 m², būves kadastra apzīmējums 4001 004
0172 001, atklātu, mutisku otro, atkārtoto izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 4400,- (četri tūkstoši četri
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 Pasta
iela 2A, Bauska, 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 Pasta iela 2A, Bauska, 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.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Grozījumi Bauskas novada domes 2014.gada 27.marta
saistošajos noteikumos Nr.2 „Saistošie noteikumi
par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības
pabalstiem”
2016.gada 28.janvārī

Nr.1 protokols Nr.2, 17.punkts

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto un piekto daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma
risināšanā 25.panta pirmo daļu,
Bērnu tiesību aizsardzības likuma 36. panta otro daļu, Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu
1.Izdarīt Bauskas novada domes 2014.gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.2 „Saistošie
noteikumi par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” šādus grozījumus:
1.1.izteikt 9.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
„9.3. ģimenei, kurā visi ģimenes locekļi ir nestrādājoši pensionāri un/vai personas ar invaliditāti, ja viņu vidējie ienākumi mēnesī pēdējo trīs mēnešu periodā uz vienu personu nepārsniedz
325 euro un tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi un šo noteikumu 53.2.apakšpunktā minētie
īpašumi.”;
1.2.izteikt 14.1.apakšunktu šādā redakcijā:
„14.1. pabalsta apmērs ir 180 euro;”;
1.3.aizstāt 18.punktā vārdus „summa nepārsniedz valstī noteiktās minimālās mēneša darba
algas apmēru” ar vārdiem un skaitli „apmērs ir 360 euro”;
1.4.izteikt 19.punktu šādā redakcijā:
„19. Gadījumā, ja Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātā pabalsta apmērs ir mazāks par 360 euro, apbedīšanas pabalsta apmēru nosaka kā starpību starp saistošo noteikumu
18.punktā minētā apbedīšanas pabalsta apmēru un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātā pabalsta apmēru.”;
1.5. aizstāt 25.1 punktā skaitli „50” ar skaitli „70”;
1.6. svītrot 27.punktā vārdus „viena vecāku ģimeņu bērniem”;
1.7. izteikt 28.punktu šādā redakcijā:
¬„28. Tiesības saņemt bezmaksas ēdināšanu Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes un pirmsskolu grupās ir bērniem no ģimenēm, ja tās likumā noteiktā kārtībā ir
atzītas par trūcīgām, maznodrošinātām, bērniem ar invaliditāti, bērniem, ja viens no vecākiem ir
persona ar invaliditāti, aizbildnībā esošiem bērniem. Ja ģimenē vairāki bērni apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi vai pirmsskolas grupu un vidējie ienākumi uz vienu ģimenes locekli mēnesī
nepārsniedz 180 euro, apmaksā ēdināšanas izdevumus 50 % apmērā par katru bērnu.”;
1.8. izteikt 31.punktu šādā redakcijā:
„31. Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu mācību gada uzsākšanai ir ģimenēm ar bērniem,
ja tās normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzītas par trūcīgām, vai maznodrošinātām, kā arī

aizbildnībā esošiem bērniem un bērniem no daudzbērnu ģimenēm.”;
1.9. izteikt 32.punktu šādā redakcijā:
„32. Pabalsts mācību gada uzsākšanai paredzēts personīgās lietošanas priekšmetu iegādei (sporta tērps, apavi, skolas forma, skolas soma u.tml.) mācību procesa nodrošināšanai, un tas tiek piešķirts par katru bērnu pamatizglītības nodrošināšanai.”;
1.10. izteikt 33.punktu šādā redakcijā:
„33. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir 55 euro vienam bērnam.”;
1.11. aizstāt 37.1.apakšpunkā skaitli, simbolu un vārdus „15 % no valstī noteiktās minimālās
mēneša darba algas un” ar skaitli un vārdu „55 euro”;
1.12. izteikt 37.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
„37.2. 80 % apmērā medicīnisko izdevumu (izņemot medikamentus un maksas pakalpojumus)
samaksai līdz 200 euro gadā par pacienta iemaksu stacionārā (izņemot personas, kuras normatīvo
aktu noteiktajā kārtībā ir atzītas par trūcīgām), pacienta iemaksu slimības diagnostikai un pacienta
līdzmaksājumam par operāciju, personām, kuras likumā noteiktā kārtībā ir atzītas par trūcīgām vai
maznodrošinātām personām un vientuļi dzīvojošiem pensionāriem, kuru vidējie ienākumi pēdējo
triju mēnešu laikā nepārsniedz 325 euro vienai personai;”;
1.13. papildināt saistošos noteikumus ar 37.4. un 37.5.apakšpunktu šādā redakcijā:
„37.4. 100 % apmērā intravitreālām injekcijām personām, kuras likumā noteiktā kārtībā ir atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām personām un vientuļi dzīvojošiem pensionāriem, kuru
vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 325 euro vienai personai;
37.5. kontracepcijas līdzekļu iegādei sievietēm no trūcīgām, maznodrošinātām un sociālā riska
ģimenēm (pēc sociālā darbinieka atzinuma, ja lieta ir aktīva) līdz 50 euro gadā.”;
1.14. izteikt 39.apakšpunktu šādā redakcijā:
„39. Pabalstu, nepārsniedzot 150 euro gadā, piešķir ārsta rehabilitologa pirmreizējai konsultācijai un viņa noteikto rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai personām ar 2.invaliditātes grupu
un tikai gadījumos, ja nepieciešamie pakalpojumi nav iekļauti valsts kompensējamo pakalpojumu
sarakstā, vai arī valsts kompensēto pakalpojumu skaits ir nepietiekams un to apliecina attiecīgā
medicīnas speciālista atzinums.”.
2.Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Bauskas Novada Vēstis”.
Domes priekšsēdētājs
R.Ābelnieks

Bauskas novada pašvaldība ir ieviesusi Valsts
kontroles ieteikumus par attīstības plānošanu un
finanšu vadību
Valsts kontrole ir izvērtējusi Bauskas novada pašvaldības sniegto informāciju un dokumentus
par veiktajām darbībām Valsts kontroles lietderības revīzijā “Bauskas novada pašvaldības finanšu
līdzekļu kultūrai, atpūtas un sporta pasākumiem izmantošanas lietderība un atbilstība normatīvo
aktu prasībām” (turpmāk – Revīzija) un sniegusi viedokli par ieteikumu ieviešanu. Valsts kontrole
uzskata, ka pašvaldība ir ieviesusi visus Revīzijas gaitā sniegtos ieteikumus.
Valsts kontrole 2014.gadā Bauskas novada pašvaldībā veica Revīziju, kuras mērķis bija gūt pārliecību, ka laika posmā no 2013.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim Bauskas novada
pašvaldība ir nodrošinājusi finanšu līdzekļu kultūrai, atpūtas un sporta pasākumiem izmantošanas
atbilstību normatīvo aktu prasībām un lietderību.
Revīzijas ietvaros Valsts kontroles revidenti veica pārbaudes par revidējamo vienību darbības
ekonomiskumu, efektivitāti un produktivitāti. Revīzijas procedūras tika veiktas pašvaldības iestādēs: Bauskas novada administrācija, Bauskas Kultūras centrs, Bauskas Centrālā bibliotēka, Bauskas pils muzejs, Bauskas muzejs (iepriekšējais nosaukums Bauskas Novadpētniecības mākslas
muzejs) un Sporta centrs “Mēmele”.
Kā norādīts Revīzijas ziņojumā (06.03.2014. Revīzijas ziņojums Nr.2.4.1-9-7/2014 “Bauskas novada pašvaldības finanšu līdzekļu kultūrai, atpūtas un sporta pasākumiem izmantošanas lietderība un atbilstība normatīvo aktu prasībām”) lai gūtu pārliecību par to, ka pašvaldība finanšu līdzekļus kultūrai, atpūtas un sporta pasākumiem izmanto ekonomiski un efektīvi.
Revīzijā tika pārbaudīts:
1.Vai attīstības plānošanas sistēmas organizācija pašvaldībā, plānošanas dokumentos noteiktās
aktivitātes un faktiski veiktās darbības nodrošina mērķu sasniegšanu kultūras, atpūtas un sporta
jomā un vai mērķi ir noteikti, apzinot pašvaldībā esošās problēmas un iedzīvotāju vajadzības šajā
jomā;
2.Vai pašvaldības budžeta līdzekļu plānošana un budžeta pieprasījumu sagatavošana atbilst normatīvo aktu prasībām, tas ir, vai budžeta līdzekļi tiek paredzēti attīstības plānošanas dokumentos
noteiktu mērķu īstenošanai un vai veikta finanšu līdzekļu izlietojuma kontrole;
3.Vai pašvaldības iestāžu rīcība ar finanšu līdzekļiem kultūras, atpūtas un sporta jomā ir efektīva
un ekonomiska:
3.1.vai pašvaldības budžetā paredzētie finanšu līdzekļi komandējumiem ir izlietoti atbilstoši
normatīvā akta prasībām un efektīvi;
3.2.vai pašvaldības budžetā paredzētie finanšu līdzekļi autotransportam ir izlietoti atbilstoši normatīvā akta prasībām;
3.3.vai pašvaldības budžetā paredzētie finanšu līdzekļi preču un pakalpojumu iegādei, lai nodrošinātu plānoto pasākumu norisi, ir izlietoti atbilstoši normatīvo aktu prasībām un ir veiktas
atbilstošas iepirkumu procedūras.
4.vai pašvaldības izveidotā institucionālā sistēma ir optimāla pašvaldības attīstības plānošanas
dokumentos noteikto mērķu sasniegšanai.
Ar pilnu Revīzijas ziņojumu var iepazīties Valsts kontroles interneta mājas lapā: http://www.
lrvk.gov.lv.
Revīzijas ietvaros pašvaldībai un tās institūcijām tika sniegti desmit ieteikumi par attīstības plānošanu un finanšu vadību, kuru ieviešanas gala termiņš tika noteikts līdz 2016.gada 15.janvārim.
Nr.p.k.
1.

Valsts kontroles ieteikumi

Izpildes termiņš

Lai nodrošinātu, ka Bauskas novada pašvaldības (turpmāk-Pašvaldība) darbība atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam tiek virzīta uz konkrētu novada iedzīvotājiem svarīgu
problēmu atrisināšanu efektīvākajā un ekonomiskākajā veidā,
Pašvaldībai pilnveidot politikas plānošanas dokumentu sistēmu, 2016.gada 15.janizstrādājot nepieciešamos dokumentus- stratēģijas, politikas, kā vāris
arī nosakot un deﬁnējot konkrētus un izmērāmus Pašvaldības
darbības mērķus un to sasniegšanas pakāpi raksturojošus rezultatīvos rādītājus, un izstrādāt politikas īstenošanas rīcības dokumentus īsākam laika posmam – katram gadam.
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turpinājums no 3.lpp
2.

Lai uzlabotu un nodrošinātu sekmīgu pašvaldības izveidoto
kultūras, atpūtas un sporta jomas institūciju darbu, Pašvaldībai
pilnveidot tās institūciju organizēto pasākumu plānošanu un
nepieciešamā ﬁnansējuma noteikšanu, izstrādāt kārtību un
2016.gada 15.jankritērijus, kā tiek noteikti no Pašvaldības budžeta ﬁnansējavāris
mie pasākumi to prioritārā secībā, vienlaikus norādot sasaisti
ar pašvaldības deﬁnētajiem mērķiem kultūras, atpūtas un sporta jomā, kā arī pilnveidot pasākumus apmeklējušo iedzīvotāju
skaita noteikšanas kārtību.

3

Pašvaldībai tās darbības kultūras, atpūtas un sporta jomā izvērtēšanas uzlabošanai pilnveidot attīstības plānošanas sistēmas
uzraudzību, kā arī noteikt uzraudzības īstenošanas kontroles, 2016.gada 15.janperiodiski un pastāvīgi izvērtējot paveikto, un atbilstoši kon- vāris
statētajam aktualizēt turpmākās rīcības.

4.

Lai Pašvaldībā izveidotā attīstības plānošanas sistēma nodrošinātu attīstības plānošanas sasaisti ar ﬁnanšu plānošanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, pašvaldībai pilnveidot
budžeta sagatavošanas procesā iesniegtos pamatojuma doku- 2016.gada 15.janmentus – budžeta pieprasījumus, tāmes, paskaidrojuma rakstu vāris
u.c., iekļaujot tajos konkrētas un precīzas atsauces uz attīstības
plānošanas dokumentos noteikto mērķu sasniegšanai veicamajām rīcībām un uzdevumiem.

5.

6.

7.

8.

Lai nodrošinātu, ka Pašvaldība un tās izveidotās institūcijas
nosaka un piemēro ekonomiski pamatotas pakalpojuma cenas,
2016.gada 15.janPašvaldībai izstrādāt un sniegt metodiskus norādījumus tās
vāris
institūcijām par pakalpojumu cenu aprēķināšanas principiem,
pilnveidot grāmatvedības uzskaiti atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktajam un ieviest metodikas ievērošanas kontroles procedūras.
Pašvaldībai pilnveidot kārtību, kādā tiek sagatavots pašvaldības budžets, nosakot katra ﬁnansējuma mērķus, un ieviest kontroles, kas nodrošinās iespēju izvērtēt ﬁnanšu līdzekļu izlietoju- 2016.gada 15.janma ekonomiskumu un lietderību, kā arī to sasaisti ar attīstības vāris
plānošanas dokumentos noteikto mērķu sasniegšanu.
Izvērtēt kultūras centru darbību, sagatavojot rīcības plānu, lai
2016.gada 15.jannodrošinātu iedzīvotāju iesaisti pašdarbības kolektīvos, interešu
vāris
grupās un kultūras centra organizētajos pasākumos.
Lai novērstu nepamatotu izdevumu rašanos, izmantojot autotransportu, pašvaldībai izveidot iekšējās kontroles sistēmu, kas
nodrošinās normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanu un
autotransporta izmantošanu tikai no pašvaldības funkcijām izri- 2015.gada 1.sepetošu uzdevumu veikšanai.
tembris

9.

Lai nodrošinātu lietderīgu pašvaldības ﬁnanšu līdzekļu izlieto2015.gada 1.sepjumu, Pašvaldībai izstrādāt kārtību, kādā Pašvaldībā tiek iztembris
vērtēta komandējumu nepieciešamība.

10.

Pašvaldībai ieviest kontroles un izstrādāt iekšējo tiesību aktu, 2015.gada 1.sepnosakot kritērijus reprezentācijas materiālu, pārtikas produktu tembris
un ēdināšanas pakalpojumu iegādes nepieciešamībai un to apjomu Pašvaldības organizētajos pasākumos.

Revīzijas ietvaros, ieviešot Valsts kontroles ieteikumus, ir izstrādāti un Bauskas novada dome
ir apstiprinājusi attīstības plānošanas dokumentus kultūras un sporta nozarei: Bauskas novada kultūras attīstības stratēģija 2016.-2022.gadam un Bauskas novada sporta attīstības stratēģija 2016.2022.gadam. Ir izstrādāti un apstiprināti astoņi jauni iekšējie normatīvie akti:
1)„Kārtība, kādā tiek īstenota Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija un Bauskas novada attīstības programmas izpildes uzraudzība”;
2)Noteikumi „Bauskas novada pašvaldības kārtība publisko iepirkumu likumā nereglamentēto
iepirkumu veikšanai”;
3)Reprezentācijas izdevumu plānošanas, uzskaites un norakstīšanas kārtība”;
4)„Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”;
5)Noteikumi “Par Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku komandējumiem un
darba braucieniem”;
6)„Pašpārvadājumu veikšanas kārtība Bauskas novada pašvaldībā”;
7)„Kārtība, kādā tiek plānoti kultūras pasākumi un tiem nepieciešamie finanšu līdzekļi nākamajam budžeta gadam”;
8)Noteikumi „Par kārtību, kādā tiek plānoti sporta pasākumi un tiem nepieciešamie finanšu
līdzekļi nākamajam budžeta gadam”.
2016.gada pašvaldības budžeta izstrādes procesā īpaša vērība tika veltīta plānotā finansējuma
sasaistei ar attīstības plānošanas dokumentiem. Ņemot vērā Valsts kontroles ieteikumus, pilnveidots nolikums „Bauskas novada pašvaldības budžeta (tā grozījumu) izstrādāšanas, apstiprināšanas,
izpildes un kontroles kārtība”. Atbilstoši nolikumam, 2016.gada budžeta sagatavošanas procesā
pašvaldības iestāžu iesniedzamie dokumenti pamatojami ar konkrētām un precīzām atsaucēm uz
attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem mērķiem un to sasniegšanai veicamajām rīcībām un
uzdevumiem.
Ieviešot Valsts kontroles ieteikumus pašvaldības iestādēs tiek pilnveidota un uzlabota attīstības
plānošana, novērsts finanšu līdzekļu nelietderīga un nepamatota izlietojuma risks un tiek uzlabota
pašvaldības budžeta plānošana un pilnveidota izdevumu kontroles sistēma.

Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Ineta Ruhocka

Informācija
Martā
•
•
•
•
•

16.martā plkst.10.00 – Sociālo un veselības lietu komitejas sēde;
16.martā plkst.15.00 – Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas sēde;
17.martā plkst.14.00 – Vides un attīstības komitejas sēde;
24.martā plkst.10.00 – Finanšu komitejas sēde;
31.martā plkst.14.00 – novada domes sēde.

Bauskas novada pašvaldība izsludina projektu
konkursu
„MĒS SAVAM NOVADAM”
Bauskas novada pašvaldība izsludina projektu konkursu „Mēs savam novadam”. 2016.gadā
paredzētais finansējums 10 000 EUR. Projekta pieteikums ar norādi „Projektu konkursam „Mēs
savam novadam”” jāiesniedz Bauskas novada pašvaldības iestādē “Bauskas novada administrācija” no 2016.gada 29.februāra līdz 2016.gada 29.martam plkst. 17:00. Adrese: Bauskas
novada administrācija, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads.
Konsultācijas par projektu pieteikumu sagatavošanu sniegs Attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītājas Egija Stapkēviča (tālr. 63922400, e-pasts: egija.stapkevica@bauska.lv) un Jolanta Lauva (tālr. 63922400, e-pasts: jolanta.lauva@bauska.lv).
Informatīvais seminārs par projekta pieteikumu sagatavošanu 2016.gada 3.martā plkst.16:00
Bauskas novada administrācijā, 3.stāva zālē Uzvaras ielā 1, Bauskā.
Projekta pieteikuma veidlapa, vērtēšanas kritēriji un atskaišu veidlapa pieejama pašvaldības
interneta mājaslapā www.bauska.lv sadaļā „Sabiedrība” - „Mēs savam novadam”.

NOLIKUMS
2015.gada 22.decembrī

Nr.6 protokols Nr.25, 6.punkts

Par Bauskas novada pašvaldības finansiālu atbalstu projektu
konkursam „Mēs savam novadam”
I. Vispārīgie jautājumi
1.Nolikums nosaka kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība piešķir finansiālu atbalstu Bauskas
novada biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju (turpmāk – nevalstiskās organizācijas)
projektu realizācijai izglītības, kultūras, sporta, jaunatnes politikas un vides labiekārtošanas jomā
projektu konkursā „Mēs savam novadam”.
2.Pieteikumus projektu īstenošanai var iesniegt nevalstiskās organizācijas, kas ir reģistrētas LR
Uzņēmumu reģistra biedrību un nodibinājumu reģistrā vai reliģiskās organizācijas, kas ir reģistrētas Reliģisko lietu pārvaldē un darbojas Bauskas novada pašvaldības teritorijā.
II. Finansējuma piešķiršanas mērķi
3.Finansējuma piešķiršanas mērķis ir veicināt sabiedrībai nepieciešamu, sabiedriski nozīmīgu
projektu un pasākumu īstenošanu Bauskas novada teritorijā, uzlabojot dzīves kvalitāti novada iedzīvotājiem, kā arī veicināt atbildību par savas dzīves vides un dzīves kvalitātes uzlabošanu un
attīstīt sadarbību starp pašvaldību, nevalstiskajām organizācijām un uzņēmējiem.
III. Finansējuma piešķiršanas nosacījumi
4.Projekta aktivitātes tiek īstenotas Bauskas novada pašvaldības teritorijā. Ieguvēji no projekta
aktivitāšu īstenošanas ir Bauskas novada iedzīvotāji.
5.Pašvaldības finansējumu piešķir pretendentiem, kuru projekti paredz:
5.1.brīvā laika pavadīšanas dažādošanu un kvalitātes uzlabošanas iespējas;
5.2.veicina sporta aktivitātes;
5.3.veicina drošas un sakārtotas vides veidošanos Bauskas novada pašvaldības teritorijā;
5.4.publiski pieejamu teritoriju labiekārtošanu un infrastruktūras uzlabošanu, ja tā saistīta ar
sabiedrībai nepieciešamu, sabiedriski nozīmīgu aktivitāšu īstenošanu;
5.5.ir saistīti ar pašvaldības kompetencē esošo funkciju īstenošanu.
6.Pašvaldība finansējumu piešķir:
6.1.publiski pieejamu teritoriju labiekārtošanai un infrastruktūras uzlabošanai, ja tā saistīta ar
sabiedrībai nepieciešamu, sabiedriski nozīmīgu aktivitāšu īstenošanu:
6.1.1.būvmateriālu iegādei un būvdarbiem;
6.1.2.aprīkojuma iegādei un uzstādīšanai.
6.2.telpu nomai pasākumiem ārpus nevalstiskās organizācijas biroja telpām, ja telpas nav iespējams nodrošināt citā veidā;
6.3.aprīkojuma nomai;
6.4.transporta pakalpojumiem un dalības maksai, ja tas saistīts ar izglītojošu pasākumu apmeklējumu;
6.5.kancelejas preču un materiālu iegādei pasākuma organizēšanai;
6.6.lektoru un ekspertu atalgojumam;
6.7.informatīvo uzskates materiālu izgatavošanai un iegādei;
6.8.pasākuma reklāmas izdevumiem;
7.Finansējums netiek piešķirts:
7.1.pasākumiem, kam ir peļņas gūšanas raksturs;
7.2.pasākumiem, kas tiek īstenoti privātpersonu īpašumā;
7.3.pasākumiem, kas saturiski dublējas ar Bauskas novada pašvaldības organizētajiem pasākumiem;
7.4.pasākumiem, kas tiek organizēti vienas nevalstiskās organizācijas ietvaros un nav orientēti
uz sadarbību;
7.5.nevalstiskajai organizācijai, kura projekta pieteikumā nav paredzējusi iesniedzēja brīvprātīgo darbu vai līdzfinansējumu.
8.Nevalstiskā organizācija konkursa ietvaros var saņemt atbalstu vienam projektam. Maksimālā
atbalsta summa vienam projektam ir līdz 1000 euro.
9.Kopējā projektu atbalsta summa viena finanšu gada ietvaros tiek apstiprināta Bauskas novada
pašvaldības ikgadējā budžetā.
10.Finansējumu piešķir Bauskas novada pašvaldības budžetā nevalstisko organizāciju atbalstam
paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.
11.Finansējums tiek ieskaitīts nevalstiskās organizācijas norādītajā kredītiestādes kontā.
IV. Projektu pieteikumu iesniegšana
12.Projektu konkurss „Mēs savam novadam” tiek izsludināts 1 (vienu) reizi gadā.
13.Projektu pieteikumu iesniegšana tiek izsludināta Bauskas novada pašvaldības mājas lapā
www.bauska.lv un laikrakstā “Bauskas Novada Vēstis”.
14.Projekta pieteikums jāiesniedz Bauskas novada pašvaldības iestādē “Bauskas novada administrācija”, aizpildot Projekta pieteikuma veidlapu
15.Projekta pieteikumam jāpievieno nevalstiskās organizācijas reģistrācijas apliecības kopija.
V. Konkursa projektu izvērtēšanas komisija
16.
Konkursa projektu izvērtēšanas komisiju (turpmāk – komisija) veido trīs Bauskas novada
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Aktuāla informācija
turpinājums no 4.lpp
pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” pārstāvji.
17.Komisijas sastāvu apstiprina Bauskas novada domes priekšsēdētājs.
VI. Projektu pieteikumu izskatīšanas un izvērtēšanas kārtība
18.Projektu izvērtēšana tiek veikta mēneša laikā pēc noteiktā iesniegšanas termiņa beigām.
19.Projektu vērtēšana notiek trīs kārtās:
19.1.atbilstības pārbaude – Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Attīstības un plānošanas nodaļas speciālists pārbauda projekta pieteikumu atbilstību administratīvajiem kritērijiem. Pārbaudītājam ir tiesības nepieciešamības gadījumā pieprasīt detalizētu
papildus informāciju/ pamatojumu.
Ja projekts neatbilst kādam no administratīvajiem kritērijiem, tas tiek izslēgts no tālākas dalības
projektu konkursā;
19.2.turpmāko projekta izvērtējumu atbilstoši izvērtēšanas kritērijiem veic komisija. Komisija
iepazīstas ar projektu, ja nepieciešams, apmeklē vietu, kur ir plānots īstenot projektu, izvērtē tā aktualitāti un lietderīgumu, īpašu uzmanību pievēršot tam, cik daudz un uz cik ilgu laiku projekts uzlabos vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti, kā arī projekta atbalstītāju un potenciālo „labuma” guvēju
skaitu iedzīvotāju vidū. Komisija projektu izvērtēšanas procesā var iesaistīt ekspertus, atkarībā no
iesniegto projektu satura. Izvērtēšanas gaitā komisija var piedāvāt samazināt projekta budžetu vai
vienoties ar projekta iesniedzēju par izmaiņām projekta aktivitāšu plānā un budžetā, lai efektīvi
izmantotu pieejamos līdzekļus;
19.3.gala lēmumu par finanšu līdzekļu piešķiršanu nevalstiskajām organizācijām pieņem Bauskas novada dome.
VII. Projekta īstenošanas nosacījumi
20.Piešķirtā līdzfinansējuma izmaksa, līguma slēgšanu un atskaišu pieņemšanu pēc projekta
realizācijas organizē Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” speciālisti. Finansēšanas līgumus saskaņā ar domes lēmumiem paraksta pašvaldības izpilddirektors.
21.Pašvaldība ar pretendentu slēdz līgumu par pašvaldības finansējuma piešķiršanu atbalstītā
projekta īstenošanai, līgumā nosakot:
21.1.līgumslēdzēju tiesības, pienākumus un atbildību;
21.2.finansēšanas un atskaišu par piešķirto līdzekļu izlietojumu iesniegšanas kārtību un termiņus;
21.3.projekta īstenošanas darbības pārraudzību un kontroli.
22.Finansējuma saņēmējs var ierosināt veikt līguma grozījumus par to rakstveidā vienojoties.
Lai rosinātu līguma grozījumus, finansējuma saņēmējam jāiesniedz Bauskas novada pašvaldības
iestādē „Bauskas novada administrācija” grozījumu nepieciešamības pamatojums.
23.Finansējuma saņēmējs atskaitās par izlietotajiem līdzekļiem ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc
projekta realizācijas, bet ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 30.decembrim, iesniedzot pašvaldības projektu speciālistam atskaiti par izlietoto naudu un projekta realizāciju, pievienojot informatīvos materiālus
24.Pašvaldībai ir tiesības pieprasīt papildus informāciju par projekta realizācijas gaitu un rezultātiem, kā arī kontrolēt piešķirtā finansiālā atbalsta izlietojumu.
25.Ja projekta atskaite netiek iesniegta vai piešķirtais finansējums izmantots citiem mērķiem,
nevalstiskajai organizācijai saņemtais finansējums jāatmaksā Bauskas novada pašvaldībai, kā arī tā
nevar pretendēt uz Bauskas novada domes finansējumu nākamajā gadā.
26.Ja projekts netiek īstenots noteiktajā termiņā vai projekta īstenotājs nav iesniedzis projekta
atskaiti līgumā noteiktajā termiņā, Bauskas novada dome var lemt par piešķirtā pašvaldības finansējuma atmaksu.
27.Pašvaldības projektu speciālists budžeta gada beigās sniedz atskaiti par piešķirtā finansiālā
atbalsta izlietojumu.
28.Konsultācijas par projekta pieteikuma aizpildīšanu sniedz Bauskas novada pašvaldības projektu speciālists.
Domes priekšsēdētājs
R.Ābelnieks

turpinājums no 1.lpp
Prioritātes mērķis ir nodrošināt iedzīvotājus un novada viesus ar kvalitatīvu un daudzveidīgu
kultūras un sporta pakalpojumu klāstu.
•VP5: – Efektīva pārvalde.
Prioritātes mērķis ir novadā veidot efektīvu pārvaldi un sekmēt kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību.
Bauskas novada attīstības programma ir izstrādāta, ievērojot integrētu pieeju attīstības plānošanā. Tas nozīmē, ka, plānojot un īstenojot ikvienu projektu, notiek virzība uz vairāku prioritāšu
mērķu sasniegšanu. Lai tos sasniegtu, tiek ieguldīti gan pašvaldības budžeta līdzekļi, gan piesaistīts
Eiropas Savienības (turpmāk tekstā - ES) fondu finansējums, kura piešķiršana 2014. – 2020.gada
plānošanas periodā notiks, izmantojot Valsts noteikto specifisko atbalsta mērķu (turpmāk tekstā SAM) programmas.
2016.gada Bauskas novada pašvaldības budžeta līdzekļi tiks ieguldīti vairāku nozīmīgu projektu īstenošanā. Kā ik gadu, būtiska uzmanība tiks pievērsta izglītības jautājumu risināšanai, ievērojamu pašvaldības finansējuma daļu novirzot izglītības iestādēm, kā arī atpūtas, kultūras un sporta
iespēju dažādošanai, pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai, sociālajai aizsardzībai un
pārvaldības nodrošināšanai.
Atbilstoši rīcībai „Izglītības kvalitātes un pieejamības nodrošināšana” plānots investēt izglītības
iestāžu attīstībā, pilnveidojot materiāli tehnisko bāzi un veicot dažāda apjoma remontdarbus. Lielākie un apjomīgākie būvdarbi - Griķu pamatskolas vecā korpusa jumta rekonstrukcija, Bauskas
Mūzikas skolas rekonstrukcijas 1.kārta, pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaulīte” kārniņu jumta
nomaiņa, Ozolaines pamatskolas telpu pārbūve, nodrošinot pagasta bibliotēkas pieejamību iedzīvotājiem, Vecsaules pamatskolas Jaunsaules struktūrvienības telpu pārbūve, izvietojot skolas telpās
pagasta bibliotēku, Uzvaras vidusskolas telpu pārbūve, pārceļot pirmsskolas grupas uz skolas telpām un ēdamzāles pārcelšana, kā arī mazāka apjoma remontdarbi katrā novada izglītības iestādē,
ņemot aizņēmumu Valsts kasē. Visām izglītības iestādēm tiks turpināta datortehnikas un biroja tehnikas atjaunošana un nomaiņa.
Lai sekmētu energoefektivitātes paaugstināšanu ar ES programmas finansējumu atbilstoši SAM
4.2.2. “Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās”, kā apjomīgākais projekts plānots “Bauskas 2.vidusskolas energoefektivitātes pasākumu ieviešana”.
Projektēšanas darbi turpināsies Bauskas Valsts ģimnāzijā un Bauskas 2.vidusskolā (SAM 8.1.2.
“Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”). Izglītības iestādēs tiks nodrošināta moderna
un ergonomiska mācību vide, iekļaujot telpu remontdarbus, aprīkojumu un mūsdienīgus IT risinājumus.

Lai sniegtu iedzīvotājiem kvalitatīvas vides un drošības garantijas, rīcībā “Vides kvalitāte” no
pašvaldības budžeta iecerētas vairākas nozīmīgas investīcijas. 2016.gadā plānots uzsākt 2015.gadā
projektētās videonovērošanas sistēmas izveidi Bauskas pilsētā, tāpat iecerēts ieguldīt līdzekļus
daudzdzīvokļu dzīvojamo namu Vītolu ielā un Slimnīcas ielā lietusūdens novadīšanas sistēmas atjaunošanā, kopsummā paredzot investēt 250 tūkst. EUR.
Rīcības “Ceļu infrastruktūras attīstība” ietvaros 2016.gadā turpinās budžeta ieguldījumi pašvaldības īpašumā esošo ielu un ceļu sakārtošanā gan Bauskas pilsētā, gan pagastu teritorijās. Finansiāli
ietilpīgākie projekti ir gājēju tilta pār Mūsas upi būvniecība, kā arī gājēju – veloceliņa izbūve uz
Rītausmu ciemu Īslīces pagastā. Ielu rekonstrukcijas darbi tiks veikti Miera ielas posmā no Pilskalna ielas līdz Mūsas upei, Mūsas ielā Bauskas pilsētā, Dreņģerkalna un Torņa ielām Codes pagastā,
asfaltēšana un seguma virskārtas atjaunošana Doktorāta ielai Mežotnes pagastā, Celtnieku – Līdumnieku ielām Īslīces pagastā, ceļam uz Jaunsaules skolu Vecsaules pagastā un Pūriņu ielai Ceraukstes
pagastā.
Jaunajā plānošanas periodā ES finansiāls atbalsts būs pieejams ceļu uzlabošanai lauku teritorijās.
Pasākumā tiks atbalstīta pašvaldību grants ceļu (bez cietā seguma) būvniecība vai pārbūve. Plānots,
ka programmas ietvaros tiks pārbūvēti vismaz 25 grants ceļi novada pagastos.
Bauskas novada pašvaldība, īstenojot Bauskas novada attīstības programmā noteiktos uzdevumus
rīcībās “Izglītības kvalitātes un pieejamības nodrošināšana” un “Sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumu attīstība”, mērķtiecīgi virzījusi jautājumus par daudzfunkcionālā sporta un atpūtas centra un
Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas administratīvās ēkas un sporta halles būvniecību.
Plānots, ka daudzfunkcionālā sporta un atpūtas centra būvniecība tiks uzsākta 2016.gada pavasarī,
savukārt sporta spēļu halles rekonstrukcijai šajā gadā tiks veikta iepirkuma procedūra.
Īstenojot attīstības programmā noteiktos uzdevumus rīcībā “Sociālās aizsardzības un veselības
aprūpes pakalpojumu pieejamība un attīstība”, 2016.gadā tiks uzsākta higiēnas centra būvniecība
Bauskā, lai paplašinātu sociālo pakalpojumu klāstu iedzīvotājiem. Tāpat 2016.gadā plānots uzsākt
tehniskā projekta izstrādi Mežotnes internātvidusskolas pārbūvei par vispārējā tipa pansionātu, lai
jau 2017.gadā pansionātu “Derpele” no esošajām trīs ēkām Bauskas pilsētā, Codes un Īslīces pagastos pārceltu uz mūsdienīgām prasībām atbilstošām un klientiem ērtām telpām Mežotnes pagasta
Garozas ciemā.
Lai virzītos uz rīcības “Kultūras pakalpojumu daudzveidības un kvalitātes nodrošināšana” mērķa
sasniegšanu, SAM 5.5.1. “Veicināt reģionālo attīstību, sekmējot nozīmīga kultūras un dabas mantojuma saglabāšanu un ar to saistīto pakalpojumu ilgtspējīgu attīstību” ietvaros plānota Bauskas pilsdrupu austrumu torņu konservācija, centrālā torņa apjumšana un Bauskas pilskalna ziemeļu nogāzes
nostiprināšana.
Vidēja termiņa prioritāte “Efektīva pārvalde” ietver arī rīcību “Uzņēmējdarbības veicināšana”.
Jaunajā plānošanas periodā šīs prioritātes sasniegšanai plānoti vairāki projekti. Atbilstoši SAM
3.3.1. prasībām “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai”, iecerēta Īslīces ielas posmu (no Mūsas tilta) pārbūve, kā arī apgaismojuma izbūve
Stacijas un Pārupes ielā.
Turpmāk minēto projektu īstenošana tiek plānota atbilstoši SAM 5.6.2.“Teritoriju revitalizācija,
reģenerējot degradētās teritorijas” prasībām.
Projekts “Bauskas industriālās teritorijas attīstība” paredz Lidlauka ielas krustojuma izbūvi ar
autoceļu A7, nodrošinot piekļuvi attīstāmajai teritorijai. Tiks paplašināta Zaļās ielas brauktuve, izbūvēta kreisā pagrieziena josla Zaļajai ielai, izbūvēta jauna autobusa pieturvieta, izbūvēta gājēju ietve
kreisajā pusē 3,00 m platumā, ielas apgaismojums, luksofori, rekonstruēts krustojums ar Pūriņu ielu,
izbūvēta Lidlauka iela, inženierinfrastruktūras, atrisināta virsūdeņu novadīšana.
Melnā seguma izbūve plānota Gailīšu autoceļa posmam uz atpūtas kompleksu “Miķelis” un Codes pagastā A7- Rotkalni posmam. Pārbūve tuvākajos gados paredzēta arī Brīvības bulvārim, Rātslaukuma otrajai kārtai un Mēmeles ielai, Bauskā.
Visos ES finansētajos projektos plānotās būvniecības aktivitātes tiks uzsāktas ne ātrāk kā 2017.
gadā. 2016.gadā tiek gatavoti projektu pieteikumi, kā arī norit iepirkumi vēl nepieciešamajiem projektēšanas un būvniecības darbiem.
SAM 9.2.4. „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem,
jo īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” ietvaros pieejams
finansējums aktivitātēm, kas saistītas ar rīcības “Sociālās aizsardzības un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un attīstība” īstenošanu. Lai pretendētu uz šo finansējumu, ir uzsākti sagatavošanās darbi programmas nosacījumu izpildei. Kā viens no priekšnosacījumiem ir pašvaldības dalība
Nacionālo veselīgo pašvaldību tīklā, kā arī speciālista, kas nodarbojas ar veselības veicināšanas
koordinēšanu pašvaldībā, piesaiste. Iecerēts, ka šāds speciālists darbu uzsāks 2016.gada pavasarī.

Bauskas novada pašvaldības 2016.gada budžeta informācija
Budžets veidots atbilstoši Attīstības plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm. Pašvaldības
2016.gada investīciju plāns (paskaidrojuma raksta 4.pielikums) ietver attīstības plānošanas dokumentos paredzētās aktivitātes. Investīciju plāna īstenošanā no pašu līdzekļiem plānots ieguldīt 4,5
milj. EUR, kā arī piesaistīt kredītresursus. Sākotnējā budžeta redakcijā aizņēmumu apjoms plānots
966,2 tūkst. EUR. Ievērojot to, ka paredzēts īstenot izglītības iestāžu infrastruktūras un materiāli
tehniskās bāzes uzlabošanu, ielu un ceļu investīciju projektus un iegādāties autotransportu pašvaldības autonomo funkciju veikšanai, paredzams, ka aizņēmumu apjoms pieaugs par aptuveni 2,6
milj. EUR. Atbilstoši iepirkumu rezultātā noteiktajiem būvdarbu, preču vai pakalpojumu un attiecīgi
aizņēmumu apjomiem, tiks veikti grozījumi pašvaldības budžetā.
Bauskas novada pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta. Speciālo budžetu veido ziedojumi un dāvinājumi.
Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2016. gadā plānoti 23 371 498 EUR, budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 3 606 647 EUR un aizņēmumu līdzekļi 966 206 EUR. Kopā
finanšu resursi izdevumu segšanai sastāda 27 944 351 EUR. Pamatbudžeta izdevumi plānoti 25 333
253 EUR apmērā, aizņēmumu pamatsummas atmaksa - 1 671 378 EUR. ieguldījums pašvaldības
kapitālsabiedrībā SIA “Bauskas siltums” – 150 000 EUR.
Speciālā budžeta izdevumi no ziedojumiem un dāvinājumiem plānoti 5 904 EUR apmērā. Izdevumi tiks finansēti no ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu atlikuma gada sākumā.
Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem atbilstoši ieņēmumu avotiem,
budžeta ieņēmumu un izdevumu klasifikācijai, ir redzama Bauskas novada domes saistošo noteikumu „Par Bauskas novada pašvaldības 2016. gada budžetu” 1.,2.,3.,4. un 5.pielikumā.

turpinājums 8.lpp
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Bauskas rātsnamam 400
Laikraksta „Bauskas Novada Vēstis” izdevumos līdz maijam publicēsim iesūtītos darbus, kas
veltīti rātsnamam dzimšanas dienā. Līdz ar rātsnama interjera pilnīgu iekārtojumu, visi darbi būs
skatāmi arī Rātsnama telpās. Izstāde būs aplūkojama 4.maijā – Bauskas rātsnama 400.dzimšanas
dienas svinīgajā pasākumā.
Šajā laikraksta numurā piedāvājam iepazīties ar Bauskas Mākslas skolas audzēkņu,
Griķu pamatskolas un Bauskas sākumskolas 6.a klases skolēnu iesūtītajiem darbiem. Audzēkņus darbam rosinājušas skolotājas Olita Dzelzkalēja, Mārīte Šulce, Signe Pansova,
Iveta Līdere un Vija Cerusa.

Kristians Kuzmins, Bauskas Mākslas skola
Reds Freibergs, Bauskas
Mākslas skola

Samanta Viktorija Čikste,
Bauskas Mākslas skola

Keita Kokina, Bauskas Mākslas
skola

Elizabete Zīlīte, Bauskas
Mākslas skola

Paula Sipoviča, Bauskas
Mākslas skola

Roberta Baļčūne, Bauskas
Mākslas skola

Tā bija ļoti jauka diena, kad es
gleznoju Bauskas rātsnamu.
Atjaunotais rātsnams ir ļoti
skaists. Es labprāt vēl kādu
reizi uzgleznotu rātsnamu. Šis
darbs bija viens no pirmajiem
Mākslas skolas prakses
darbiem.
Lai rātsnams vēl ilgi priecē
Bauskas iedzīvotājus un tās
viesus!
Kristiāna Jasureviča, Bauskas
Mākslas skola
Keita Jirgensone, Bauskas
Mākslas skola

Keita Biķerniece, Griķu pamatskola

Viktorija Zubova, Bauskas
Mākslas skola

Paula Šumina, Griķu pamatskola

Patriks Mileika, Griķu pamatskola

Bauskas Novada Vēstis
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Čelsija Nikola Bērtelsone, Bauskas Voldemārs Ezeriņš, Griķu
pamatskola
Mākslas skola

Elizabete Ostrovska, Griķu
pamatskola

Aleksa Šumina, Griķu pamatskola

Undīne Ūdre, Griķu pamatskola

Elīza Ripa, Bauskas sākumskola

Kristiāna Purviņa, Griķu pamatskola

Enija Dzene, Bauskas sākumskola

Megija Biezā, Bauskas sākumskola
Laura Eze, Bauskas Mākslas skola

Nikola Platā, Bauskas sākumskola
Laine Druviņa, Bauskas
sākumskola

Bauskas rātsnams
Reiz senos laikos hercogam Frīdriham piederēja laukums pilsētas centrā. Viņš tur atļāva uzbūvēt
savu rātsnamu. Frīdriha rātsnamu cēla vairākus gadus, līdz beidzot tika uzcelts.
To uzcēla ar diviem stāviem.
Pēc ļoti īsa laika par šo rātsnamu uzzināja kāda ļauna ragana un, protams, gribēja piesavināties
sev.
Ragana devās pie Frīdriha, lai lūgtu pārdot rātsnamu viņai. Frīdrihs, protams, nebija ar mieru,
jo pašam bija ļoti iepaticies šis rātsnams.
Ragana gribēja dabūt rātsnamu sev. Viņa bija iedomājusies, ka pārvērtīsies par jaunu skaistu
meiteni, apburs Frīdrihu ar savu skaistumu un liks atdot rātsnamu viņai, bet šo domu drīz atmeta.
Tad ragana izdomāja dabūt rātsnamu ar viltību. Viņa izdomāja iedot viltus dokumentus. Tā arī
darīja. Aizgāja pie Frīdriha un iedeva viltus dokumentus, kurā bija rakstīts ar sīkiem burtiņiem, ka
Frīdrihs dāvina raganai savu rātsnamu. Diemžēl Frīdrihs par nepamanīja raganas krāpšanos.
No tās dienas ragana beidzot dabūja sev kāroto. Frīdrihs vairs neko nevarēja padarīt. Tagad
ragana tur dzīvojot, vakaros pat varot dzirdēt viņas ļaunos smieklus.

Annija Ivanovska,
Bauskas sākumskola

Henrijs Obolevičs, Bauskas sākumskola

„Bauskas Novada Vēstis” lasāmas arī Bauskas novada mājas lapā
www.bauska.lv
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Aktualitātes novadā
turpinājums no 5.lpp
1.attēls. Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra
Bauskas novada pašvaldības 2016. gada budžeta projekts tika izskatīts deputātu un speciālistu darba grupās 2016.gada 18.janvārī, 19. janvārī, 21.janvārī, 25.janvārī, 26.janvārī un 1.februārī,
2016.gada 8.februāra apvienoto komiteju sēdē un iesniegts apstiprināšanai 2016.gada 11.februāra
domes ārkārtas sēdē.
Bauskas novada pašvaldības 2016.gada ieņēmumu prognoze
Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi, kas 2016. gadam plānoti 23 371 498 EUR
apmērā, ietver nodokļu ieņēmumus (iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis,
azartspēļu nodoklis, dabas resursu nodoklis), nenodokļu ieņēmumus (ieņēmumi no uzņēmējdarbības
un īpašuma, pašvaldības nodevas un naudas sodi u.c.), budžeta iestāžu ieņēmumus (ieņēmumi no
budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi), valsts budžeta transfertus (mērķdotācijas un dotācijas pašvaldības budžetam, finansējums ES fondu projektu īstenošanai)
un pašvaldību budžetu transfertus (ieņēmumi par izglītības un sociālo funkciju nodrošināšanu, finansējums būvvaldes, bibliotēkas funkciju, sporta skolas finansēšanai).
Pašvaldību proporcija iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) sadalē netiek mainīta un tāpat kā
2015.gadā ir – 80 % pašvaldību budžetos un 20 % valsts budžetā.
Pašvaldībām tiek garantēti IIN ieņēmumi 100 % apmērā no IIN prognozes ar sadalījumu pa ceturkšņiem: 1.ceturksnis – 22 %, 2.ceturksnis – 24 %, 3.ceturksnis – 26 %, 4.ceturksnis – 28 %, kas
ļauj tos pilnā apmērā paredzēt izdevumu finansēšanai.
IIN ieņēmumi ir galvenais Bauskas novada pašvaldības 2016.gada ieņēmumu avots, kas veido
51,8 % no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem. Saskaņā ar pašreizējo kopējo IIN prognozi valstī un atbilstoši Bauskas novadam noteiktajam pašvaldības īpatsvara koeficientam (0,98251501 %)
kopējā sadales kontā ieskaitītajiem IIN ieņēmumiem, ieņēmumi no IIN 2016.gadam tiek plānoti 12
033 195 EUR, kas ir par 9,2 % lielāki (par 1 010 175 EUR) nekā 2015.gada sākotnējā prognoze.
Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) ieņēmumi tiek plānoti 2 155 000 EUR, t.sk. kārtējā gada
ieņēmumi 1 944 000 EUR un NĪN iepriekšējo gadu parādi 211 000 EUR. NĪN ieņēmumu īpatsvars
pašvaldības ieņēmumu kopapjomā sastāda 9,2 %.
Saskaņā ar likumu „Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli” pašvaldības budžetā tiek ieskaitīti 25 % no azartspēļu nodokļa ienākumiem par azartspēlēm, kuras tiek organizētas attiecīgās
pašvaldības teritorijā. Azartspēļu nodokļa ieņēmumi 2016. gadā plānoti 46 340 EUR jeb 0,2 % no
kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem.
Dabas resursu nodokļa ieņēmumi 2016.gadā tiek plānoti 135 000 EUR jeb 0,6 % no kopējiem
pamatbudžeta ieņēmumiem.
Pamatojoties uz budžeta iestāžu ieņēmumu dinamiku 2015.gadā un prognozēm, 2016.gadā nenodokļu ieņēmumi plānoti 134 215 EUR apjomā jeb 0,6 % no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem.
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem paredzēti 1 227 792 EUR apmērā. To īpatsvars pašvaldības
ieņēmumu kopapjomā ir 5,2 %.
Valsts budžeta transferti plānoti 7 213 785 EUR apjomā jeb 30,9 % no kopējiem pamatbudžeta
ieņēmumiem (skat. paskaidrojuma raksta 1.pielikumu).
Valsts budžeta transfertu apjoms plānots, ņemot vērā 2016.gada valsts budžetā un normatīvajos
aktos (Ministru kabineta 2015. gada 22.decembra noteikumi Nr.757 „Noteikumi par valsts budžeta dotāciju pašvaldībām 2016.gadā par personām, kuras ievietotas sociālās aprūpes iestādēs līdz
1998.gada 1.janvārim”, Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumi Nr.759 „Noteikumi
par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2016. gadā”, Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumi Nr.942 „Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta
pakalpojumu pašvaldībā”, Ministru kabineta 2015.gada 17.novembra noteikumi Nr.649 „ Kārtība,
kādā pašvaldībām aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju māksliniecisko kolektīvu vadītāju
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”) pašvaldībai paredzēto
finansējumu, kā arī finansējumu saskaņā ar līgumiem par ES fondu apguvi.

Bauskas novada pašvaldības 2016. gada izdevumi
Bauskas novada pašvaldības ieņēmumi tiek novirzīti pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai – izdevumiem no budžeta finansētām institūcijām - pašvaldības izglītības, kultūras un sporta
iestādēm, struktūrvienībām, pasākumu finansēšanai, infrastruktūras uzturēšanai, pabalstiem maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, projektu finansēšanai un citiem izdevumiem, kas paredzēti attiecīgajās
pamatbudžeta programmās Bauskas novada domes saistošo noteikumu „Par Bauskas novada pašvaldības 2016. gada budžetu” 3. un 5.pielikumā.
Bauskas novada pašvaldības 2016.gada budžets veidots pēc programmu principa, paredzot finansējumu attiecīgu budžeta programmu īstenošanai. Budžeta programma ir savstarpēji saistītu, uz
kopīgu mērķi orientētu pasākumu vai pakalpojumu kopums, kurš tiek plānots, izpildīts, uzskaitīts
un kontrolēts no budžeta finansētās institūcijās saskaņā ar Likumu par budžetu un finanšu vadību,
un par kuru atbild budžeta izpildītāji.
Pamatbudžeta izdevumi
Pamatbudžeta izdevumu kopējais apjoms 2016.gadam plānots 25 333 253 EUR apmērā.
Budžeta gada laikā izdevumu apjoms, kas tiks finansēts no aizņēmumu līdzekļiem, var pieaugt
atkarībā no īstenojamo investīciju projektu apjomiem, kas tiks noteikti iepirkumu rezultātā.
Bauskas novada domes saistošo noteikumu „Par Bauskas novada pašvaldības 2016.gada budžetu” 2.pielikumā ir redzams kopsavilkums par pamatbudžeta izdevumu apjomiem attiecīgajā funkcijā, t.i., nozaru griezumā. Funkciju sadalījums veidots saskaņā ar normatīvajiem aktiem par izdevumu klasifikāciju.
2.attēls. Pamatbudžeta izdevumu struktūra pa funkcijām
Vispārējo valdības dienestu darbības nodrošināšanai paredzēti 1 849 096 EUR jeb 7,3 % no
kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, tajā skaitā pašvaldības budžeta parāda darījumu nomaksai

Bauskas novada pašvaldības ieņēmumu plānā mērķdotācija izglītības funkciju nodrošināšanai
plānota 2016.gada astoņiem mēnešiem saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2016. gadam” un
sastāda 3 333 435 EUR, kas salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, ir par 0,4 % (11 781
EUR) vairāk.
Kultūras ministrijas dotācija mākslas skolai būs 30 092 EUR apmērā, t.i., 55 EUR samazinājums
pret iepriekšējo gadu. Savukārt dotācija mūzikas skolai paredzēta 121 605 EUR, kas ir par 1,6 %
(par 1 876 EUR) vairāk nekā iepriekšējā gadā.
Dotācija sporta izglītības programmu pedagogu atlīdzībai paredzēta 286 426 EUR, kas ir par 26,8
% (par 60 546 EUR) vairāk nekā 2015.gadā.
Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums mācību līdzekļu un literatūras iegādei plānots 57
660 EUR apmērā, t.i., 18,92 EUR uz vienu izglītojamo.
Valsts budžeta dotācijas apmērs 1., 2., 3. un 4. klases skolēnu ēdināšanas nodrošināšanai plānots
196 812 EUR. Valsts budžeta finansējums nodrošina ēdināšanas izdevumu apmaksu 1,42 EUR vērtībā vienam skolēnam dienā. Atkarībā no skolēnu skaita izmaiņām budžeta izpildes gaitā iespējamas
izmaiņas finansējuma apjomā.
Dotācija par sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998.gada 1.janvārim ievietotām personām paredzēta
atbilstoši faktiskajam iemītnieku skaitam - par piecām personām pansionātā 21 350 EUR.
Mērķdotācija pašvaldību māksliniecisko kolektīvu atlīdzībai plānota 14 322 EUR apmērā.
Mērķdotācija pašvaldības autoceļiem un ielām paredzēta 631 178 EUR, kas, salīdzinājumā ar
iepriekšējo gadu, ir par 7,9 % (par 46 115 EUR) lielāka.
Labklājības ministrijas finansējums asistenta pakalpojumu nodrošināšanai personām, kurām noteikta I un II invaliditātes grupa un personām no 5 līdz 18 gadu vecumam, kurām izsniegts atzinums
par īpašas kopšanas nepieciešamību, plānots 94 433 EUR.
Dotācija no pašvaldību izlīdzināšanas fonda plānota 2 367 932 EUR, tajā skaitā prognoze kārtējam gadam 2 323 594 EUR un 2015. gada nesadalītais atlikums 44 338 EUR.
Valsts budžeta finansējums ES fondu līdzfinansētiem projektiem plānots 40 912 EUR, pārējais
valsts budžeta finansējums noteiktiem mērķiem 11 423 EUR.
Pašvaldību budžetu transferti plānoti 343 873 EUR apjomā (1,5 % no kopējiem pamatbudžeta
ieņēmumiem). Tie ir ieņēmumi no citām pašvaldībām par izglītības un sociālo pakalpojumu nodrošināšanu, galvenās bibliotēkas un būvvaldes funkciju veikšanu, kā arī sadarbību tūrisma jomā.

(aizņēmumu procentu maksājumi un apkalpošanas maksa) 72 294 EUR (0,3 % no kopējiem izdevumiem), rezerves fondam 100 000 EUR (0,4 % no kopējiem izdevumiem). Izpildvaras jeb pašvaldības pārvaldes funkcijas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” nodrošina Bauskas novada dome.
Šo funkciju īstenošanu saskaņā ar apstiprināto Bauskas novada domes nolikumu nodrošina ievēlētie
deputāti, domes vadība, struktūrvienības (Juridiskā, Iepirkumu, Ekonomikas un finanšu, Centralizētā grāmatvedība, Kanceleja, Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļa), kā arī pagastu pārvalžu
administrācija. Budžeta sadaļā tiek plānoti izdevumi pašvaldības pārvaldes darbības nodrošināšanai
1 676 802 EUR jeb 6,6 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.
Sabiedriskās kārtības un drošības pasākumiem plānoti 152 661 EUR jeb 0,6 % no kopējiem
pamatbudžeta izdevumiem. Finansējums paredzēts Sabiedriskās kārtības nodaļas 82 856 EUR un
Dzimtsarakstu nodaļas darbības nodrošināšanai 69 805 EUR.
Ekonomiskajai darbībai plānoti 3 423 349 EUR jeb 13,5 % no kopējiem pamatbudžeta
izdevumiem. Ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšanai paredzēti 1 531 993 EUR jeb 44,8 % no šajā
sadaļā plānoto līdzekļu kopapjoma, t.sk. ceļu un ielu ikdienas uzturēšanai paredzēti 887 651 EUR.
Gājēju un veloceliņa uz Rītausmām, Īslīces pagastā būvniecības pabeigšanai plānoti 420 498 EUR
un Dreņģerkalna un Torņa ielas rekonstrukcijai 223 844 EUR. Līdzekļi plānoti arī Bauskas novada
būvvaldes darbības nodrošināšanai 106 077 EUR, informācijas tehnoloģiju un sistēmu uzturēšanai
146 438 EUR un tūrisma pasākumiem 61 904 EUR, Bauskas Rātsnama vēsturiskā interjera izveidei
81 405 EUR. Līdzfinansējums nevalstisko organizāciju iniciatīvu īstenošanai un projektu konkursam “Mēs savam novadam” plānoti 19 000 EUR.
2016.gada investīciju plānā paredzētiem darbiem plānots finansējums 1 476 532 EUR, kas bu-
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džeta izpildes gaitā atbilstoši iepirkuma rezultātiem tiks pārdalīts starp pašvaldības iestādēm un
izlietojuma mērķiem.
Ielu un ceļu investīciju projektiem plānots piesaistīt kredītresursus aptuveni 1,2 milj. EUR (budžeta izdevumos tiks iekļauti pēc iepirkuma rezultātiem un attiecīgi faktiskajiem aizņēmumu apjomiem).
Vides aizsardzības pasākumiem paredzēti 225 597 EUR jeb 0,9 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Līdzekļus plānots izlietot atkritumu 120 511 EUR un notekūdeņu apsaimniekošanai 71 500 EUR, darbiem saistībā ar ūdenssaimniecības infrastruktūras uzturēšanu 24 486 EUR,
biedrības “Zemgales Reģionālā enerģētikas aģentūra” darbības nodrošināšanai 9 100 EUR atbilstoši
26.11.2008. sadarbības līgumam starp Jelgavas novada domi un Bauskas novada domi.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai plānoti 3 702 845 EUR jeb 14,6 % no
kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Līdzekļus paredzēts izlietot pagastu komunālo saimniecību
uzturēšanai 491 281 EUR, ielu apgaismošanai 153 615 EUR, teritoriju labiekārtošanai un ikdienas
uzturēšanas darbu veikšanai 872 657 EUR, pašvaldību dzīvojamā fonda uzturēšanai un remontiem
72 240 EUR, īpašumu apsaimniekošanai 789 867 EUR. Šajā budžeta sadaļā tiek plānoti izdevumi
iestādes „Bauskas novada administrācija” Attīstības un plānošanas nodaļas, Saimnieciskās nodaļas
un Transporta nodaļas darbības nodrošināšanai, attiecīgi 147 805 EUR, 469 038 EUR un 348 574
EUR.
Mājokļu un teritoriju apsaimniekošanas darbības atbalsta pasākumiem, tostarp energoefektivitātes pasākumu veikšanai un dzīvojamo māju atjaunošanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, plānoti
45 000 EUR.
Lai sagatavotos projektu īstenošanai, atbilstoši darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” minētajām prioritātēm, 2016.gadā izpētes veikšanai un tehnisko projektu izstrādei plānoti 312
768 EUR. Darbi veicami atbilstoši plānotajiem specifiskajiem atbalsta mērķiem, to pasākumiem,
prioritāriem virzieniem un Bauskas novada pašvaldības attīstības dokumentos noteiktajām prioritātēm, mērķiem un rīcības virzieniem. Plānotie investīciju projekti atbilst specifiskajiem atbalsta
mērķiem 3.3.1. “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai“, 4.2.2. “Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību
ēkās”, 5.5.1. “Veicināt reģionālo attīstību, sekmējot nozīmīga kultūras un dabas mantojuma saglabāšanu un ar to saistīto pakalpojumu ilgtspējīgu attīstību”, 5.6.2. “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas” un 8.1.2. “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi “.
Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā autotransporta iegādei plānots saņemt
aizņēmumu aptuveni 70 tūkst. EUR apmērā (budžeta izdevumos tiks iekļauti pēc iepirkuma rezultāta un attiecīgi faktiskajam aizņēmuma apjomam).
Kultūrai, atpūtai un sportam plānoti 2 408 250 EUR jeb 9,5 % no kopējiem pamatbudžeta
izdevumiem. Izdevumi Bauskas Centrālās bibliotēkas darbības nodrošināšanai ir 578 449 EUR,
Bauskas Kultūras centram – 402 258 EUR, Bauskas pils muzejam – 492 985 EUR, Bauskas muzejam - 255 719 EUR, sporta centram “Mēmele” – 299 805 EUR. Pagastu plānotajiem kultūras
pasākumiem, tostarp kultūras darbinieku atlīdzībai, plānoti 349 130 EUR.
Lai nodrošinātu kultūras un sporta nozares pārstāvju nokļūšanu uz pasākumiem, transporta pārvadājumiem plānoti 29 904 EUR.
Izglītības nozarei plānotais izdevumu apjoms ir 11 208 273 EUR (t.sk. no valsts budžeta
mērķdotācijas un dotācijas izglītībai – 3 773 281 EUR) jeb 44,3 % no pamatbudžeta kopējiem
izdevumiem. Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku atalgojumam tiek plānota astoņiem mēnešiem.
Pašvaldības izglītības iestāžu darbībai paredzēti 10 532 177 EUR, tajā skaitā daudzfunkcionālā
sporta un atpūtas centra būvniecībai 1 308 612 EUR (paskaidrojuma raksta 5.pielikums), Bauskas
Valsts ģimnāzijas un Bauskas sākumskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas projekta pabeigšanai - 151 608 EUR un ERASMUS programmas projektu īstenošanai 69 734 EUR.
No pašvaldības līdzekļiem brīvpusdienu nodrošināšanai 5 – 6 gadīgajiem un 5.-9.klases skolēniem plānoti 383 429 EUR, mācību līdzekļu un literatūras iegādei - 98 730 EUR, mācību ekskursiju
ieejas biļetēm - 14 291 EUR.
Pirmsskolas (bērniem līdz 4 gadiem) pedagogu atlīdzībai no pašvaldības līdzekļiem tiek paredzēti 601 056 EUR, nodrošinot algas likmi, kas pārsniedz valstī noteikto minimālo algu pedagogiem.
Visiem pašvaldības izglītības iestāžu pedagoģiskajiem darbiniekiem no pašvaldības līdzekļiem
tiek nodrošināts atvaļinājuma pabalsts 50 % apmērā no darba algas likmes proporcionāli slodzei,
kas kopsummā sastāda 238 416 EUR.
Lai nodrošinātu algu likmi, kas pārsniedz valstī noteikto minimālo algu pedagogiem, sporta, interešu, mūzikas un mākslas skolu un pirmskolas izglītības (5-6 gadīgo apmācība) iestāžu pedagogu
atlīdzībai no pašvaldības līdzekļiem paredzēti 72 606 EUR.
Izglītības nodaļas darba nodrošināšanai plānoti 128 179 EUR, norēķiniem par citu novadu sniegtajiem izglītības pakalpojumiem - 266 087 EUR.
Izdevumi izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošanas darbiem un materiāli tehniskās bāzes modernizācijai sākotnēji plānoti 13 417 EUR, kas, īstenojot iestāžu atbalstītos finansējuma papildu pieprasījumus, pieaugs pēc iepirkuma rezultātiem. Izglītības iestāžu infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai plānots piesaistīt kredītresursus aptuveni 0,7 milj. EUR (budžeta izdevumos
tiks iekļauti pēc iepirkuma rezultātiem un attiecīgi faktiskajiem aizņēmumu apjomiem).
Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes “Bauskas novada Bērnu
un jaunatnes sporta skola” jaunā infrastruktūras objekta - daudzfunkcionālā sporta un atpūtas centra
būvniecībai papildu pašvaldības ieguldījumam plānots piesaistīt aizņēmuma līdzekļus. Aizņēmuma
apjoms 2016.gadā varētu sasniegt 0,6 milj. EUR (budžeta izdevumos tiks iekļauti atbilstoši faktiski
nepieciešamajam aizņēmuma apjomam).
Skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai paredzēti 210 753 EUR, ieskaitot transporta izdevumu
kompensāciju 14 584 EUR.
Mācību līdzekļu un literatūras iegādei no valsts budžeta plānoti 57 660 EUR.
Sociālajai aizsardzībai paredzēti izdevumi 2 363 182 EUR jeb 9,3 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Nozares izdevumi ietver Sociālā dienesta izdevumus 1 274 142 EUR, tajā skaitā
Sociālā dienesta darbības nodrošināšanai paredzēti 859 188 EUR, higiēnas centra būvniecībai 243
144 EUR, aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai 60 751 EUR, asistenta pakalpojumu nodrošināšanai
personām, kurām noteikta I un II invaliditātes grupa un personām no 5 līdz 18 gadu vecumam, kurām izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību, 94 433 EUR, līdzfinansējums projektam “Ģimeņu stiprināšana un atbalsts Bauskas novadā” 16 626 EUR.
Bāriņtiesas darbības nodrošināšanai plānoti 117 150 EUR, pansionātam “Derpele” – 756 507
EUR, pakalpojumu apmaksai par novada iedzīvotāju uzturēšanos citu pašvaldību sociālās aprūpes
iestādēs – 161 955 EUR, transporta pakalpojumu nodrošināšanai 1 745 EUR. Izdevumiem saistībā
ar pašvaldības sociālo dzīvokļu uzturēšanu plānoti 3 571 EUR.
ESF projektu īstenošanai plānoti 48 112 EUR.
Ilgtermiņa saistības
Paskaidrojuma raksta 2.pielikumā “Pārskats par aizņēmumu saistībām” un 3.pielikumā “Pārskats
par galvojumu saistībām” sniegts ilgtermiņa saistību izklāsts kārtējā budžeta gadā un turpmākajos
trijos gados, pamatojoties uz budžeta sastādīšanas brīdī spēkā esošajiem līgumiem.
Aizņēmumu saistības uz 01.01.2016. sastādīja 16 069 413 EUR, tajā skaitā:
- aizņēmumi no Valsts kases 16 062 950 EUR,
- aizņēmumi no Vides investīciju fonda 6 463 EUR.
Atbilstoši Valsts kases un Vides investīciju fonda aizdevuma līgumu atmaksas grafikiem aizņēmumu pamatsummu atmaksa plānota 1 671 378 EUR.
Domes priekšsēdētājs
R.Ābelnieks

Aicinām Bauskas novada uzņēmējus, mājražotājus, amatniekus piedalīties Uzņēmēju dienās
Zemgalē 29., 30. aprīlī Zemgales Olimpiskajā centrā, Kronvalda ielā, 24, Jelgavā. Izstādes
galvenais mērķis ir veicināt Latvijas ražotāju, pakalpojumu sniedzēju un tirgotāju atpazīstamību,
kā arī sekmēt savstarpējo kontaktu veidošanos uzņēmējdarbības vidē. Pasākuma ietvaros katrā reģionā norisināsies arī dažādas zīmola “Latvijas labums” aktivitātes, kas vietējiem ražotājiem sniedz
iespēju parādīt savu produkciju mūsu pašu patērētājiem visā Latvijā.
Arī šogad vienotā stendā tiks pārstāvēts Bauskas novads. Bauskas tūrisma informācijas centrs
nodrošinās informāciju par apskates objektiem novadā kopīgā Zemgales tūrisma informācijas stendā, savukārt ražotājiem un pakalpojumu sniedzējiem būs iespēja iepazīstināt ar savu produkciju
pasākuma apmeklētājus Bauskas novada stendā.
Šāds pasākums ir lieliska iespēja lepoties gan ar sava novada uzņēmējiem, gan ar pašu Bauskas
novadu. Izmantosim šo iespēju.
• Norises laiks: 29. aprīlis, 2016 - 30. aprīlis, 2016
• Kontaktinformācija: + 371 63027207, + 371 28646086, jelgava@chamber.lv
• Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela, 24, Jelgava
•Pieteikumu līdzdalībai Bauskas novada stendā sūtiet uz e-pastu laila.stapkevica@bauska.lv

Bauskas novada pašvaldība – piektā aktīvākā
e-paraksta lietotāja valstī
Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs 3.februārī Latvijas pašvaldību Izpilddirektoru asociācijas sanāksmē sumināja pašvaldību eParakstīšanas čempionus – pašvaldības, kuru darbinieki pērn
visaktīvāk izmantojuši drošu elektronisko parakstu.
Visaktīvākā eParaksta lietotāja pašvaldību vidū 2015.gadā bijusi Rīgas dome, tai seko Rēzeknes,
Tukuma, Ķekavas un Bauskas novada pašvaldība.
Lai gan kopumā visās pašvaldībās vērojams eParaksta lietošanas pieaugums, eParaksta lietošanas reižu skaits visās pašvaldībās 2015.gadā veido tikai nepilnus 6% no kopējā eParaksta lietošanas
reižu skaita.
„Ikdienā strādājot ar pašvaldībām redzam, ka eParaksta izmantošanas intensitāte nav atkarīga
tikai no pašvaldības lieluma un dokumentu apjoma, bet galvenokārt no tā, kādi rīki ir pieejami un
cik produktīvi tie tiek izmantoti, piemēram, dokumentu vadības sistēma ar tajā iestrādātu eParakstu,” suminot eParakstīšanas čempionus uzsvēra dokumentu vadības sistēmas Namejs izstrādātāja
AS “RIX Technologies” komercdirektore Vita Viese.
Bauskas novada pašvaldībā tiek izmantota dokumentu pārvaldības sistēma DocLogix, kura
nodrošina e-paraksta funkcionalitāti. Pateicoties Kancelejas darbinieku vēlmēm ieviest un attīstīt
e-paraksta lietošanu pašvaldībā, pašvaldības vajadzībām ir pielāgota e-paraksta funkcionalitāte un
dokumentu nosūtīšana adresātiem no sistēmas.
Kopumā 2015.gadā eParaksts lietots 3.2 miljonus reižu. Salīdzinot ar 2014.gadu eParaksta lietošanas reižu skaits pieaudzis gandrīz par miljonu, jeb 40%, bet salīdzinot ar 2013.gadu – par vairāk
nekā 70%.

Andra Matuļenko, sabiedrisko attiecību speciāliste

Izsūtīti NĪN maksāšanas paziņojumi 2016.gadam
Pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksātājiem ir izsūtījušas maksāšanas paziņojumus par aprēķināto NĪN 2016. gadam. Nodokli par zemi un mājokli aprēķina uz gadu, un tas
tiek sadalīts četros maksājumos: šogad NĪN maksāšanas termiņi noteikti 31. marts, 16. maijs, 15.
augusts un 15. novembris. Maksājumu var veikt gan pa daļām norādītajos termiņos, gan arī avansa
veidā, līdz pirmajam maksājuma termiņam – 31. martam – samaksājot visu summu.
Savukārt, ja samaksas termiņi ir nokavēti, tad atbilstoši likumam par termiņa kavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda - no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par
katru nokavēto dienu.
Nomaksāt NĪN iespējams pašvaldības norēķinu punktos, bankā, internetbankā, kā arī portālos
www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv .
Jāuzsver, ka, maksājumu veicot caur internetbanku, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums
tiek adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu, un pārskaitījumu veikt uz
kādu no tiem pašvaldības kontiem, kas norādīti sagatavotajā maksāšanas paziņojumā. Tāpat arī
maksājuma mērķī precīzi jānorāda nodokļa maksātāja personīgā konta numurs par zemi un personīgā konta numurs ēkām, īpašuma adrese vai kadastra numurs, par kuru veikts maksājums.
Taču drošākais un ērtākais veids nomaksāt NĪN ir portālā www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv, jo tur pieejami pašvaldību banku konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski
uzrādās visa nepieciešamā informācija.
Iedzīvotāji tiek arī aicināti aktīvāk izmantot arī citus saistībā ar NĪN nomaksu pieejamos pakalpojumus portālā www.epakalpojumi.lv. Piemēram, lietotāji, kuri autorizējušies pakalpojumam,
portālā var iegūt informāciju par maksājamo nodokli un to apmaksāt, pieteikties maksāšanas paziņojuma saņemšanai e-pastā, kas ir daudz ērtāk un būtiski taupa resursus, kā arī pieteikties saņemt
atgādinājumu e-pastā vai SMS veidā par tuvojošos NĪN samaksas termiņu.

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā

2016.gada 28.janvārī
prot.Nr.2, 5.p.

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas
apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmo daļu, Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūlija saistošo
noteikumu Nr.19 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu” 60. un 61.punktu un SIA „VIDES
SERVISS” 2016.gada 7.janvāra iesniegumu Nr.01-13/3, Bauskas novada dome nolemj:
1.Apstiprināt maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (euro par vienu kubikmetru) Bauskas novada administratīvajā teritorijā – vienotajā atkritumu apsaimniekošanas zonā: 13,10 euro
(bez pievienotās vērtības nodokļa), ko veido:
1.1. maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītās
atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu uzturēšanu 7,76 euro;
1.2. Sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu
atkritumu poligonā „Grantiņi”– 3,48 euro;
1.3. dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā
–1,86 euro.
2.Noteikt, ka lēmums publicējams Bauskas novada pašvaldības laikrakstā „Bauskas Novada
Vēstis”.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Veselības aprūpe

Bauskas slimnīcai šogad – 180
Šis gads veselības nozarē pozitīvas izmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējo, nesola, jo valdība
apstiprinājusi budžetu, kur veselībai atvēlēti mazāk nekā trīs procenti no iekšzemes kopprodukta (IKP), stāsta SIA „Bauskas slimnīca” valdes locekle Mirdza Brazovska. Kaimiņvalstis
veselībai tērē piecus līdz sešus procentus no IKP. „Nevar tā vairs dzīvot. Tas nav patīkami
ne pacientiem, ne mediķiem. Šis budžets veselības nozarei atkal būs „bada maize”,” uzskata
iestādes vadītāja.
Par to, kā SIA „Bauskas slimnīca” aizritējis 2015.gads un kas šogad sagaida slimnīcas
pacientus no Bauskas, Rundāles, Iecavas un Vecumnieku novada, informē M. Brazovska.

Pārtērē kvotas
Sākot jaunu gadu, Nacionālais Veselības dienests (NVD) ar veselības aprūpes iestādēm slēdz
līgumus par valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem jeb tādējādi NVD apņemas
pārskaitīt noteiktu finansējumu iestādei par pakalpojuma sniegšanu. Ņemot vērā finansējuma apjomu un manipulāciju izmaksas, veidojas tā sauktās kvotas, cik katru mēnesi iestāde pacientus var
pieņemt, lai iekļautos valsts finansējumā.
Februāra sākumā līgumi par gada pirmajiem četriem mēnešiem bija noslēgti par pakalpojumiem
stacionārā un aprūpi mājās, bet joprojām nebija par ambulatoro aprūpi. Tā kā, salīdzinot ar pērno
gadu, izmaiņas nav gaidāmas, mēnesī pieejamās kvotas būs līdzīgas kā pagājušajā gadā.
Kvotu trūkst. SIA „Bauskas Slimnīca” 2015.gadā pārtērēja kvotas par 28 000 eiro, lai sniegtu
iedzīvotājiem nepieciešamos pakalpojumus. Zaudējumi jāsedz no iestādes iekšējā budžeta.

Rindas no pagājušā gada
Lai saņemtu ierobežotos, valsts apmaksātos pakalpojumus, veidojas rindas. Februāra sākumā
rindā pie ginekologa jāgaida trīs nedēļas. Pašlaik iestādē strādā tikai ginekoloģe Dace Paozola,
vienlaicīgi no darba aizgāja četri speciālisti. Iestādes vadītāja M. Brazovska apstiprina, ka intensīvi
tiek meklēts ginekologs, kas varētu veikt arī ultrasonogrāfiju.
Bauskā atvērt privātpraksi ir nolēmusi ginekoloģe Inese Avotiņa. SIA „Bauskas slimnīca” ginekoloģe vienreiz nedēļā veiks ultrasonogrāfijas izmeklējumus. Valsts Dr.Avotiņai nefinansē sonogrāfijas izmeklējumus grūtniecēm nelielā darba stāža dēļ, sertificētā speciāliste apskates var veikt
par maksu.
Pašlaik ievērojama rinda – 60 dienas – izveidojusies arī vizītei pie oftalmologa. Tas skaidrojams
ar speciālista ilglaicīgu prombūtni veselības dēļ. Rindas pie speciālistiem ir izveidojušās jau no
pagājušā gada, tomēr M. Brazovska norāda, ka tās neattiecas uz akūtajiem pacientiem, arī grūtniecēm un bērniem, bet gan hroniskajiem slimniekiem, kuriem nepieciešama slimības novērošana
dinamikā.

Stacionārs ar 40 gultasvietām
Nepatīkami ir dzirdēt cilvēkus sakām, ka mums Bauskā nav slimnīcas, atklāj iestādes vadītāja.
„Nav mums neatliekamās palīdzības slimnīca, bet mums ir terapeitiski neiroloģiskais stacionārs ar
40 gultasvietām,” piebilst M. Brazovska. 2015.gadā tur ārstēts 1371 pacients, katrs vidēji astoņas
dienas. Slimnīcā tiek aprūpēti arī bērni no divu gadu vecuma.
Valsts piešķirtais finansējums aprūpes slimnīcām ir niecīgs. Gultas dienas vērtība ir noteikta
24,56 eiro, no tiem 7,11 eiro veido pacienta iemaksa. Vienam pacientam dienā medikamentiem
paredzēts tērēt 1,86 eiro. „Kad lūdzam tuviniekiem sagādāt pacientam pamperus, nereti pretī saņemam neizpratni. Ko gan mēs varam iegādāties par 1,86 eiro? Māsiņai cimdi sanāk,” skaudro
situāciju skaidro M. Brazovska.
Kopā viena pacienta ārstēšanai aprūpes slimnīcā valsts atvēl 151,93 eiro. Realitātē SIA „Bauskas
slimnīca” vienam pacientam tērē ap 300 eiro, tostarp 33 līdz 36 eiro par medikamentiem.

Apmaksā rezidentūru
Joprojām aktuāla problēma ir kadru jautājums. Slimnīca ir atradusi un no pagājušā gada otrās
puses apmaksā rezidentūru jaunam radiologam no Salaspils. Ir noslēgts līgums, ka piecus gadus
pēc rezidentūras jaunais speciālists strādās Bauskā.
Valsts piešķirtās kvotas netiek iztērētas asinsvadu izmeklējumiem, jo nav speciālistu, kas varētu
tos veikt. Savukārt mammogrāfijā un datortomogrāfija kvotas tiek regulāri pārtērētas. Turklāt oktobrī ir iegādāts daudz jaudīgāks – 16 slāņu iepriekšējo sešu vietā – datortomogrāfs. Tie ir izmeklējumi, kurus nevaram atteikt, tā piebilst M. Brazovska. Iestādes vadītāja stāsta, ka onkoprofilakses
cipariem vajadzētu būt vēl liekākiem: „Ja valstī ieviesīs obligāto apdrošināšanu, es atbalstīšu kādu
bonusu vai atvieglojumu piešķiršanu tiem cilvēkiem, kuri profilaktiskos nolūkos izmanto visas
valsts apmaksātās pārbaudes, tāpat kā tas notiek Vācijā.”

Palielina darba samaksu
2016.gadā jaunus izaicinājumus nesīs e-medicīnas ieviešana. Pašlaik plāno sākt izmantot proves
variantus un gada otrajā pusē varētu kļūt pieejami kādi no pirmajiem moduļiem. Iestādes darbinieki
jau bijuši uz apmācībām, kā pacientiem nepieciešamās receptes, slimības lapas, izmeklējumu rezultātus un citu noderīgu informāciju apstrādāt digitāli. „Šīs pārmaiņas ir nepieciešamas, bet līdz tam
ārsta prakses jāaprīko ar tehniku,” uzskata M. Brazovska.
Jauninājums šī gada veselības nozares budžetā ir desmit miljonu eiro piešķiršana darba samaksas palielinājumam mediķiem. Vidējais atalgojuma palielinājums ir par astoņiem procentiem, tādēļ
par tādu pašu procentu ir palielināts mediķu atalgojums SIA „Bauskas slimnīca” maksas pakalpojumu cenrādī. Neskatoties uz niecīgo nozares budžetu, pozitīvi ir tas, ka valdība lēmusi atbalstīt C
hepatīta slimniekus ar medikamentu iegādi. Kam pienāksies dārgo medikamentu apmaksa, vērtēs
infektologi pēc dažādiem rādītājiem.
Pozitīvi vērtēju ieceri novadā izveidot veselības veicināšanas koordinētāja amatu, tā saka M.Brazovska, piebilstot: „Nav nekā vērtīgāka par veselību. To saprot tikai tad, kad tā pazaudēta. Speciālists pa noteiktām vecuma grupām – mazuļiem, skolēniem, strādājošiem, senioriem – varēs izstrādāt
dažādas veselību veicinošas programmas. Šo procesu var salīdzināt ar meža stādīšanu. Tagad mežs
ir vairāk estētiskajam baudījumam. Tas augs un priecēs mūs vizuāli, bet to cirtīs pēc 100 gadiem.
Rezultāti būs vēlāk, kad cilvēks būs pamainījis ieradumus ēšanā un savu dzīvesveidu.”

INTERESANTI:
Bauskas slimnīca dibināta 1836.gadā. Šogad tai aprit 180 gadi. Sadarbībā ar Bauskas muzeju
un Medicīnas vēstures muzeju top buklets par medicīnas vēsturi Bauskā un slimnīcas attīstību.
Slimnīca aicina dalīties ar senām receptēm, fotoattēliem, aprakstiem un vērtīgām atmiņām, kas saistītas ar veselības nozari Bauskā.
Ja vēlaties iesaistīties Bauskas slimnīcas dāvanas tapšanā, materiāli jānogādā iestādes
administrācijā vai jāsazinās pa telefonu 63924696.
***
Bauskā sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžu tiek
nodrošinātas pirmā līmeņa profesionālās studijas veselības aprūpes jomā.
28 ārsta palīgiem un 16 māsu palīgiem ir aizritējis pirmais semestris.
Bauskas slimnīca studentiem nodrošina mācību telpas un prakses vietas.
Nākamajā mācību gadā ir doma studijās uzņemt arī topošās medicīnas māsas.

Bauskā veic operācijas
Slimnīcā darbojas arī dienas stacionārs. Pērn tajā ārstējušies 1206 pacienti. Tur iespējams veikt
ķirurģiskās operācijas, kuras nodrošina dakteris Armands Pilickis, traumatoloģiskās operācijas pie
traumatologa Vladimira Kraveca, sīkās ginekoloģiskās operācijas nodrošina Dr. Paozola. Divreiz
mēnesī uz Bausku brauc urologs Jurijs Tomaševičs. Viņš operē pacientus Jelgavas slimnīcā un
Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā. No pagājušā gada rudens arī pacientiem Bauskā
pieejamas operācijas, kas saistītas ar urīnpūšļa akmeņiem, cistām, asiņošanu utt. 2015.gadā kopā
Bauskā notikušas 2869 operācijas, 746 no tām dienas stacionārā.
Vienreiz mēnesī slimnīcā ierodas arī speciālisti, kuri veic endoskopiju. Pakalpojums pērn izmantots 1076 reizes. Bauskā iespējams veikt fibrogastroskopiju, kas ir augšējās endoskopijas metode kuņģa un zarnu trakta traucējumu izmeklēšanai, kolonoskopiju, kas ir apakšējā endoskopijas
metode zarnu izmeklējumiem, un bronhoskopiju, kurā var padziļināt izmeklēt elpošanas ceļus.
„Pie mums brauc pneimatologs Pēteris Juris Lejnieks, pirmā zvaigzne bronhoskopijā,” teic M.Brazovska.

Fizioterapija – labākā dāvana
Katru dienu neatliekamu palīdzību Steidzamās medicīniskās palīdzības punktā (SMPP) vidēji
lūdz 21 pacients. Tur vienmēr pieejami divi ārsti un māsiņa, māsu palīgs. „Te var sašūt, nepārtraukti
ir pieejams rentgens, kur konstatēt, vai ir lūzums. Ja radies nekomplicēts lūzums, ģipsi var uzlikt
uz vietas,” tā M. Brazovska.
Mājas aprūpē pērn apkalpots 81 cilvēks. Šīs vizītes var pieteikt ģimenes ārsts vai speciālists.
Tās ir bezmaksas, bet pacientam ir jānopērk medikamenti. Mājas aprūpes pakalpojumos ietilpst arī
rehabilitācija. Valsts ir noteikusi, ka visiem insulta pacientiem no saslimšanas sākuma pirmos trīs
mēnešus rehabilitācija ir bezmaksas.
„Pat tiem, kam tas ir maksas pakalpojumus, vajadzētu vismaz vienu reizi izmantot konsultāciju
pie profesionāla fizioterapeita, lai paskatītos, kā pareizi apkopt slimnieku mājās vai kā pacientam
pareizi elpot, lai nerastos pneimonija. Šādiem pacientiem vislabākā dāvana ir nedēļa kopā ar fizioterapeitu. Tas iedod arī pacientam nepieciešamo motivāciju izaugsmei,” ir pārliecināta vadītāja.
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SIA „Bauskas slimnīca” sniegtie pakalpojumi 2015.gadā:
Poliklīnikā apkalpoti 31 889 pacienti, vidēji – 133 pacienti dienā;
Rentgens - 16 918 pacienti, rentgena uzņēmumi - 34 352;
Datortomogrāfija – 5475 pacienti;
Ultrasonogrāfija – 4752 pacienti;
Ambulatorās ķirurģiskās operācijas – 2869 pacienti;
Fizikālā terapija – 6 314 pacienti;
Fizioterapija – 4215 pacienti;
Endoskopija – 1073 pacienti;
Laboratoriskie izmeklējumi – 132 880;
Funkcionālā diagnostika – 6184;
***
Rindas pie speciālistiem februāra sākumā:
Ginekoloģija – 3 nedēļas;
Oftalmologs – 60 dienas;
Ultrasonogrāfija krūtīm – 48 dienas;
Vēdera ultrasonogrāfija – 60 dienas;
Datortomogrāfija – 60 dienas,
Fibrogastroskopija – 14 dienas.

Zane Gorškova, sabiedrisko attiecību speciāliste

Par koku aleju Uzvaras ciemā
Gailīšu pagasta pārvalde informē, ka pārvaldē bija vērsušies cilvēki, kas uzskatīja, ka ošlapu
kļavu aleja Uzvarā ir bīstama un to nepieciešams izzāģēt. Minētā aleja atrodas Uzvaras ciemā divās
rindās starp valsts ceļa malu un gājēju taku no Mazās ielas līdz Celtnieku ielai. Ievērojot to, ka
vasaras laikā šī aleja ir skaista, lēmums par tās izzāģēšanu netika apsvērts. 2016.gada 10.februārī
no naktī izkritušā slapjā sniega svara uz gājēju taciņas nogāzās viens no kokiem. Līdzīgu bīstamu
un vecu koku alejā ir ļoti daudz.
Pēc konsultācijas ar ainavu arhitekti tika secināts, ka vairums alejā esošo koku ir veci un bīstami.
Rūpējoties par cilvēku drošību un Uzvaras ciema ainavisko tēlu, tiks izstrādāts šīs alejas apzaļumošanas projekts, kas paredzēs esošās alejas izzāģēšanu un jaunu stādījumu ierīkošanu. Sākotnēji tiks
zāģēti bīstamie koki (šķībie un bojātie) un pilnībā viena rinda, kas atrodas tuvāk taciņai. Izzāģētās
rindas vietā pēc šī brīža ieceres varētu stādīt krāsainu kļavu un ozolu rindu. Pamīšus jaunai rindai
ir priekšlikums stādīt ceriņus. Koku rindu, kas atrodas tuvāk ceļam, plānots zāģēt vēlāk, iespējams
apzāģēt, lai tā netraucē no jauna iestādīto kociņu attīstībai.
Ja Jums ir viedokļi, priekšlikumi vai iebildumi par augstāk minēto ieceri, lūdzu, sazināties
ar pārvaldes vadītāju Aleksandru Gurkovski tel. 254 22 393.
Projekta izstrādes gaitā iedzīvotāji tiks informēti par konkrētajiem risinājumiem.
Jau iepriekš - paldies par atsaucību un sadarbību.

„Bauskas Novada Vēstis” lasāmas arī Bauskas novada mājas lapā
www.bauska.lv
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Aktualitātes novadā
Turpinām skaidrot dzīvokļu īpašniekiem par komunālo pakalpojumu norēķiniem
Vairāki Bauskas novada iedzīvotāju telefona zvani Bauskas novada administrācijas atbildīgiem darbiniekiem par komunālo pakalpojumu samaksu daudzdzīvokļu mājās liecina par
neskaidrībām šajā jautājumā. Tādēļ turpinām skaidrot par pastāvošo komunālo pakalpojumu norēķinu sistēmu Bauskas novadā un iespējamām izmaiņām tajā.

NETIEŠIE NORĒĶINI

Pakalpojumu sniedzēji – SIA “Bauskas ūdens”, SIA “Bauskas siltums”, SIA “Vides serviss” katru mēnesi izraksta pārvaldniekam vienu rēķinu uz visu māju, un Pārvaldnieks izraksta tālāk katram
dzīvokļa īpašniekam atbilstošu rēķinu.
Pārvaldniekam jānorēķinās ar Pakalpojumu sniedzējiem neatkarīgi no tā vai dzīvokļu īpašnieki
ir apmaksājuši Pārvaldnieka izrakstītos rēķinus.

TIEŠIE NORĒĶINI

Šāds norēķina veids dauzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašniekiem sniedz iespēju veikt maksājumus par saņemtajiem pakalpojumiem (apkuri, auksto ūdeni, atkritumu apsaimniekošanu) tieši attiecībā pakalpojuma sniedzējam (SIA „Bauskas siltums”, SIA „Bauskas ūdens”, SIA „Vides serviss”)
bez pārvaldnieka starpniecības.
Izmaksu aprēķins par mājai piegādāto pakalpojumu tiek veikts katram dzīvokļa īpašniekam atsevišķi.
Dzīvokļa īpašnieks katru mēnesi apmaksai saņem vairākus atsevišķus rēķinus, nevis vienu vienotu pārvaldnieka sagatavotu rēķinu.
Tiešo norēķinu nodrošināšanā veidojas apkalpošanas izmaksas (rēķina sagatavošana, maksājumu apkalpošana, parādu piedziņa).
Ikmēneša rēķina sagatavošanas izmaksas:
– SIA „Bauskas siltums” – 1,00 euro (t.sk. PVN);
– SIA „Vides serviss” šobrīd nav noteiktas šādas izmaksas, jo tās pakalpojuma saņēmēji nav
izteikuši vēlmi pāriet uz tiešajiem norēķiniem;

– SIA „Bauskas ūdens” paredz samaksu par rēķinu izdruku un piegādi:
• 0.00 euro, ja rēķins tiek saņemts ē-pastā;
• 0.30 euro (t.sk. PVN), ja rēķins tiek saņemts SIA “Bauskas ūdens” kasē;
• 0.50 euro (t.sk. PVN), – tikai daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem (virs 10 dzīvokļu māja),
ja rēķini tiek piegādāti mājas atbildīgajai personai, kura pati veic rēķinu sadali pa dzīvokļiem.;
• 0.85 euro (t.sk.PVN) - visos pārējos gadījumos.
SIA „Bauskas ūdens” brīdina, ka tarifa maiņas gadījumā, patērētājiem daudzdzīvokļu mājās iespējams pieaugs rēķina apkalpošanas izmaksas (piemēram – SIA ”Bauskas ūdens” veic daļēju nama
apsaimniekošanas funkciju – t.i. sadala viena īpašuma - daudzdzīvokļu mājas - ūdens patēriņu pa
mājas dzīvokļiem un katram izraksta rēķinu), jo visas šīs izmaksas turpmāk, visticamāk, nevarēs
iekļaut pakalpojuma tarifā. Izmaiņas iespējamas tikai tad, ja no sabiedrisko pakalpojumu regulatora
tiks saņemti precīzi norādījumi, ka šādas izmaksas nav iekļaujamas tarifā.
Izmaiņas norēķinu kārtībā par komunālajiem pakalpojumiem paredz:
• grozījumi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā;
• MK noteikumi Nr. 524. “Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas
īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem”;
• jauns Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums.
Normatīvo aktu izmaiņas paredz ieviest tiešos norēķinus par komunālajiem pakalpojumiem no
2015.gada 1.oktobra, ja māju īpašnieki kopsapulcē lēmuši par pāreju uz tiešajiem norēķiniem. Tas
nozīmē, ka, pārejot uz šādu samaksas sistēmu, dzīvokļu īpašnieki samaksu par siltumu, ūdensapgādi
un atkritumu izvešanu pārskaitīs pa tiešo pakalpojumu sniedzējiem, apejot namu pārvaldniekus.
Kaut gan Bauskā šāda norēķina kārtība par komunāliem pakalpojumiem jau daudzviet pastāv
izsenis, tomēr, lai to nostiprinātu de jure jeb juridiski pareizi, ir nepieciešams māju īpašnieku kopsapulces lēmums par pāreju uz tiešajiem norēķiniem. Jāņem vērā arī tas, kā savā rakstā “Bauskas
siltums par tiešajiem norēķiniem” laikrakstā “Bauskas Novada Vēstis” 2016.gada janvāra numurā
skaidro SIA “Bauskas siltums” valdes loceklis Ilmārs Rūsis, pašreizējie normatīvie akti neatļauj
pakalpojumu tarifā iekļaut izmaksas, kas saistītas ar rēķinu apkalpošanu un, līdz ar to šī pozīcija
parādās rēķinā kā atsevišķas izmaksas. Līdzšinējās SIA “Bauskas siltums” abonentu daļas izmaksas
tika iekļautas pārvaldīšanas maksā.
Izvērstu skaidrojumu par izmaiņām ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanā sniedz SIA “Bauskas ūdens” tehniskais direktors Arnis Birzmalis :
„Norēķinos par ūdens un kanalizācijas pakalpojumu lietošanu normatīvajos aktos parādījušies
jauni termini:„Blakuslietotājs”, „Komercuzskaites mēraparāta mezgls”, „Komercuzskaites mēraparāts” un nosacījumi, ka norēķini jāveic pēc komercuzskaites aparāta, kurš atrodas uz “Piederības
robežas”. Zemāk doti to skaidrojumi no likumdošanas”:
komercuzskaites mēraparāts - ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja īpašumā esošs ūdens
daudzuma vai notekūdeņu daudzuma skaitītājs, kas uzstādīts komercuzskaites mēraparāta mezglā
un tiek izmantots norēķinu veikšanai par sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem;
komercuzskaites mēraparāta mezgls - ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāja īpašumā vai
valdījumā esoša ūdenssaimniecības sistēmas daļa (cauruļvadu, noslēgarmatūras un citu veidgabalu
sistēma), kas paredzēta komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanai un izbūvēta piederības robežā vai
-normatīvajos aktos noteiktos gadījumos - ārpus piederības robežas;
piederības robeža - robeža starp ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja īpašumā, valdījumā
vai turējumā esošajām centralizētajām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām un ūdenssaimniecības
pakalpojumu lietotāja īpašumā
blakuslietotājs - persona, kura izmanto ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāja īpašumā vai
valdījumā esošo ūdensapgādes sistēmu ūdens saņemšanai vai kanalizācijas sistēmu notekūdeņu novadīšanai;
Būtiskākā izmaiņa – turpmāk komercuzskaites mēraparātus apkalpos sabiedrisko pakalpojuma
sniedzējs (t.i. SIA ”Bauskas ūdens”) tāpēc visos līgumos būs skaidri jāfiksē tīklu piederības robeža, komercuzskaites mēraparāta mezglu atrašanās vieta un blakuslietotāju statuss. Tas nozīmē, ka
daudzos gadījumos SIA “Bauskas ūdens” būs spiests lauzt līgumus par pakalpojuma sniegšanu un
pakalpojuma saņēmējam būs jāslēdz līgumi kā blakus lietotājiem.
Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs atbild par centralizēto ūdensapgādes sistēmu vai centralizēto kanalizācijas sistēmu un tās tehnisko stāvokli līdz piederības robežai. Ja sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs un pakalpojumu lietotājs ir vienojušies par citādu
atbildības sadalījumu, tad ar to saistītie pakalpojumi nav uzskatāmi par sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem un attiecīgi izmaksas nevar tikt iekļautas tarifā, tādējādi par šādiem papildinājumiem pakalpojumu sniedzējām jāiekasē papildus samaksa, kā par komercpakalpojumiem.
Tas nozīmē, ka daudzdzīvokļu mājām būs jāpāriet uz norēķinu pēc komercuzskaites mēraparāta,
kurš uzstādīts uz ūdens ievada piederības robežas. Ja ir panākta atsevišķa vienošanās ar pakalpojuma sniedzēju, tad komercuzskaites mēraparāta mezgls var tikt uzstādīts ēkas pagrabā. Jāsaprot, ka
kopējais ēkas ūdens patēriņš būs jāsadala starp ēkas dzīvokļu īpašumiem. Savukārt visiem privātmāju klientiem būs līgumā jāfiksē komercuzskaites mēraparāta atrašanās vieta un, ja nepieciešams,
pašiem klientiem būs jāorganizē komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūve, kurā sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs SIA„Bauskas ūdens” uzstādīs komercuzskaites mēraparātu, kura apkalpošanu
tas veiks turpmāk.
Normatīvie akti uzliek papildus atbildību un pienākumus pakalpojumu lietotājiem un tie ir:
• nodrošināt komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanai vai nomaiņai;
• nodrošināt netraucētu pieeju komercuzskaites mēraparāta mezglam, lai varētu veikt tehniski nepieciešamās darbības ar komercuzskaites mēraparātu, kā arī aizsargāt komercuzskaites mēraparāta
mezglu un komercuzskaites mēraparātu no bojājumiem;
• pastāvīgi glabāt visu sava nekustamā īpašuma teritorijā izbūvēto un savā īpašumā esošo ūdensvada un kanalizācijas sistēmu tehnisko dokumentāciju, kurai atbilstoši normatīvo aktu prasībām
jābūt pakalpojumu lietotāja rīcībā;
• uzraudzīt līdz piederības robežai savā īpašumā vai valdījumā esošās ūdensapgādes sistēmas un
kanalizācijas sistēmas tehnisko stāvokli un nekavējoties likvidēt jebkuru bojājumu, ja pakalpojumu
sniedzējs un pakalpojumu lietotājs nav vienojušies par citādu atbildības sadalījumu attiecībā uz
pakalpojumu lietotāja ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmas apkalpošanu;
• bez saskaņošanas ar pakalpojumu sniedzēju neveikt tādas darbības, kuras apgrūtina ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu citam pakalpojumu lietotājam;
• norēķināties ar pakalpojumu sniedzēju par tā sniegtajiem pakalpojumiem;
• slēgt līgumu ar blakuslietotāju par savā īpašumā vai valdījumā esošo ūdensapgādes sistēmu vai
kanalizācijas sistēmu izmantošanu, cenu par pakalpojumiem blakuslietotājam nosakot ar uzcenojumu, kas nepārsniedz 10 procentus no regulatora noteiktā tarifa vai pašvaldības noteiktās maksas par
attiecīgo pakalpojumu, ja ūdensapgādes sistēmai vai kanalizācijas sistēmai ir blakuslietotājs;
• informēt pakalpojumu sniedzēju par ūdens piegādes pārtraukšanu blakuslietotājam, ja tas atsakās noslēgt minēto līgumu vai pārkāpj noslēgtā līguma noteikumus.
Izmaiņas ir lielas un tāpēc normatīvajos aktos ir noteikts pakāpenisks pārejas periods - četri gadi,
kuros jāveic visu līgumu un kopējās sistēmas sakārtošana”.

Aija Spriņķe,
sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja
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Bauskas Novada Vēstis

Aktualitātes novadā
Skanošā darba rezultāti
2016.gada 8.februārī ar profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle- akordeona spēle valsts konkursa finālu sākās
Latvijas mūzikas skolu un vidusskolu labāko audzēkņu izvērtēšana. Esam gandarīti un lepni par
mūsu skolas audzēkņu panākumiem.
Bauskas Mūzikas skolu šajā atbildīgajā Valsts konkursā pārstāvēja skolotājas Antras Rušmanes
audzēkņi Emīls Upenieks un Vadims Cvetkovs.
Bauskas Mūzikas skolas audzēknis Emīls Upenieks akordeona spēli apgūst tikai otro gadu un,
pateicoties aktīvam un intensīvam darba procesam, spēja pārliecinoši izpildīt savu programmu un
iegūt valstī 3.vietu.

Arī Vadims Cvetkovs - jaunais mūziķis, kurš savu talantu ir apliecinājis jau vairākos konkursos
un festivālos, apliecinājis sevi kā jaunais solomākslinieks- bijis vairākkārtējs starptautiskā konkursa “Naujene” laureāts, iesaistoties muzikālās „cīņās” ar jaunajiem Latvijas, Lietuvas, Krievijas,
Serbijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Polijas u.c. valstu akordeonistiem, valsts konkursā ieguva 3.vietu. Vadims akordeona spēli Bauskas Mūzikas skolā apgūst no deviņu gadu vecuma, to dara ar lielu
prieku un aizrautību, sasniedzot arvien labākus rezultātus. Jaunais mūziķis ir pozitīvi noskaņots
un mērķtiecīgs, Vadimam patīk piedalīties koncertos gan kā solistam, gan kā akordeonu ansambļa
dalībniekam. Vadims ir daudzsološs jaunais mūziķis, kurš ļoti vēlas pilnveidot instrumenta spēles
prasmi un profesionāli attīstīties, ir ļoti centīgs, apzinīgs un mērķtiecīgs jaunais akordeonists.
Piedalījāmies arī valsts konkursa ģitārspēlē II kārtā. Tā kā mūsu skolā ģitārspēli apgūst tikai
otro gadu, tad vēl nekādi lieli “konkurenti” neesam citām skolām, taču esam arī priecīgi par mūsu
1.klases audzēknes Lauras Krasņiķovas sniegumu, kurš tika novērtēts Atzinības rakstu.
Lai pilnveidotu, padarītu radošāku, saistošāku mūzikas literatūras apguvi skolotājas meklē jaunas metodes– janvārī vecāko klašu audzēkņi aktīvi un radoši strādāja stundā “80 mirkļi ar Raimondu Paulu” iepazīstot komponista daiļrades dažādās jomas, ilustrējot dziesmu krājumu un rakstot novēlējumus komponistam. Tāpat tiek organizētas audzēkņu vadītās mazās “meistarklases”,
kurās audzēkņi paši iejūtas mūzikas kritiķu, muzikologu un vēsturnieku lomās. Esam gandarīti, ka
vecāko klašu audzēkņi spēj parādīt labas zināšanas un veiksmīgi prot izmantot jaunāko tehnoloģiju
iespējas mūzikas literatūras programmas satura pilnveidošanai.
Skolas koris šobrīd aktīvi gatavojas diviem svarīgiem pasākumiem- Zemgales reģiona Mūzikas
skolu II Koru festivālam „Lai sasaucamies, lai dziedam” 27.februārī Jelgavas Mūzikas vidusskolas
koncertzālē un Latvijas Mūzikas akadēmijas organizētajam Latvijas Mūzikas skolu konkursam
“Lai skan”. Festivālā Jelgavas Mūzikas vidusskolā bez mūsu skolas kora piedalīsies Dobeles, Auces, Ozolnieku, Vecumnieku, Salgales un Jelgavas mūzikas skolas kori.
Ar lielu nepacietību skolas daiļā dzimuma pārstāves gaida gadskārtējo 8.marta koncertu, kurā
uzstājas puiši. Koncertam gatavojas gan individuālie solisti, gan dažādu sastāvu ansambļi, muzicēs
arī puišu grupa „Bekars”.
Esam gandarīti, ka mūsu skolā savas mājas ir atradusi nevalstiskā biedrība “Bauskai un mūzikai”, kuras darbības pamatmērķis ir veicināt radošo un izglītojošo darbību Bauskas novadā. Šobrīd ir sagatavota prezentācija par dažādu instrumentu izmantošanas iespējām ritmikas un solfedžo stundās. Biedrības dalībnieki meklē iespējas piesaistīt nepieciešamo finansējumu, „uzrunā”
iespējamos sadarbības partnerus. Biedrības dalībnieki vēlas popularizēt ritma un mūzikas pamatu
apguves metodiku, saskaņā ar Orfa izstrādātajām metodēm un paņēmieniem. Ceram, ka izdosies
mūsu kopīgās ieceres Bauskas novada jaunās paaudzes muzikālo iemaņu attīstīšanā un muzicēšanas prieka un skaņu brīnuma radīšanā.

30.janvāra vakarā Īslīces kultūras namā amatierteātris „Dadži” saaicinot tuvākus un tālākus
amatierteātrus svinēja 10 gadu jubileju. „Dadži” jubilejai par godu bija sagatavojuši asprātīgu uzvedumu „Ceļojums apkārt pasaulei”, kuru skatītāji uzņēma ar ovācijām. Mūžsenās tēmas “nekur
nav tik labi, kā mājās” galvenais varonis Sprīdītis (lomā A.Zentelis) ceļojot pa pasauli, satiekot
dažādus ļaudis secina: „Vēlos nokļūt vietā, kur esmu laimīgs-mājās.” Pasākuma laikā katrs uzaicinātais amatierteātris izspēlēja skeču par tēmu “Ceļojums apkārt pasaulei”.
Amatierteātris „Dadži” tika izveidots 2005.gadā un trupu vadīja režisore Vaira Dundure. No
2011.gada amatierteātra režisore ir Evita Vanaga. Desmit gadu laikā “Dadžos” ir spēlējuši 52 aktieri, patreiz sastāvā ir 16 aktieri.
Amatierteātris “Dadži” režisores V.Dundures un no 2011.gada E.Vanagas vadībā piedalījies visās Bauskas novada organizētajās amatierteātru skatēs no iegūstot 1. un 2. pakāpes diplomus.
Evitas Vanagas vadībā Amatierteātris “Dadži” piedalījies:
2014.gadā 25.-27.jūlijā XIII Latvijas Amatierteātru festivālā Ventspilī.
2013.gadā- Zemgales reģiona skatē Tukuma kultūras namā ar izrādi A. Banka „MEITIŅA”
2013.gada augustā V.Lūriņa režisoru kursa amatierteātru festivālā Cesvainē ar izrādi V.Skudrule
“Skaisti dziedi lakstīgala”.
Zemgales reģiona skate - „Gada izrāde 2010” 2011.g. 27. martā Jelgavas kultūras namā M.Zīle
“Savedējs”.Katru vasaru amatierteātris „Dadži” piedalās amatierteātru festivālā Stelpē.
Amatierteātris „Dadži”regulāri piedalās Īslīces kultūras nama un Bauskas novada pasākumos,
kā arī izrādēs Latvijā -,Jaunsvirlaukas kultūras centrā “Līdumi” ar izrādēm 2014.gadā “Sprīdītis”
un 2015.gadā „Velniņi”,Stelpē, Svitenē, Rundālē, Skaistkalnē, Iecavā. Šogad ar „Velniņiem ” teātris aicināts uz Nīkrāci, Lielvircavu, Jaunpili un Siguldu. Piedalījušies ar izrādēm un uzvedumiem
Bauskas novada svētkos-pagastos. Spēlēja ainiņas no “Vella kalpiem” 2012.gada Bauskas svētku
noslēguma koncertā Rātslaukumā.
Papildus teātra izrāžu spēlēšanai aktieri uzstājas dažādos pasākumos- Bauskas novada Sporta
laureātā, Ziemassvētku pasākumos, Popsīgajos koru karos, Popsīgajā šovā “Kur dzīvo mana tautasdziesma” 2014.gadā ieguva 1.vietu. Spēlējuši teatralizētos uzvedumos “Īsa pamācība mīlēšanā” un
“Limuzīns Jāņu nakts krāsā”. Aktieri piedalījušies Ž. Berezinas mūziklā “Viesmīle”.
“Dadži” 10 gadu pastāvēšanas laikā ir uzveduši 11 lugas, 7 skečus, 2 uzvedumus, Amatierteātris
prot pārsteigt skatītājus ar asprātīgiem uzvedumiem sasaistot senas patiesības ar mūsdienu asprātīgiem jociņiem un stereotipiem.
Pasākuma laikā Bauskas novada domes priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks pasniedza amatierkolektīvam un režisorei Evitai Vanagai ziedus un naudas balvas, novēlot saglabāt prasmi pārsteigt un
dadžu daudzgadību. Pirmā režisore Vaira Dundure sveica kolektīvu jubilejā novēlot veidot skaistas
lugas, kuras sagādā prieku skatītājiem.
Lai “Dadži “ mūs pozitīvi pārsteidz arī turpmāk un dāvā skatītājiem daudz prieka un jautrības.

Aiga Baltalksne, Īslīces kultūras nama kultūras vadītāja

Režisore Evita Vanaga par savu kolektīvu saka tā:
“Es ļoti lepojos ar saviem aktieriem! Mēs esam varena komanda, pa šiem gadiem esam „salipuši” kopā , kas ir dadžiem raksturīgi. Katram aktierim piemīt tas mazais dadža asumiņš un spurainība, kas ir tik ļoti nepieciešami, lai varētu spēlēt un, galvenais, mīlēt teātri! Teātris ir kā balzāms
dvēselei, tas ir vajadzīgs, lai pēc ikdienas darba un steigas, būtu iespēja relaksēties, atbrīvoties un
spēlēties. Tieši spēlēties, jo vērojot „Dadžus” uz skatuves, mani pārņem siltas emocijas- neatkarīgi
no vecuma, dzīves pieredzes un ieņemamā amata, viņi spēj pārtapt jebkurā tēlā un kļūt tik patiesi
un laimīgi, kā mazi bērni. Tā ir teātra būtība un misija. Katra izrāde ir mūsu kopdarbs, kuru veidojam, apvienojot idejas .Un ideju mums ir daudz!
Vēlreiz gribu teikt lielu paldies un sūtīt virtuālu sniegpulkstenīšu sauju katram bijušajam un
esošajam aktierim, teikt paldies skatītājiem par aplausiem un protams, aktieru ģimenēm, par atbalstu un sapratni. Paldies visiem ciemiņiem, draugiem un atbalstītājiem, kas mūs sirsnīgi apsveica
jubilejā! Saulains paldies no mums „Dadžu” krustmātei Aigai Baltalksnei.
„Laimīgs ir nevis tas, kurš spēj saņemt vai dabūt, bet gan tas, kurš spēj dot citiem. Paejies cilvēkiem pretī un dalies tajā, kas jums ir! „ Tā viedi runājis Ogo Mandino.
Teātra spēlēšana-viens no došanas variantiem. Tāpat kā dziesmas vai dejas baudījums. Dāvana
devējam un ņēmējam. Bagāti top abi.
Mēs noteikti esam bagāti un kā teātrī jokojam- esam labākais teātris šaipus Urāliem!”

Anita Velmunska, Bauskas Mūzikas skolas direktore

Īslīces pagasta amatierteātris „Dadži” svin 10 gadu
jubileju!

BAUSKAS MUZEJS aicina
15.martā, plkst. 18.00 uz pasākumu „Latviešu sievietes loma ģimenē 20.gs. 20.,30. gados”
Jūs gaida: uzvedums „Modernas laulības modelis” un tēja
Ieeja: ieejas biļete muzejā Eur 1,40
Sestdien, 27.februārī atklās:
Ludmilas Meteļskas foto izstādi “Kad neviena nav mājās”
27.02.2016. – 29.03.2016., plkst. 13.00
Metālmākslinieka Arvīda Endziņa personālizstādi „3.ELEMENTS”
27.02.2016. – 17.04. 2016., plkst. 14.00
Būsiet laipni gaidīti!

Bauskas Novada Vēstis
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Aktualitātes novadā
Bauskā notiks reģionālā amatierteātru skate
„Gada izrāde 2015”

DETEKTĪVIZRĀDE PIE GALDIŅIEM AR MUZIKĀLU
INTRIGU “BĪSTAMAIS PLĀNS”

19. un 20.martā Bauskas Kultūras centrā norisināsies Latvijas amatierteātru iestudējumu reģionālā skate “Gada izrāde 2015”. Tai izvirzītas Zemgales novadu
amatierteātru skatēs augstāko vērtējumu saņēmušās
izrādes.
Visi uzvedumi būs skatāmi bez maksas, tāpēc aicinām
izmantot iespēju un apmeklēt izrādes ikvienu teātra
mākslas cienītāju!
Bauskā vienpadsmit Zemgales amatierteātru uzvedumus
pēc tādiem kritērijiem, kā literārā materiāla izvēles atbilstība, režisora darbs, aktieru darbs, scenogrāfija un vizuālais
noformējums, izrādes koptēls, vērtēs teātra kritiķe, teātra portāla “Kroders.lv” redaktore Ieva Rodiņa, režisors Juris Jonelis un režisors Arnis Ozols.
Amatierteātris, kura iestudējums reģionālajā skatē tiks novērtēts visaugstāk (ar 45 – 50 punktiem), var kļūt par skates “Gada izrāde 2015” fināla dalībnieku. Žūrijas lēmums par amatierteātru
piedalīšanos skates finālā līdz 2016.gada 1.aprīlim tiks paziņots Latvijas Nacionālā kultūras centra
mājas lapā www.lnkc.gov.lv.
Skates fināls notiks 2016.gada 9. un 10.aprīlī Dailes teātrī.

15.aprīlī plkst. 19:00 Bauskas
Kultūras centrā pie ikviena īstenu
detektīvu cienītāja, kurš vēlas kļūt
par liecinieku kādam mistiski baisam
notikumam, dosies Dž. Mudla detektīvizrāde pie galdiņiem ar muzikālu
intrigu “BĪSTAMAIS PLĀNS”. Notikumu gaitu izrādē skatītāji atšķetinās, sēžot pie galdiņiem, malkojot izsmalcināto Prosecco Mionetto vīnu
un baudot gardas uzkodas.
Kādā nomaļā Francijas viesnīcā
pie Deševrē ezera, kuru iecienījuši angļu atpūtnieki, ierodas turīgais
vecpuisis Garets Bensons, lai relaksētos no nemitīgajām darba stundām,
ik dienas vadot savu grāmatvedības
pakalpojumu uzņēmumu “Bensons
& Partneri”. Kādu dienu Garets iepazīstas ar divām viesnīcas atpūtniecēm - skaisto Leisiju Deivisu
un viņas māti - Misis Hobsu. Taču dienā, kad uzplaiksnī Gareta romantiskās jūtas pret trauslo Misis
Deivisu, ciemata viesnīcā ierodas noslēpumainā francūziete Heriete Šantona un Garets tiek ierauts
kādā ļoti bīstamā plānā. Slepkavība, nelaimes gadījums? Kurš gan var to labāk zināt kā detektīvs
Ērkils, kuru uz viesnīcu atgūt spēkus no izslimotā bronhīta uzaicinājusi viņa talanta cienītāja - ekstravagantā Debora Tomsone.
Lomās: Misis Hobsa - Liepājas teātra aktrise Anita Kvāla, kura daudziem televīzijas skatītājiem
vēl joprojām palikusi labā atmiņā kā populārā seriāla “Ugunsgrēks” ļaundare Solveiga, Leisija
Deivisa- aktrise Marija Linarte, kura šajā sezonā ik vakarus pazīstamajā seriālā iejūtas dvīņumāsas
Kristas lomā, detektīvs Ērkils- Latvijas Nacionālā teātra lieliskais aktieris Jānis Skanis, Debora
Tomsone- ekstravagantā aktrise Antra Jakovļeva, Garets Bensons- profesionālais leļļu teātra aktieris, vīru kopas “Vilki” vadītājs, aktieris- Edgars Lipors un citi.
Izrādes muzikālo noformējumu 1930. gadu atmosfērai piešķirs šarmantā džeza dīva Madam
Žuzī, īstajā vārdā dziedātāja Sabīne Žuga, kura muzicējusi kopā ar trio “Ladie’s Sweet” un dziedātāju IGO, kā arī izcilais ģitārists un ģitārspēles pedagogs Misjē Magrē jeb Mārcis Vasiļevskis.
Izrādes režisore Laila Kirmuška. Scenogrāfs un gaismu mākslinieks: Egils Kupčs. Kostīmu stiliste Lidija Lamsone, producente Ieva Šteinberga, projekta direktors Intars Gegusts. Organizē-koncertaģentūra “BRAVISSIMO”.
Izrādes ilgums: 2 stundas ar starpbrīdi. Biļetes – “Biļešu Paradīze” kasēs un izrādes norises
vietās, biļešu cena pie galdiņiem 17 EUR , sēdvietas 7-10 EUR.

PROGRAMMA
Sestdien, 19.martā
Izstāžu zālē
10.00 – 11.20 Gunārs Priede, TĒTIS UN MĀMIŅA JEB NIKLĀVA RIMŠAS NOSLĒPUMS
Iecavas amatierteātris „ARTIS”
Režisore Valda Karnīte
Lielajā zālē
12.00 – 14.15 Voldemārs Sauleskalns, MELDERMEITIŅA
Zaļenieku amatierteātris
Režisore Lūcija Ņefedova
Izstāžu zālē
15.00 – 15.40 Rainis, VIENS (pēc darba „Dagdas piecas skiču burtnīcas”)
Jelgavas Latviešu biedrības amatierteātris
Režisore Aija Treija
Lielajā zālē
16.30 – 18.30 Aiva Birbele, KORIDORS
Ādolfa Alunāna Jelgavas teātris
Režisors Andris Bolmanis
20.00 – 22.20 Jānis Joņevs, JELGAVA 94
Jelgavas Jaunais teātris
Režisors Rihards Svjatskis

Koncertaģentūras “BRAVISSIMO” izrādes producente
Ieva Šteinberga, T. 29702585, e-menedzments@inbox.lv

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra
Bauskas nodaļa rīko informatīvus seminārus
Tēma: Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu
Apakštēma: Tiešo maksājumu pieteikumu iesniegšana elektroniski.

Svētdien, 20.martā
Lielajā zālē
10.00 – 12.00 Džons B.Prīstlijs, VIESNĪCAS NOSLĒPUMS
Ozolnieku novada amatierteātris
Režisore Dace Vilne
13.00 – 14.55 Otfrīds Preislers, MAZĀ RAGANIŅA
Bārbeles amatierteātris „Bārbelīši”
Režisors Ingus Pavinkšnis
16.00 – 17.40 Vigita Pumpure, TOBIASS IR MIRIS, LAI DZĪVO TOBIASS!
Vilces amatierteātris
Režisore Regīna Deksne
18.00 – 19.30 Pauls Reimans, KRUSTMĀTE JŪLE NO TŪLES
Valles amatierteātris
Režisore Aija Skosa
20.00 – 21.40 Ināra Šteinberga, KRĀSNS
Vircavas amatierteātris
Režisore Sarmīte Sustrupe
22.00 – 22.30 Edvards Vulfs, SASISTAIS SPOGULIS
Skaistkalnes amatierteātris
Režisore Aija Skosa

Elīna Māla, Bauskas Kultūras centra
sabiedrisko attiecību speciāliste

BAUSKAS MUZEJS piedāvā
Skolēnu un bērnu grupām:
– Muzejpedagoģisku izglītojošu programmu – atraktīvu rotaļu pasākumu
„LAIKS SPĒLĒTIES”. Programmas 2.daļā pēc izvēles izgatavo auduma lellītes vai izgriež
papīra lelles 3D tehnikā (€ 1.50 no personas),
– Muzejpedagoģisku izglītojošu programmu „NO DZĪPARA LĪDZ TĒRPAM”
(€1.50 no personas).
Pieaugušo, jauniešu un vecāko klašu skolēnu grupām:
Izglītojoši ekskluzīvu, atraktīvu ekskursijas programmu „PIEDZĪVOJUMS BAUSKĀ 20.GS.”
Grupai līdz 10 cilvēkiem - € 30.00. Grupai līdz 20 cilvēkiem - € 45.00, par katru nākamo cilvēku
€ 2.00.
Programmas lūdzam pieteikt iepriekš. Vairāk informācijas: www.bauskasmuzejs.lv
Pieteikšanās pa tālr. 63960508, 639605011. Būsim priecīgi Jūs redzēt mūsu muzejā!
Bauskas muzeja Tautas lietišķās mākslas studija “Bauska” aicina apmeklēt audēju darbnīcu.
Piedāvājam apskatīt mūsdienīgus un senus tekstiliju darināšanas veidus. Šī ir interesanta vieta, kur
iepazīties ar aužamās stellēs darinātiem audumiem un tautas tērpiem, kuri sniegs priekšstatu par
krāsām bagāto Zemgales etnogrāfiju.
Arī Tev ir iespēja izmēģināt roku senajā amatā. Atnāc!
Piedāvājam individuālu apmācību. Ir iespēja pasūtīt izstrādājumus.
Sīkāka informācija pa tel. 29692511, 63960118. www.bauskasmuzejs.lv/

Programma
Stundu
skaits
3

Saturs

Lektors

Aktualitātes platībmaksājumu pieteikumu Jānis Vilmanis, LAD Zemgales
iesniegšanai 2016.gadā. Dokumentācijas reģionālā lauksaimniecības pārvaldes,
tiešo maksājumu daļas vadītājs
sakārtošana. Elektroniskās pieteikšanās
sistēmas lietošana.

Datums, laiks: 04.04.2016; 10.00-13.00
Norises vieta: Īslīces bibliotēka, Lauktehnika 22, Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov.,
Datums: 04.04.2016; 14.00-17.00
Norises vieta: Kultūras centrs „Kamarde”, Uzvaras 4, Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov.
Datums: 06.04.2016; 10.00-13.00
Norises vieta: Brunavas pagasta pārvalde, „Ērgļi”, Ērgļi, Brunavas pag., Bauskas nov.
Datums: 06.04.2016; 14.00-17.00
Norises vieta: „Tautas nams”, Ceraukste, Ceraukstes pag., Bauskas nov.
Datums: 07.04.2016; 10.00-13.00
Norises vieta: Mežotnes pagasta pārvalde, Pils iela 8, Mežotne, Mežotnes pag., Bauskas nov.
Datums: 06.04.2016; 14.00-17.00
Norises vieta: Codes pamatskola, „Virsaiši”, Code, Codes pag., Bauskas nov.
Datums: 08.04.2016; 10.00-13.00
Norises vieta: Vecsaules saieta nams, Vecsaule, Vecsaules pag., Bauskas nov.
Datums: 06.04.2016; 14.00-17.00
Norises vieta: Kultūras centrs „Dāvis”, Miera iela 1A, Dāviņi, Dāviņu pag., Bauskas nov.

Rīgas Motormuzeja Bauskas filiālē atklāta izstāde “Radioviļņi
pār Latviju”
18.februārī Rīgas Motormuzeja Bauskas filiālē atklāja izstādi “Radioviļņi pār Latviju”. Tur apskatāmi vairāki desmiti unikāli, pamatā rūpnīcā “VEF” ražoti radioaparāti, kuri izgatavoti sākot no
pagājušā gadsimta divdesmitajiem gadiem līdz pat VEF rūpnīcas pastāvēšanas beigām – deviņdesmitajiem gadiem.
Pagājušā gadsimta vidū praktiski visās ģimenēs bija radioaparāts. Jaunākie notikumi – ziņas,
informācija, sludinājumi tika gūti no radio. Daudzās mājās tā bija tradīcija – sanākt visiem ap radio
un klausīties, ko tas vēsta. Arī mūsdienās radioaparātus izmanto un radio pārraides cilvēki joprojām
klausās, turklāt ne tikai tiešraidē, radio klausīšanās iespējama izmantojot viedierīces, internetu.
Tiesa, radio ir arī konkurenti – televīzija, internets.
Taču vienlaikus svarīgi ir ne tikai izmantot mūsdienu iespējas un attīstīt tehnoloģijas, tajā skaitā
saistībā ar radio, bet arī saglabāt vēstures liecības un sniegt ieskatu aizgājušo gadu sadzīvē. “Tas
ir mūsu mantojums un mēs varam tikai apjaust kādā spozmē un attīstībā radio aparāti savulaik ir
bijuši. Protams, laiks iet uz priekšu un šobrīd mūsu mājās un birojos atrodas modernas iekārtas.
Tomēr daža laba tehnikas vienības kvalitātes ziņā stipri atpaliek no savulaik ražotajiem,“ stāsta
izstādes veidotāji.

turpinājums 16.lpp
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Saistošie noteikumi
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Bauskā, 2016.gada 28.janvārī, Nr.2protokols Nr.2, 43.punkts

Par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru
un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
energoefektivitātes pasākumu veikšanai un māju atjaunošanai
Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.2panta piekto daļu
I.Vispārīgie jautājumi
1.Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība)
piešķir līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašniekiem vai dzīvokļu īpašniekiem energoefektivitātes pasākumu veikšanai un dzīvojamo māju atjaunošanai, nolūkā nodrošināt energoresursu patēriņa samazinājumu un piešķiramā līdzfinansējuma apmēru, kā arī finansējuma piešķiršanas kārtību un apmēru dzīvojamās mājas atjaunošanai, ja tās tehniskais stāvoklis normatīvajos aktos
noteiktā kārtībā atzīts par bīstamu cilvēku dzīvībai vai veselībai.
2.Saistošajos noteikumos lietotie termini:
2.1.pašvaldības līdzfinansējums – pašvaldības palīdzība energoefektivitātes pasākumu veikšanai
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā vai mājas atjaunošanai Bauskas novada administratīvajā teritorijā;
2.2.daudzdzīvokļu dzīvojamā māja – dzīvojamā māja, kas nodota ekspluatācijā un saskaņā ar
kadastrālās uzmērīšanas lietu ir dzīvojamā māja ar vismaz četriem dzīvokļiem ar kopīgu ieeju no
koplietošanas telpas vai koridora;
2.3.projekta iesniedzējs - daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašumu īpašnieki;
2.4.projekta iesniedzēja pilnvarotā persona – daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku izveidota biedrība, kooperatīvā sabiedrība vai cita reģistrēta dzīvokļu īpašnieku apvienība,
kā arī persona, kurai dzīvokļu īpašnieki ir nodevuši dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības, kā
arī pārvaldnieks, kurš darbojas uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”
50.panta septītās daļas pamata;
2.5.projekta iesniedzēja līdzfinansējums – projekta iesniedzēja finansējuma daļa energoefektivitātes pasākumu veikšanai vai mājas atjaunošanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā;
2.6.atbalstāmie pasākumi – energoefektivitātes pasākumi, kuru veikšanai pašvaldība saskaņā ar
šiem saistošajiem noteikumiem var piešķirt līdzfinansējumu;
2.7.komisija – pašvaldības izveidota daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes un māju
atjaunošanas pasākumu izvērtēšanas komisija.
3.Pašvaldības līdzfinansējums energoefektivitātes vai mājas atjaunošanas pasākumiem dzīvojamās mājās tiek piešķirts atbilstoši pašvaldības budžetā šim nolūkam paredzēto līdzekļu apmēram.
II.Atbalstāmie pasākumi un to apmērs
4.Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai atbalstāmie pasākumi:
4.1.energoaudita un tehniskās apsekošanas veikšana līdz 80 % no izmaksām, bet ne vairāk kā
900 euro;
4.2.tehniskās dokumentācijas sagatavošana:
4.2.1.vienkāršotas fasādes atjaunošanas apliecinājuma kartes izstrādāšana atbilstoši energoaudita
atskaitē minētajiem pasākumiem līdz 70 % no izmaksām, bet ne vairāk kā 500 euro;
4.2.2.būvprojekta izstrādāšana atbilstoši energoaudita atskaitē minētajiem pasākumiem līdz 50 %
no izmaksām, bet ne vairāk kā 1500 euro;
4.3.energoefektivitātes pasākumu kopuma realizācija atbilstoši izstrādātajam būvprojektam vai
vienkāršotas fasādes atjaunošanas apliecinājuma kartei:
4.3.1 ārdurvju bloku, logu atjaunošana vai nomaiņa koplietošanas telpās;
4.3.2.fasādes siltināšana;
4.3.3.norobežojošo konstrukciju (pagraba, bēniņu vai pēdējā stāva griestu) pārseguma siltināšana;
4.3.4.jumta seguma siltināšana un nomaiņa;
4.3.5.karstā ūdens un apkures sistēmu cauruļvadu siltināšana (izolācijas atjaunošana vai ierīkošana) koplietošanas telpās;
4.3.6. siltumapgādes sistēmas (siltumavota vai siltummezgla) atjaunošana vai pārbūvēšana;
4.3.7. citi šajos saistošajos noteikumos neminētie, bet energoaudita atskaitē minētie pasākumi;
4.3.8. būvuzraudzība.
5.Līdzfinansējuma apjoms ir 15 % no šo saistošo noteikumu 4.1. - 4.3.apakšpunktos minēto atbalstāmo pasākumu kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 15 000 euro vienai dzīvojamai mājai.
6.Līdzfinansējumu nepiešķir, ja projekta iesniedzējs pašvaldības līdzfinansējumu lūdz jau iepriekš pašvaldības līdzfinansēta daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes pasākuma
(pasākumu kopuma) veikšanai.
7.Dzīvojamās mājas atjaunošanai, ja tās tehniskais stāvoklis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
atzīts par bīstamu cilvēku dzīvībai vai veselībai ārkārtas situācijas novēršanai pašvaldības dome pieņem atsevišķu lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu un tā apmēru, bet ne vairāk kā 5000 euro.
III.Projekta iesniedzējam izvirzāmās prasības
8.Līdzfinansējumu var piešķirt daudzdzīvokļu dzīvojamo energoefektivitātes pasākumu veikšanai, kurās dzīvokļa īpašumi iegūti saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju
privatizāciju”, likumu „Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju” vai likumu ,,Par lauksaimniecības
uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju” un kuras atbilst šādiem nosacījumiem:
8.1.daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējā platība ir lielāka par 200 m² un tajā esošo nedzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25 % no mājas kopējās platības;
8.2. daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ir sadalīta dzīvokļu īpašumos un vienai personai pieder ne
vairāk kā 25 % no mājā esošajiem dzīvokļa īpašumiem, izņemot pašvaldības vai valsts īpašumā
esošos dzīvokļu īpašumus;
8.3. daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ir pārņemta dzīvokļu īpašnieku valdījumā (kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanai un apsaimniekošanai izveidota dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība,
biedrība vai cita reģistrēta dzīvokļu īpašnieku apvienība) vai par mājas pārvaldīšanu noslēgts pilnvarojuma līgums, vai māju pārvalda pārvaldnieks, kurš darbojas, pamatojoties uz likuma ,,Par valsts
un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta septīto daļu;
8.4. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pieņemts lēmums veikt mājas energoauditu un/vai
mājas energoefektivitātes pasākumus, nodrošinot mājas dzīvokļu īpašnieku līdzfinansējuma daļu un
nepieciešamības gadījumā – arī kredītiestādes finanšu līdzekļus, ja kopsapulcē ,,par” nobalsojuši
vismaz 75 % no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem;
8.5. nekustamā īpašuma nodokļa parāds (pamatparāds un nokavējuma nauda) par attiecīgajā
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā esošajiem dzīvokļu īpašumiem un nedzīvojamajām telpām, dzīvojamās mājas palīgēkām un dzīvojamai mājai piesaistīto zemesgabalu projekta pieteikuma iesniegšanas dienā nepārsniedz 15 % no aprēķinātās kopējās nekustamā īpašuma nodokļa summas;
8.6. maksājumu parāds par pakalpojumiem, kas saistīti ar attiecīgajā daudzdzīvokļu dzīvojamā
mājā esošo dzīvokļu īpašumu un nedzīvojamo telpu lietošanu (piemēram, apkure, aukstais ūdens,
kanalizācija, sadzīves atkritumu izvešana) projekta pieteikuma iesniegšanas dienā nepārsniedz 15
% no aprēķinātās kopējās summas;
8.7.pilnvarotajai personai (ja tā ir juridiska persona), kura dzīvokļu īpašnieku vārdā iesniedz pieteikumu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, nedrīkst būt nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, tā nav ar tiesas lēmumu atzīta par maksātnespējīgu, tai skaitā
ar tiesas lēmumu noteikts tiesiskās aizsardzības process, vai, saskaņā ar komercreģistrā pieejamo

informāciju, tā neatrodas likvidācijas procesā.
IV.Pieteikuma līdzfinansējuma saņemšanai iesniegšanas, reģistrācijas un izskatīšanas
kārtība
9.Lai pieteiktos pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanai projekta iesniedzēja pilnvarotā persona
(iesniedz pieteikumu un tam pievienojamos dokumentus (1.un 2.pielikums).
10.Pieteikumu un tam pievienoto dokumentu izvērtēšanu par līdzfinansējuma apmēru komisija
veic vienu reizi mēnesī un sagatavo atzinumu lēmuma pieņemšanai saskaņā ar nolikumu. Komisijai
ir tiesības ar motivētu lēmumu pagarināt pieteikumu izskatīšanas termiņu.
11.Pieteikumu izvērtēšana notiek to iesniegšanas kārtībā. Komisija katram projekta iesniedzējam
piešķiramo pašvaldības līdzfinansējuma daļu euro nosaka, pamatojoties uz atbalstāmo izmaksu aprēķinu, nepārsniedzot šajos noteikumos noteiktos līdzfinansējuma apmērus. Atbilstoši šo noteikumu
prasībām sagatavo vienu no šādiem atzinumiem:
11.1. par līdzfinansējuma piešķiršanu, ja pieteikums un tam pievienotie dokumenti, kā arī projekta iesniedzējs un tā pilnvarotā persona atbilst šo saistošo noteikumu prasībām;
11.2. par atteikumu piešķirt līdzfinansējumu, ka pieteikums un tam pievienotie dokumenti, kā
arī projekta iesniedzējs un/vai tā pilnvarotā persona neatbilst šo saistošo noteikumu prasībām vai
sniegtas nepatiesas ziņas.
12.Ja komisijai, vērtējot pieteikumu un tam pievienotos dokumentus, rodas šaubas par izmaksu
atbilstību vidējām tirgus izmaksām, tā ir tiesīga pieprasīt pilnvarotajai personai sniegt paskaidrojumus, kā arī pieaicināt ekspertu atzinuma sniegšanai. Ja izmaksu atbilstība netiek pierādīta, komisija,
aprēķinot līdzfinansējuma apjomu, var izslēgt neatbilstošās izmaksas.
13.Komisijai, vērtējot pieteikumu un tam pievienotos dokumentus, ir tiesības pieprasīt no pilnvarotās personas papildu informāciju. Pilnvarotajai personai komisijas pieprasītā papildu informācija
jāsniedz komisijas norādītajā termiņā.
14.Ja komisijas atbalstāmo pieteikumu kopējais līdzfinansējuma apmērs pārsniedz attiecīgajam
gadam pašvaldības budžetā paredzēto, pretendents līdzfinansējumu var saņemt tiklīdz šim mērķim
budžetā ir iedalīti (papildus attiecīgajā gadā vai no nākamajā gadā) līdzekļi.
15.Lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu un tā apmēru pieņem Bauskas novada dome.
16.Līgums par līdzfinansējuma piešķiršanu ar pašvaldību jānoslēdz 15 dienu laikā no paziņošanas brīža. Ja projekta iesniedzēja kavējuma dēļ noteiktajā laikā līgums nav noslēgts, projekta
iesniedzējs zaudē tiesības slēgt līgumu.
V.Līdzfinansējuma saņemšanas izlietojuma kontroles kārtība
17.Visus izdevumus, ko veicis līdzfinansējuma saņēmējs, pamato ar juridiski saistošiem līgumiem un grāmatvedības dokumentiem.
18.Lai saņemtu līdzfinansējumu, līdzfinansējuma saņēmējam pašvaldībā jāiesniedz dokumenti,
kas apliecina veicamos darbus un to izmaksas, atbilstoši veiktās iepirkuma procedūras rezultātiem.
19.Līdzfinansējuma saņēmējam pašvaldībā jāiesniedz atskaite un atskaitē minēto izmaksas pamatojošie dokumenti līdz līgumā par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes un/vai
atjaunošanas pasākumu veikšanas noteiktajam termiņam.
20.Iesniegtos dokumentus pārbauda un lēmumu par izlietotā līdzfinansējuma izlietošanas pamatotību pieņem komisija desmit darba dienu laikā no atskaites un attiecīgo dokumentu saņemšanas.
21.Iesniegto dokumentu pārbaudes laikā komisijai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju un
dokumentus.
22.Komisijai ir tiesības pārbaudīt saņemto maksājumu dokumentu atbilstību faktiskajiem sniegto pakalpojumu, piegādāto preču vai veikto būvdarbu apjomam, attiecīgo līgumu un normatīvo aktu noteikumiem.
23.Ja starp pieteikumā norādītajām un iesniegtajos dokumentos uzrādītajām attiecināmajām izmaksām konstatē atšķirības, komisija var pārskatīt lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu. Šajā
gadījumā līdzfinansējuma apmērs nevar būt lielāks par sākotnēji piešķirto.
24.Ja komisija konstatē, ka netiek īstenoti pretendenta pieteikumā minētie atbalsta saņemšanas
pasākumi, līdzfinansējums ir jāatmaksā pašvaldības budžetā.
25.Ja pēc pašvaldības piešķirtā līdzfinansējuma pārskaitīšanas projekta iesniedzējs pieņem lēmumu atteikties no energoefektivitātes īstenošanas, tad pašvaldības piešķirtais finansējums pilnā
apmērā jāatmaksā pašvaldības budžetā.
VI.Noslēguma jautājums
26.Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā ,,Bauskas Novada Vēstis”.
Domes priekšsēdētājs
R.Ābelnieks

Paskaidrojuma raksts
Bauskas novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Bauskas
novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai
un dzīvojamo māju atjaunošanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”
Paskaidrojuma raksta sadaļas

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz sabiedrību un
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā

5. Informācija par administratīvajām
procedūrām

6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām

Domes priekšsēdētājs

Norādāmā informācija
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība
sniedz palīdzību dzīvokļu īpašniekiem, piešķirot līdzﬁnansējumu
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu un
māju atjaunošanas darbu veikšanai, kā arī ﬁnansējuma piešķiršanu
dzīvojamās mājas atjaunošanai, ja tās tehniskais stāvoklis
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā atzīts par bīstamu cilvēku dzīvībai
vai veselībai ārkārtas situācijas novēršanai.
Esošajā ekonomiskajā situācijā, pieaugot tariﬁem siltuma un
energoapgādes jomā, arvien aktuālāks jautājums kļūst par
energopatēriņa samazināšanu un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
mūža pagarināšanu, veicot to atjaunošanu. Viens no veidiem, kā to
panākt, ir veikt energoefektivitātes pasākumus, kas nākotnē palīdzēs
ietaupīt uz apkures rēķina, un mājas atjaunošanas darbus. Noteikumi
nosaka kam un kādā kārtībā Bauskas novada pašvaldība piešķir
līdzﬁnansējumu energoefektivitātes pasākumu un mājas atjaunošanas
darbu veikšanai.
Līdzﬁnansējums tiek piešķirts apstiprinātā pašvaldības budžeta
ietvaros.
Uzrunātie apsaimniekotāji izteikuši atbalstu saistošo noteikumu
nepieciešamībai un gatavību pretendēt uz pašvaldības
līdzﬁnansējumu, līdz ar to paredzams, ka šajā ESF piesaistes
periodā pieprasījums saistībā ar dzīvojamo māju atjaunošanas un
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu darbu veikšanai
palielināsies. Paredzams, ka palielināsies darbu apjoms vietējiem
celtniecības uzņēmumiem.
Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās domes izveidotā komisija.
Saistošie noteikumi tiks publicēti laikrakstā ,,Bauskas Novada Vēstis”
un portālā www.bauska.lv
Saistošie noteikumi izstrādāti, ņemot vērā faktisko situāciju ēku
atjaunošanas un energoefektivitātes paaugstināšanas
pasākumu veikšanā Bauskas novadā, un balstoties uz
iedzīvotāju priekšlikumiem.Konsultācijas notikušas ar
vairākiem ēku apsaimniekotājiem.
R.Ābelnieks

Bauskas Novada Vēstis

2016.gada 26. februāris 15

Jaunatnes sports
Sācies Olimpiskais 2016.gads vieglatlētiem

Bauskas BJSS vieglatlēti 2016.gada ziemas sezonā Latvijas čempionātos uzrāda atzīstamus rezultātus. Pirmais Latvijas čempionāts vieglatlētikas daudzcīņā notika janvāra nogalē Rīgā.
Latvijas čempionātā vieglatlētikas daudzcīņā nestartēja vairāki Bauskas novada labākie daudzcīņnieki - Einārs Lazdiņš, Dāvis Kaufmanis un Solvita Dzilnava, kas liedza iegūt vairāk medaļu, kā
vēlētos. Vienīgo medaļu mūsu novadam pieaugušo konkurencē 5-cīņā izcīnīja Ilona Dramačonoka,
iegūstot 3.vietu. Ļoti atzīstami startēja mūsu jaunieši 7-cīņā. Haralds Ladusāns izcīnīja 4.vietu,
izpildot arī meistara kandidāta normatīvu, par to īpašs prieks, bet 6.vietā finišēja Roberts Gļauda,
sasniedzot jaunu personīgo rekordu. Jaunietēm augsto 5.vietu 5-cīņā savā debijas sezonā izcīnīja
Amanda Savicka.
Rīgā 7.februārī norisinājās Latvijas čempionāts U-14 vecuma grupai. Bauskas novada jaunie
vieglatlēti mājās atveda divu kalumu medaļas. Veiksmīgs starts padevās Ralfam Striogam. 60m
barjerskrējienā, Ralfs izcīnīja sudraba medaļu, sev priekšā palaižot tikai sportistu no Daugavpils.
Sacensību nobeiguma disciplīna, kā ierasti, bija stafešu skrējieni, mūsu novada kvartets ar Ralfu
Striogu, Rendiju Gribu, Jorenu Maskali un Arvi Sūnu izcīnīja augsto 3.vietu jeb bronzas medaļas.
Atzīstamus rezultātus sasniedza Arvis Sūna, 1000m skrējienā izcīnīta 5.vieta, un augsto 6.vietu izcīnīja Gerda Kerija Dreimane augstlēkšanā, abiem sportistiem jauni personīgie rezultāti. Šajā vecuma grupā sportistiem jāsacenšas ļoti lielā konkurencē, katrā disciplīnā startē apmēram 50 sportisti.
Nākamais Latvijas čempionāts notika U-16 vecuma grupā 12.-13. februārī Rīgā. Mājās tika
atvestas divas medaļas, par to parūpējās dvīņu brāļi Smilgas - Valts un Rinalds. Vispirms 2.vietu
60m barjerskriešanā izcīnīja Valts Smilga, šis viņam ir otrais panākums Latvijas čempionātos tieši
barjerskriešanā. Pirms diviem gadiem startējot U-14 vecuma grupā, Valts arī izcīnīja 2.vietu tieši
60m barjerskriešanā. Pirmo medaļu Latvijas čempionātā izcīnīja Rinalds Smilga, kurš trīssoļlēkšanā izcīnīja 3.vietu (treneris Vilnis Zariņš). Jāpiemin, ka 60m barjerskriešanā 5.vietu izcīnīja Aksels
Griba, bet 6.vietu Ralfs Vētra. Trīs mūsu novada jaunie sportisti iekļuva labāko sešiniekā, kas ir
atzīstams sniegums.

Automodelisma pulciņam labi sasniegumi valstī
Katru otrdienas un trešdienas pēcpusdienu Bauskas Bērnu un jauniešu centrā (BJC) rūc mašīnas,
rosīgi zēni mācās strādāt ar lodāmuru, vīli un citiem instrumentiem, lai uzmodelētu savu sacīkšu
automobili.
Automodelisma pulciņā darbojas ap 15 dalībnieku, pārsvarā ceturtās, piektās un sestās klases
skolēni, tomēr nodarbībās gaidīti visi skolas vecuma bērni, stāsta skolotājs Kristaps Asītis.
Viņš ir mājturības un informātikas skolotājs, kurš katru reizi mēro ceļu uz pulciņu no Jelgavas.
Skolotājs stāsta, ka bijis pārsteigts, kad BJC uzaicināja viņu kļūt par pulciņa vadītāju, jo līdz šim
par automodelismu neko nav zinājis. Pašam ir interese, tāpēc pirms sniedz padomus bērniem, pats
vairākkārtīgi visu izmēģina.
Pulciņa apmeklētājiem pašiem ir jāuztaisa sava mašīna un ar to jāsacenšas speciālā trasē. Pirms

Treneris Raivis Maķevics, Bauskas novada BJSS

Bauskas atklātās meistarsacīkstes brīvajā cīņā
Februāra nogalē norisinājās Bauskas atklātās meistarsacīkstes brīvajā cīņā. Uz šīm sacensībām
sabrauca cīņas sporta skolas un klubi no Daugavpils, Aizputes, Rīgas, Jelgavas, Cēsīm, un Gulbenes. Kopējais dalībnieku skaits bija 124 sportisti.
Šajās sacensībās Bauskas jaunatnes sporta skolas audzēkņi izcīnīja piecas medaļas: 1 zelta, 3
sudraba un 1 bronzas medaļu.
Zelta medaļu svarā līdz 32kg izcīnīja Edijs Rutka, kurš ar pārliecinošu punktu pārsvaru uzveica
savu pretinieku no Rīgas.
Svarā līdz 35kg sudraba medaļu izcīnīja Jēkabs Ķikurs. Jēkabs pārliecinoši uzveica 2 savus
pretiniekus, vienu no tiem noliekot uz lāpstiņām, bet otru uzveicot ar 10 punktu pārsvaru. Fināla
cīņa sākumā noritēja ļoti sīvi, Jēkaba pretinieks pirmais veica uzbrukumu un ieguva 1 punktu,
vēlāk Jēkabs izdarīja skaistu uzbrukumu un ieguva 2 punktus. Pēc šī uzbrukuma Jēkaba pretinieks
visu laiku sāka uzbrukt un dažus uzbrukumus Jēkabs atvairīja, bet dažus nespēja. Gala rezultātā
zaudējums ar rezultātu 8 pret 4.
Svarā līdz 58kg sudrabu izcīnīja Ervīns Bogdānovs. Lai tiktu finālā, Ervīns uzveica cīkstoni no
Rīgas un cīkstoni no Daugavpils. Fināla cīņa Ervīnam izvērtās ļoti spraiga, jo pretinieks bija gan
spēcīgs, gan pieredzes bagāts. Gandrīz visu cīņu vadībā bija Ervīns. Treneris domāja, iegūta zelta
medaļa, bet 40 sekundes līdz cīņas beigām Ervīns neizturēja emocionālo spriedzi un pieļāva lielu
kļūdu, ielaižot pretinieku kājās, situācijā nespēja noorientēties, un gala rezultātā tīrs zaudējums.
Svarā līdz 48kg bronzas medaļu izcīnīja Andrejs Maslobojevs. Andrejs sākumā uzveica 2 pretiniekus. Vēlāk zaudēja šī svara uzvarētājam Danielam Bendikam. Pēc šīs cīņas Andrejam nācās
uzveikt vēl 2 pretiniekus, gala rezultātā 3.vieta.
Paldies visiem dalībniekiem, kas ieradās un piedalījās sacensībās no kaimiņu un tālākiem novadiem. Meistarsacīkstes bija labs pārbaudījums gan mums, gan ciemiņiem. Liels paldies Codes
pamatskolas darbiniekiem un īpaši direktorei Lailai Jurcikai par atbalstu sacensību organizēšanā.
Jelgavas cīņas kluba „Miljons” treneris V.Smirnovs atzinīgi vērtē sacensību organizāciju.

Treneris Andrejs Vasiļjevs, Bauskas novada BJSS

Brīvajā cīņā rezultātus parāda arī meitenes
Janvāra pēdējās dienās Liepājā norisinājās Latvijas čempionāts junioriem brīvajā cīņā, kur 2.vietu ieguva Bauskas sporta skolas cīkstone Kitija Kanapecka.
Kitija uzvarēja sportisti no Daugmales un sportisti no Rīgas, fināla cīņā gan piekāpjoties cīkstonei no Daugavpils.
Brīvajā cīņā martā un aprīlī notiks daudz svarīgu sacensību. Lai pienācīgi sagatavotos šīm sacensībām, tika organizēta rīta nometne no 8. līdz 12.februārim, kur sportisti trenējās 2 reizes dienā.
Pirmais treniņš sākās 6.30 līdz 8.00, otrais no 16.00-18.00. Pateicoties nometnē ieguldītajam darbam, vecākās grupas cīkstoņi krietni uzlaboja savas prasmes, un treneris A.Vasiļjevs cer uz labiem
sasniegumiem nākamajās sacensībās.

Brīvās cīņas treneris Andrejs Vasiļjevs, Bauska novada BJSS

Pārsteidzošu uzvaru izcīna BJSS I komanda
Pārsteidzošu uzvaru sporta centra „Mēmele” atklātā basketbola čempionāta finālspēlē izcīnīja „BJSS I” komanda, kas atspēlēja 26 punktu deficītu.
Šogad turnīrā piedalījās sešas vienības, kas izspēlēja divu apļu turnīru. Pēc pamatturnīra par zeltu divu spēļu summā cīnījās „BJSS I” un „Gailīši”, bet par bronzu sacentās „Ceraukste” un „Code”.
Fināla pirmajā mačā starp komandām „BJSS I” un „Gailīši” ar 80:106 pārliecinoši triumfēja
otrie. Atbildes mačā tikai retais šaubījās, ka uzvarieši nosargās iegūto pārsvaru un izcīnīs čempiona
titulu, bet sportā notiek ne mazums pārsteigumu. „Gailīšu” vienība uz atbildes spēli ieradās bez
diviem komandas līderiem, turpretī baušķenieku pusē bija Latvijas basketbola 3. līgas vienības
„Bauskas BJSS/SC Mēmele” spēlētāji Roberts Cers, Arnis Simsons un Mikus Karlovs. Lai divu
spēļu summā „BJSS I” pārspētu uzvariešus, viņiem bija nepieciešama uzvara ar +27 punktiem. Viņi
iespēja neticamo un vēl mazliet – vinnēšana ar +28 punktiem jeb rezultāts 103:75 divu spēļu summā „BJSS I” ļāva triumfēt ar 183:181 un tikt pie čempiona titula. Cīņā par trešo vietu „Ceraukste”
nespēja izrādīt nopietnu konkurenci „Codei”. Pirmajā tikšanās reizē codieši uzvarēja ar 93:59, otrajā – ar 71:47, summā pārliecinoši triumfējot ar 164:106.
Turnīrā piedalījās arī „Īslīce” un „BJSS II”. Otrajā spēlēja jaunieši, kam vēl ir maz pieredzes,
šoreiz viņi palika bez nevienas uzvaras. Īslīciešiem ir pieredze ielu basketbolā uz asfalta, bet ne
tik droša sporta zālē. Ceturtajā vietā pēc grupu turnīra palika „Code”. Čempionāta pirmās divas
vienības spēlēja līdzīgi, ko apliecina abu komandu tikšanās savā starpā, kurās uzvaras dalītas uz
pusēm. „BJSS I” visus laurus izcīnīja pārliecinoši, savukārt „Gailīši” divos mačos tikai par mata
tiesu pārspēja pretiniekus – 78:77 pret „Īslīci” un 79:78 pret codiešiem. Pēc divu gadu pārtraukuma
novada sacensībās basketbolā atgriezušies komandas „Ceraukste” basketbolisti, kam zaudējumi
pret līderu vienībām neļāva pakāpties augstāk par trešo vietu grupu turnīrā.

Arturs Dulbe

Bauskas Bērnu un jauniešu centrā automodelisma pulciņam labi
sasniegumi valsts mēroga sacensībās.
sacensībām mašīna ir jāsagatavo – jāpārbauda motors, lai tas neveiksmīgi nenokristu, jānovīlē riepas, iegūstot nepieciešamo modeļa pacēlumu, precīzi jāiztaisno karkass un virsbūve. Mazākajiem
dalībniekiem karkasa izveidei vidēji nepieciešams laiks no septembra līdz februārim, bet prasmīgākajiem – mēnesis. Sacensībās var startēt divās kategorijās – līdz 14 gadiem iesācēju klasē un sporta
klasē. Sporta klases automobiļi ir zemāki un ātrāki. Trasi var izbraukt pat 3,9 sekundēs.
Izgatavojot automodeļus, puiši rod interesi par tehniskām lietām un apgūst dzīvei praktiski noderīgas zināšanas, taču trasē – attīsta precizitāti, savaldību, trenē uzmanību, arī izturību, kad komandai jāstartē sešu stundu garās sacensībās.
Skolotājs
Kristaps
katra
mēneša
pēdējā
trešdienā rīko sacensības pulciņa
dalībnieku vidū.
Rezultātus
izprintē un liek pie
tāfeles, veidojot
ātrāko
braucēju sarakstu. Tas
palīdz
sagatavoties
Latvijas
mēroga
sacensībām. Regulāri
notiek Rīgas-Jelgavas-Bauskas
kauss, pārbaudot
spēkus šo pilsētu
trasēs. Tuvākās
Kristaps Asītis, pulciņa skolotājs, ir nerimstošs darba
sacensības
1.martā
entuziasts, kurš labprāt meklē jaunus veidus kā
notiks Jelgavā. Bauspapildināt audzēkņu zināšanas.
kas posms paredzēts
19.aprīlī.
Nopietnākā gatavošanās notiek čempionātam Rīgā, kas norit divreiz gadā – februārī un novembrī. Skolotājs lepojas, ka puiši kļūst prasmīgāki un precīzāki. Pēdējā reizē iegūta 6.vieta starp visām
valsts komandām, apsteidzot pat pulciņus ar 20 gadu pieredzi.
Domājot par nākotni, skolotājam ir lielas ieceres. Viņš vēlas izpētīt visas pieejamās automodelisma trases Latvijā, veidot par tām aprakstus un izstādīt jauniešu centrā. Tas veidotu vajadzīgo
noskaņu pulciņa telpās un būtu noderīgi dalībniekiem. Tāpat viņš apņēmies apgūt, kā izgatavot
automodeļu vadāmās pultis, lai šīs zināšanas varētu nodot saviem audzēkņiem.
BJC maijā plāno rīkot nebijušu pasākumu – Tehniskās jaunrades dienu, kur iesaistīsies lego,
elektronikas, kokapstrādes, automodelisma pulciņu dalībnieki.
Ideju par tehniskās jaunrades pulciņa attīstīšanu plānota jau sen. Pirms tam BJC darbojās eksperimentālā tehniskās jaunrades grupa, kurā jauniešiem bija iespēja apgūt dažādas praktiskās un
tehniskās iemaņas par lidmodelismu, velosipēdu uzbūvi utt.
Kopš realizēts projekts „Tehniskās jaunrades aktivitāšu ieviešana Bauskas novadā” ir rasts nozīmīgs atbalsts tam, lai kvalitatīvi spētu nodrošināt interešu izglītības programmu tehniskās jaunrades jomā. Projekta mērķis ir radīt apstākļus jauniešu intelektuālai un radošai attīstībai, atbalstīt
jauniešu iniciatīvas, veicināt saturīgu jauniešu brīvā laika pavadīšanu, rosināt jauniešu interesi par
inženierzinātnēm, kā arī attīstīt to teorētiskās zināšanas un prasmes robotikas, programmēšanas,
enerģētikas, fizikas disciplīnu zinātņu jomās.
Projektā ir iegādāts specializēts inventārs: automodelisma trase ar sešiem celiņiem, sešiem auto
motoriņiem un sešām vadības pultīm, trases vadības programmatūra, datortehnika, monitors, dažāda veida elektrotehnika, instrumenti, darba galdi u.c.
Projekta kopējās izmaksas sastādīja 13 795,21 latus (19 628,82 eiro). No tiem Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības līdzfinansējums 7 200 latu (10 244,68 eiro) apmērā, Bauskas
novada pašvaldības līdzfinansējums 6 595,21 lati (9 384,14 eiro).

Zane Gorškova, sabiedrisko attiecību speciāliste

FOTO – Zane Gorškova
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Informācija, sludinājumi, ziņojumi
Kultūras pasākumu plāns martam
Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

līdz 29.martam

Bauskas muzejs

Ludmilas Meteļskas foto izstāde „Kad neviena nav mājās”

1.- 31.marts

Bauskas muzejs

Metālmākslinieka Arvīda Endziņa darbu izstāde

5.martā plkst.19.00

Īslīces kultūras nams

Popsīgi izklaidējošs šovs pieaugušajiem „Raimonda Paula ritmos”, pēc šova balle ar
grupu „Klaidoņi” no Jelgavas

5.martā plkst.21.00

Vecsaules saieta nams

Pasākums vidējai paaudzei

6.martā plkst.12.00

Codes pamatskola

Cirka izrāde „Pasakainā planēta”

6.martā plkst.14.00

Grenctāles kultūras nams

Cikla “Latviešu zelta dziesmas” 5. lielkoncerts “Kurš neko nedara...”, kopā ar grupas
“Labvēlīgais tips” dalībniekiem Normundu Jakušonoku un Kasparu Tīmani

6.martā plkst.17.00

Bauskas Kultūras centrs

Sieviešu dienai veltīts Viktora Kozlitina koncerts pie galdiņiem “Krievu romances”
IEEJA: EUR 4

6.martā plkst.19.00

Codes pamatskola

Codes pagasta amatierteātra pirmizrāde „Kungam dzērvenes cukurā”

8.martā plkst.19.00

Īslīces kultūras nams

Tautas deju koncerts “Izdejot 8.martu!”

8.martā plkst.19.30

Brunavas klubs

Sieviešu dienai veltīts sarīkojums kopā ar Bauskas tautas teātri

11.martā plkst.18.00

KC „Kamarde”

Uzvaras amatierteātra izrāde „Dāvana tantei”

12.martā plkst.11.00

Īslīces kultūras nams

Sporta deju skate bērniem

12.martā plkst.17.00

Ceraukstes TN

Kurmenes amatieru teātra viesizrāde G.Drezova “Lauku gurķis”

13.martā plkst.15.00

Vecsaules saieta nams

Skaistkalnes amatierteātra izrāde

Bauskas Kultūras centrs

Muzikāls Humoršovs „ Apsveicam, sieviešu diena” Piedalās: Velta Skurstene, Ivars
Kļavinskis vai Kristaps Ķeselis, Jānis Paukštello, Sarmīte Prule, Marģers Eglinskis,
Laila Ilze Purmaliete EEJA: EUR 7, 10, 12

Codes pamatskola

Īslīces pagasta amatierteātra viesizrāde „Velniņi”

Bauskas Kultūras centrs

Zemgales reģiona amatierteātru skate “Gada izrāde” Iecavas amatierteātris „ARTIS” 10.00 – 11.20 Gunārs Priede, “TĒTIS UN MĀMIŅA JEB NIKLĀVA RIMŠAS
NOSLĒPUMS”, režisore Valda Karnīte, Zaļenieku amatierteātris 12.00 – 14.15,
Voldemārs Sauleskalns, “MELDERMEITIŅA”,režisore Lūcija Ņefedova Jelgavas
Latviešu biedrības amatierteātris 15.00 – 15.40 Rainis, “VIENS”, režisore Aija Treija Ādolfa Alunāna Jelgavas teātris 16.30 – 18.30 Aiva Birbele, “KORIDORS”, režisors
Andris Bolmanis Jelgavas Jaunais teātris 20.00 – 22.20 Jānis Joņevs, “JELGAVA
94”, režisors Rihards Svjatskis

13.martā plkst.16.00

19.martā plkst.16.00
19.martā

20.martā

Ozolnieku novada amatierteātris 10.00 – 12.00 Džons B.Prīstlijs, “VIESNĪCAS
NOSLĒPUMS”, režisore Dace Vilne Bārbeles amatierteātris „Bārbelīši”13.00 –
14.55 Otfrīds Preislers, “MAZĀ RAGANIŅA”, režisors Ingus Pavinkšnis Vilces amatierteātris 16.00 – 17.40 Vigita Pumpure, “TOBIASS IR MIRIS, LAI DZĪVO TOBIASS!”, režisore Regīna Deksne Valles amatierteātris 18.00 – 19.30 Pauls Reimans,
“KRUSTMĀTE JŪLE NO TŪLES”, režisore Aija Skosa, Vircavas amatierteātris
20.00 – 21.40, Ināra Šteinberga, “KRĀSNS”, režisore Sarmīte Sustrupe, Skaistkalnes
amatierteātris 22.00 – 22.30, Edvards Vulfs, SASISTAIS SPOGULIS,režisore Aija
Skosa

20.martā plkst.11.00

Īslīces kultūras nams

Bauskas, Iecavas, Vecumnieku un Rundāles novadu Tautas deju skate

22.martā plkst.16.00

Grenctāles bibliotēka

Izglītojošā pēcpusdiena bērniem un jauniešiem “Ūdens piliena ceļojums”

25.martā plkst.15.00

Pie Represēto piemiņas ans- Represēto piemiņas dienai veltīts piemiņas brīdis
ambļa

25.martā plkst.16.00

Bauskas Kultūras centrs

26.martā plkst.16.00

Represēto piemiņas dienai veltīts koncerts
Jauktā kora “Dzīle” koncerts, piedaloties JK “Grenctāle”, JK “Zemdega” un

turpinājums no 13.lpp
Kāpēc pamatā VEF?
Pirmkārt, rūpnīca „VEF” un tajā ražotā produkcija neapšaubāmi bija Latvijas seja un viens no mūsu atpazīstamības un inovāciju zīmoliem starpkaru periodā. Šo marku pazina un augstu vērtēja gan Latvijā, gan ārpus mūsu valsts robežām. Otrkārt, “VEF”
turpināja pastāvēt arī tad, kad Latvija kā valsts vairs nebija – tā
bija viena no lielākajām ražotnēm bijušajā PSRS. Tajā laikā VEF
produkcija bija zināma ne tik vien bijušajā Padomju Savienībā,
bet arī aiz tās robežām. Treškārt, rūpnīca “VEF” jau vairāk nekā
20 gadus nepastāv, bet tās ražojumi un atmiņas par to aizvien ir
dzīvi. Turklāt VEF radioaparāti vēl joprojām tiek lietoti sadzīvē,
tos atceras.
Bauskas motormuzeja darbinieki ar atbildību novērtē iespēju
saglabāt un nodot nākošajām paaudzēm faktus, informāciju un
vēsturiskos pierādījumus: “Mēs ceram, ka kaut nedaudz varēsim
paplašināt savu apmeklētāju redzesloku un priekšstatu par rūpnīcu, kura šajos laikos varētu brīvi konkurēt ar tādiem vārdiem kā
piemēram, Philips, Samsung u.c.”
.
Informācija par Bauskas motormuzeju:
Darba laiks: novembris – aprīlis: atvērts katru dienu no
plkst.10.00-18.00 (izņemot pirmdienas, kas ir brīvdienas; maijs
– oktobris: atvērts katru dienu no plkst.10.00- 18.00.
Adrese: Bauskas novads, Codes pagasts, „Sarkanmuiža 6”
(„Via Baltica” pagrieziens uz Mežotni),
tālrunis: 67025887

Tartu seno deju grupas
„Saltatriculi” koncerts

Sestdien, 2016.gada 5.martā, plkst. 16.00 Bauskas pilī
uzstāsies Tartu seno deju grupa „Saltatriculi” iestudētā
koncertprogrammā, kurā būs redzamas gan galminieku dejas,
gan vienkāršo iedzīvotāju dejas maniere. Aizraujot skatītājus
ar 15.gadsimta renesanses dejas burvību dzīvās mūzikas
pavadījumā.

Renesanses mūzikas burvība
Bauskas pilī

Bauskas pilī šogad iecerēts atjaunot Starptautisko Senās
mūzikas festivālu, tā ietvaros klausītājiem piedāvājot trīs
aizraujošas lekcijas par viduslaiku, baroka un renesanses
mūziku. 2016.gada 12.martā plkst. 15:00 Bauskas pils muzejā
Senā dzīvesveida skolas ietvaros notiks jau otrā lekcija
„Renesanses mūzika”.

Bauskas pilī baroka ansambļa
“Sternjan” koncerts

Sestdien, 2015. gada 19.martā, plkst 17.00 Bauskas pils
sadarbībā ar Collegium Musicum Riga un Collegium Choro
Musici Riga māksliniekiem aicina uz baroka ansambļa
“Sternjan” koncertu.

Bauskas Kultūras centrs
pūtēju orķestrim “Bauska
27.martā plkst.12.00

Bauskas Kultūras centrs

Lieldienu svinēšana kopā ar folkloras kopu “Trejupe” un Bauskas sākumskolas folkloras kopu (būs radošās darbnīcas un šūpoles)

27.martā plkst.12.00

Codes pamatskola

„Lieldienu Jampadracis”

27.martā plkst.12.00

Atpūtas
“Rožmalas”

27.martā plkst.13.00

Īslīces kultūras nams

Lieldienu Jampadracis (koncerts, atrakcijas, radošās darbnīcas)

27.martā plkst.13.30

Vecsaules saieta nams

Lieldienu pasākums

27.martā plkst.16.00

KC “Dāvis”

Lieldienu pasākums ar cirka elementiem

27.martā plkst.21.00

Īslīces kultūras nams

Lieldienu balle

28.martā plkst.12.00

Mežotnes pils parks (ne- Lieldienu Jampadracis
piemērotos laika apstākļos
telpās)

komplekss Lieldienu pasākums

28.martā plkst.14.00

Brunavas pagasta “Ērgļu” Lieldienu sarīkojums visai ģimenei
estrāde

28.martā plkst.16.00

Ceraukstes TN

“Lieldienas lustes”

31.martā plkst.18.00

Ansambļa “Svīres” koncerts
Bauskas Kultūras centrs

Būs dzirdamas latviešu tautas dziesmas un R.Paula mūzika neierastā ﬂautas, ukuleles,
vargāna un dažādu svilpju skanējumā

Dzimtsarakstu ziņas
Dzimtsarakstu ziņas no 26.01.2015. līdz 23.02.2016.
Reģistrēti dzimušie
17, t.sk. 6 meitenes un 11 zēni
Reģistrēti mirušie
31, t.sk. 17 sievietes un 14 vīrieši
Reģistrētas laulības
5, t.sk. baznīcā - 1
Bērniem doti vārdi
Lauris, Everts, Andrejs, Gustavs, Aleksejs, Mārtiņš, Artis, Markuss, Alens, Krišjānis, Jēkabs un
Keita, Amēlija, Samanta, Sabīne, Emīlija Elizabete, Emma Hanna.

Sirsnīgi sveicam mūsu novada
dižos jubilārus
•
•
•
•

Gaļinu RUDAKU Mežotnē
Jūlianu JAUDZEMU Vecsaulē
Rasmu DRANKU-BAZULI Bauskā
Zentu GRIČU Bauskā

Sirsnīgi sveicam mūsu novada
Zelta kāzu jubilārus
Valdi un Ņinu JEMEĻJANOVUS
Bauskā
Artūru un Ligitu BERGUS Īslīcē

Dimanta kāzu jubilārus
Kārli un Ritu ŠTELMUS Bauskā

Neaizmirsīsim izkārt karogu martā
Saskaņā ar likumu „Par Latvijas valsts karogu”
– 25.martā – Komunistiskā
genocīda upuru piemiņas dienā
pie iestādēm un dzīvojamām ēkām
jāizkar Latvijas valsts karogs sēru
noformējumā

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.

