Bauskas novada pašvaldības laikraksts 2016. gada 29.janvāris

Administrācijas sleja
Atbalsts izglītībai,
uzņēmējdarbībai un ceļu
uzlabošanai lauku teritorijās

Jaunajā plānošanas periodā būs atbalsts ceļu uzlabošanai lauku teritorijās atbilstīgi kārtībai, kāda noteikta ministru kabineta
noteikumos Nr.475 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu
veidā”. Pasākumā tiek atbalstīta pašvaldību grants ceļu (bez cietā
seguma) būvniecība vai pārbūve.
Projektā ietvertos objektus noteiks vietējā pašvaldība. Prioritāte atbalsta saņemšanai ir lauksaimniecības produkcijas ražošanas un pārstrādes objektiem un integrēta tipa projektiem, kas tiek
īstenoti kopā ar pievadceļu izbūvi pie uzņēmējdarbības objektiem apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības
un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”.
Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, pašvaldība apstiprināja
ceļu vērtēšanas kritērijus, organizēja potenciālo objektu apspriešanu ar vietējiem uzņēmējiem pagastos, uzklausīja viņu priekšlikumus. Veikta 32 ceļu izvērtēšana pēc apstiprinātajiem kritērijiem un projektēšanas darba uzdevumu sastādīšana, februārī
plānots iepirkums būvprojektu izstrādei. Ceļi pēc iegūto punktu
skaita sarindoti prioritārā secībā. Plānots, ka katrā pagastā programmas ietvaros tiks pārbūvēti vismaz 5 km grants ceļi. Programmu līdzfinansē Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai.
Īslīces ielas posma attīstības projekta koncepts paredz uzņēmējdarbības vides uzlabošanu diviem lielākajiem investoriem
Bauskas pilsētas aglomerācijas dienvidu daļā. Bauskas pilsētas
un Īslīces pagasta teritorijā. Projektā paredzēta transporta infrastruktūras sakārtošana: Īslīces ielas posma (no Mūsas tilta) pārbūve un ielas posma (no Ziedoņu ielas līdz Īslīces ielai) pārbūve,
apgaismojuma izbūve Stacijas un Pārupes ielā, atbilstoši specifiskā atbalsta mērķa (turpmāk- SAM) 3.3.1. prasībām “Palielināt
privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai”.
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, izbūvēti luksofori, rekonstruēts
krustojums ar Pūriņu ielu, Lidlauka ielas izbūve, inženierinfrastruktūras izbūve, atrisinot virsūdeņu novadīšanu. Projekts plānots atbilstoši SAM 5.6.2. „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot
degradētās teritorijas prasībām.”
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.
Lai sekmētu energoefektivitātes paaugstināšanu, kā apjomīgākais projekts plānots “Bauskas 2.vidusskolas energoefektivitātes
pasākumu ieviešana” (SAM 4.2.2. „Sekmēt energoefektivitātes
paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās”).
Bauskas pilsdrupu austrumu torņu konservācija, centrālā torņa apjumšana un Bauskas pilskalna ziemeļu nogāzes nostiprināšana plānota SAM 5.5.1. “Veicināt reģionālo attīstību, sekmējot
nozīmīga kultūras un dabas mantojuma saglabāšanu un ar to
saistīto pakalpojumu ilgtspējīgu attīstību” Zemgales kopprojektā, sadarbojoties ar Dobeles, Jelgavas, Jēkabpils un Kokneses
pašvaldībām.
Projektēšanas darbi turpināsies Bauskas Valsts ģimnāzijā un
Bauskas 2.vidusskolā, SAM 8.1.2. “Uzlabot vispārējās izglītības
iestāžu mācību vidi.” Izglītības iestādēm tiks nodrošināta moderna un ergonomiska mācību vide, veikta izglītības iestāžu iekšējo
inženiertīklu atjaunošana, mācību kabinetu kosmētiskie remonti,
ierīkots ergonomisks apgaismojums, ieviesti moderni IKT risinājumi un iegādāts nepieciešamais aprīkojums. Koncentrējot resursus un pilnveidojot vispārējās izglītības mācību vidi reģionālā
līmenī, tiks panākti izglītojamo vajadzībām atbilstoši un kvalitatīvi pakalpojumi, tai skaitā veicināta reģionālā metodiskā centra
funkciju attīstība.

Ilze Tijone,
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
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Diskusija
Bauskas novada jaunieši un deputāti diskutēja par
jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējām

Deputāti un jaunieši aktīvās diskusijās sprieda, kā veicināt veselīgu dzīvesveidu jauniešiem
12. janvārī Bauskas Bērnu un jauniešu centrs (BJC) sadarbībā ar Bauskas novada jauniešu domi rīkoja jauniešu un lēmumu
pieņēmēju neformālo diskusiju „Kafija ar politiķiem”. Bauskā
šis pasākums notiek jau ceturto reizi.
Tikšanās temats bija jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas,
infrastruktūra un jauniešu vēlmes.
Diskusijā piedalījās Bauskas novada domes priekšsēdētājs
Raitis Ābelnieks, vietnieks Alvis Feldmanis, deputāti Voldemārs
Čačs, Mārtiņš Ruža, Aleksandrs Novickis, Inita Nagņibeda, Daira un Arnolds Jātnieki, kā arī Gailīšu pagasta pārvaldes vadītājs
Aleksandrs Gurkovskis, Bauskas Valsts ģimnāzijas skolotāja
Sarmīte Ābelniece un BJC direktore Benita Svareniece.
Jaunieši lēmumu pieņēmējus iepazīstināja ar aptaujas, kurā
iesaistījās ap 200 respondentu no Bauskas Valsts ģimnāzijas,
Bauskas 2.vidusskolas, Īslīces vidusskolas un citām skolām, rezultātiem. Tajā noskaidrots, ka 100% aptaujāto jauniešu uzskata,
ka Bauskā ir nepieciešama jauniešu māja.
37% no aptaujātajiem nezina jauniešiem piemērotas atpūtas
vietas Bauskā. Kā jauniešiem piemērotas atpūtas vietas tika minētas sporta nams “Mēmele”, BJC, stadions, veikparks, skeitparks un citas.
Jaunieši skaidroja, ka 55% no respondentiem brīvo laiku pārsvarā pavada mājās un 65% jauniešu nav apmierināti ar brīvā
laika pavadīšanas iespējām Bauskas novadā.
Lai deputāti gūtu padziļinātāku ieskatu šajos jautājumos, notika diskusijas par piecām tēmām: 1) Pastāvīga jauniešu māja
Bauskā - brīvā laika pavadīšanas vieta Bauskā; 2) Jauniešu aktīvas līdzdalības sekmēšana kultūras pasākumos Bauskas novadā; 3) Jauniešiem nepieciešamās kompetences un to attīstīšanas
iespējas ārpus skolas; 4) Jauniešu brīvā laika pavadīšanas vietas
Bauskas novada pagastos; 5) Jauniešu veselīga dzīvesveida veicināšana.
DISKUSIJAS APKOPOJUMS
1. Pastāvīga jauniešu māja Bauskā - brīvā laika pavadīšanas vieta Bauskā
•Darbs pie Jauniešu mājas izveides jau ir uzsākts. Tam atvēlēta daļa no Bauskas BJC Baltās mājas;
•Tā būtu atvērta vieta jauniešiem. Darbotos no 14.00-19.00.
Ar izņēmumiem līdz 22.00. Vajadzētu darboties arī nedēļas nogalēs;
•Vajadzētu būt iespējai nakšņot pēc vēlajiem pasākumiem;
•Vairāk muzikāli un mākslas pulciņi, lekcijas un tikšanās ar
māksliniekiem, radoši konkursi, iespēj apmeklēt kultūras pasākumus;

•Kā aktivitātes varētu tikt piedāvātas galda spēles, radošās
darbnīcas, semināri, pieredzes apmaiņas, interešu diskusijas;
•Vajadzīgs Youtube kanāls.
2. Kā sekmēt jauniešu aktīvu līdzdalību kultūras pasākumos Bauskas novadā?
•Piesaistīt jauniešus dalībai teātra pulciņos, dziedāšanā un dejošanā;
•Aktīvāk strādāt ar informāciju sociālajos tīklos;
•Uzlabot Kantrīfestivāla kvalitāti, piesaistīt jaunus mūziķus;
•Sekmēt skolēnu domju sadarbību;
•Iesaistīt jauniešus pasākumu organizēšanā un piešķirt finansējumu;
•Meklēt līderus un iesaistīt pasākumu plānošanā un īstenošanā;
•Izveidot vienotu informācijas platformu jauniešiem – mājas
lapu;
•Pasākumos piesaistīt atpazīstamas personības;
•Kultūras darba organizēšanai paredzētajai struktūrai jāpiesaista arī jaunieši, piemēram, kultūras padomē jāpiedalās arī jauniešu pārstāvjiem;
•Radīt kaut ko jaunu, nebijušu. Paplašināt iespējas, virzienos.
3.Jauniešiem nepieciešamās kompetences un to attīstīšanas iespējas ārpus skolas
•Jaunieši netiek sagatavoti turpmākai karjeras veidošanai;
•Audzināšanas stundās vajadzētu iekļaut vairāk karjeras jautājumus;
•Pašvaldībai vajadzētu apmaksāt braucienus uz izstādi Skola
2016;
•Pastāv uzskats, ka Ēnu diena traucē mācību procesam. Vajadzētu strādāt pie aktīvākas dalības Ēnu dienās, lai sekmētu kvalitāti;
•Bauskas BJC jāpiedāvā papildus izglītība dažādos novirzienos;
•Vajadzētu sekmēt jauniešu iespējas iegūt izglītību un praktiskas iemaņas tehniskajās zinātnēs;
•Jāmeklē sadarbības iespējas ar uzņēmējiem;
•Nepieciešamas garīgās izaugsmes nodarbības;
•Jāsekmē pieredzes apmaiņas programmas jauniešiem;
•Ir nepieciešams karjeras speciālists;
•Jaunietim ir jāprot orientēties informācijas piedāvājumā – jāpiedāvā apmācības šīs prasmes attīstīšanai.
4. Jauniešu brīvā laika pavadīšanas vietas Bauskas novada pagastos
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Bauskas Novada Vēstis

Aktuāla informācija
PAZIŅOJUMS PAR ATKĀRTOTU IZSOLI
Bauskas novada dome 2016.gada 9.februārī Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamo
īpašumu (dzīvokļu) mutiskas atkārtotas izsoles ar augšupejošu soli:
1. Uzvaras iela 17-12, Gailīšu pag., 73,3 m², sākumcena – EUR 3600, izsoles laiks plkst. 13.30.
2. Uzvaras iela 17-36, Gailīšu pag., 105,4 m², sākumcena – EUR 4900, izsoles laiks plkst. 13.30.
3. Uzvaras iela 15-24, Gailīšu pag., 60,9 m², sākumcena – EUR 2900, izsoles laiks plkst. 13.30.
4.„Kūdra 5” - 1 , Vecsaules pag., 40,7 m², sākumcena – EUR 550, izsoles laiks plkst. 13.45.
5.„Kūdra 5” - 2 , Vecsaules pag., 48,2 m², sākumcena – EUR 640, izsoles laiks plkst. 13.45.
6.„Kūdra 5” - 4 , Vecsaules pag., 43,6 m², sākumcena – EUR 480, izsoles laiks plkst. 13.45.
7.„Kūdra 5” - 7 , Vecsaules pag., 42,3 m², sākumcena – EUR 640, izsoles laiks plkst. 13.45.
8.„Kūdra 5” - 9 , Vecsaules pag., 37,6 m², sākumcena – EUR 480, izsoles laiks plkst. 13.45.
9.„Kūdra 3” - 1 , Vecsaules pag., 30,9 m², sākumcena – EUR 480, izsoles laiks plkst. 14.00.
10.„Kūdra 3” - 5 , Vecsaules pag., 39,3 m², sākumcena – EUR 640, izsoles laiks plkst. 14.00.
11. „Ķirši” - 7 , Brunavas pag., 71,5 m², sākumcena – EUR 1850, 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 20,00 apmērā Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676,
AS „SEB” banka, kods UNLALV2X.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555 līdz 2016.gada 8.februārim plkst.16.00.

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2016.gada 23.februārī pulksten 13.30 Bauskas novada domes telpās
Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Liepkalni”, Brunavas pag.,
Bauskas nov., kadastra Nr. 4046 009 0029, kas sastāv no zemes vienības ar platību 5985 m², kadastra apzīmējums 4046 009 0029 un dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 4046 009 0029 001,
atklātu, mutisku otro, atkārtoto izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena – EUR 2500,- (divi 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 – „Liepkalni”, Brunavas pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods UNLALV2X ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma – „Liepkalni”, Brunavas pag., Bauskas nov. izsoles reģistrācijas maksa”.
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 23.februārī pulksten 13.45 Bauskas novada domes telpās
Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Žinduļu lauks”, Brunavas
pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4046 011 0114, kas sastāv no zemes vienības ar platību 2,27 ha,
kadastra apzīmējums 4046 011 0113, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 11 100,- (vienpadsmit tūkstoši
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 – „Žinduļu lauks”, Brunavas pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods UNLALV2X ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma – „Žinduļu lauks”, Brunavas 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 23.februārī pulksten 14.00 Bauskas novada domes telpās
Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Viesturu lauks”, Brunavas
pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4046 014 0088, kas sastāv no zemes vienības ar platību 2,05 ha,
kadastra apzīmējums 4046 014 0087, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 3000,- (trīs tūkstoši 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 – „Viesturu lauks”, Brunavas pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods UNLALV2X ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma – „Viesturu lauks”, Brunavas 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 2.martā pulksten 13.30 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „2.iecirkņa mehānisko darbnīcu
autobusa garāža Nr. 30”, Gailīšu pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4060 002 0126, as sastāv no
zemes vienības ar platību 0,0878 ha, kadastra apzīmējums 4060 002 0126 un garāžas ēkas, kadastra
apzīmējums 4060 002 0126 001, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 2500,- (divi 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
–„2.iecirkņa mehānisko darbnīcu autobusa garāža Nr. 30”, Gailīšu 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 – „2.iecirkņa mehānisko darbnīcu autobusa garāža Nr. 30”,
Gailīšu 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, stāvā darba dienās
no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2016.gada 2.martā pulksten 13.45 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.7, Bauskas iela 7, Dāviņu
pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4056 900 0112, kas sastāv no trīsistabu dzīvokļa ar platību 74,2
m², kopīpašuma 742/16978 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 4056 005 0144 001, zemes gabala, kadastra apzīmējums 4056 005 0144, atklātu, mutisku
izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 1600,- (viens tūkstotis seši
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. 7, Bauskas iela 7, Dāviņu 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. 7, Bauskas iela 7, Dāviņu 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 2.martā pulksten 14.00 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.7, Raiņa iela 5, Dāviņu
pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4056 900 0165, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa ar platību 32,7
m², kopīpašuma 327/3475 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 4056 005 0188 001, zemes gabala, kadastra apzīmējums 4056 005 0188, atklātu, mutisku
izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 800,- (astoņi 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. 7, Raiņa iela 5, Dāviņu 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. 7, Raiņa iela 5, Dāviņu 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 2.martā pulksten 14.15 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Apiņi”, Dreņģerkalna iela 43,
Jauncode, Codes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4052 009 0211, kas sastāv no zemes vienības ar
platību 0,1919 ha, kadastra apzīmējums 4052 009 0544 un divām ēkam, kadastra apzīmējums 4052
009 0211 001 un 4052 009 0211 004, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 30 500,- (trīsdesmit 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 – „Apiņi”, Codes pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods UNLALV2X ar atzīmi „Nekustamā īpašuma – „Apiņi”, Codes pag., Bauskas nov. izsoles reģistrācijas maksa”.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2016.gada 2.martā pulksten 14.30 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.10, „Kūdra 2”, Vecsaules
pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4092 900 0204, kas sastāv no divistabu dzīvokļa ar platību 60,8

turpinājums 3.lpp
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Aktuāla informācija
turpinājums no 2.lpp
m², kopīpašuma 573/7770 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 4092 003 0067 001, zemes gabala, kadastra apzīmējums 4092 003 0067, atklātu, mutisku
izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 1400,- (viens tūkstotis 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. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi „Nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.10, „Kūdra 2”, Vecsaules pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.
Bauskas novada domē ir reģistrēts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktā minētās personas – dzīvoļa īrnieka atsavināšanas ierosinājums un kurai ir
pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu. Pieteikums par pirmtiesību realizēšanu jāiesniedz
viena mēneša laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas.
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.

NOLIKUMS
Bauskā

2015.gada 22.decembrī Nr.5
protokols Nr.25, 5.punkts

Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība piešķir
līdzfinansējumu NVO iniciatīvu īstenošanai
I.Vispārīgie jautājumi
1.Noteikumi nosaka kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu Bauskas
novada biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju (turpmāk – nevalstiskās organizācijas)
iniciatīvu realizācijai izglītības, kultūras, sporta, jaunatnes politikas un vides labiekārtošanas jomā.
2.Pieteikumus līdzfinansējuma saņemšanai 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. Līdzfinansējuma piešķiršanas mērķi
3.Līdzfinansējuma piešķiršanas mērķis ir veicināt sabiedrībai nepieciešamu, sabiedriski nozīmīgu iniciatīvu 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. Līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumi
4.Iniciatīva tiek īstenota Bauskas novada pašvaldības teritorijā. Ieguvēji no iniciatīvas īstenošanas ir Bauskas novada iedzīvotāji.
5.Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir pretendentiem, kuru iniciatīvas 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 cita projekta sastāvdaļa (līdzfinansējums fondu finansējuma piesaistei);
5.6.ir saistīti ar pašvaldības kompetencē esošo funkciju īstenošanu.
6.Pašvaldība līdzfinansējumu 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;
6.9.līdzfinansējumam dalībai citos projektos.
7.Līdzfinansējums netiek piešķirts:
7.1.pasākumiem, kam ir peļņas gūšanas raksturs;
7.2.pasākumiem, kas tiek īstenoti privātpersonas 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 un līdzfinansējumu.
8.Nevalstiskā organizācija var saņemt līdzfinansējumu:
8.1.mobilitātes iniciatīvām - līdz 1000 euro gadā;
8.2.citu attiecināmo pasākumu īstenošanai - līdz 2500 euro gadā;
8.3.atbilstoši līdzfinansējamā projekta nosacījumiem.
9.Līdzfinansējumu piešķir Bauskas novada pašvaldības budžetā nevalstisko organizāciju atbalstam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.
10.Līdzfinansējums tiek ieskaitīts nevalstiskās organizācijas norādītajā kredītiestādes kontā.
IV. Projektu pieteikumu iesniegšana
11.Pieteikums līdzfinansējuma saņemšanai jāiesniedz ne vēlāk kā divus mēnešus pirms iniciatīvas īstenošanas.
12.Pieteikums līdzfinansējuma saņemšanai jāiesniedz Bauskas novada pašvaldības iestādē

“Bauskas novada administrācija”, aizpildot pieteikuma veidlapu.
13.Pieteikumam jāpievieno nevalstiskās organizācijas reģistrācijas apliecības kopija.
V. Līdzfinansējuma piešķiršanas un pieteikuma izskatīšanas kārtība
14.Pieteikums līdzfinansējuma saņemšanai tiek izskatīts Bauskas novada domes pastāvīgajās
komitejās.
15.Lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu nevalstiskajām organizācijām pieņem Bauskas novada dome.
16.Pašvaldība ar pretendentu slēdz līgumu par līdzfinansējuma izlietojumu un izlietotā līdzfinansējuma atskaites iesniegšanas kārtību.
VI. Atskaite par līdzfinansējuma izlietojumu
17.Nevalstiskā organizācija 30 dienu laikā pēc iniciatīvas realizācijas, bet ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 30.decembrim, iesniedz Bauskas novada pašvaldībai atskaiti par paveikto.
18.Bauskas novada domei ir tiesības pārbaudīt piešķirtā līdzfinansējuma izlietojumu atbilstoši
iniciatīvai un pieprasīt papildus informāciju par iniciatīvas realizācijas gaitu.
19.Ja iniciatīvas atskaite netiek iesniegta vai piešķirtais līdzfinansējums izmantots citiem mērķiem, nevalstiskajai organizācijai saņemtais līdzfinansējums jāatmaksā Bauskas novada pašvaldībai, kā arī tā nevar pretendēt uz Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējumu nākamajā gadā.
Domes priekšsēdētājs
R.Ābelnieks

Biznesa ideju konkursa skolēniem
„Manas idejas par jauniem / inovatīviem pakalpojumiem
biznesa bibliotēkā”
Nolikums
MĒRĶIS:
Radīt mūsdienīgu biznesa vidi bibliotēkā, motivējot skolēnus jauna / inovatīva pakalpojuma
radīšanai, kas attīstītu viņu spējas argumentēt un aizstāvēt savu viedokli un veicinātu radošu domāšanu uzņēmējdarbības uzsākšanai un darbībai.
ORGANIZATORI:
Bauskas Centrālā bibliotēka, Bauskas novada Izglītības nodaļa
DALĪBNIEKI:
Bauskas novada 1.-12.klašu audzēkņi (konkursa darbu veic individuāli)
NORISES LAIKS:
1.Skolas posms no 2016.gada 18.janvāra līdz 2016.gada 19.februārim
2.Novada posms no 2016.gada 22.februāra līdz 2016.gada 4.martam
3.2016.gada 21.martā plkst. 14.00 labāko 30 darbu prezentācija 3 min. Bauskas novada Izglītības nodaļā
KONKURSA UZDEVUMS:
1.1.-4. klašu skolēniem
Izstrādāt aprakstu par jaunu pakalpojumu biznesa bibliotēkā. Skolēni aprakstu var veikt gan
datorrakstā, gan salasāmā rokrakstā. Aprakstam var pievienot zīmējumus, attēlus drukātā formātā.
Darbu veidot noformētu, glītu.
2.5.-12. klašu skolēniem
Izstrādāt aprakstu par inovatīvu pakalpojumu biznesa bibliotēkā. Skolēni aprakstu veic datorrakstā. Aprakstam var pievienot zīmējumus, attēlus drukātā formātā. Darbu veidot noformētu, glītu.
KONKURSA DARBU IESNIEGŠANA
Konkursa darbu iesniegšana: Dokumentus iesniegt līdz 2016.gada 19.februārim:
1.Nosūtot pa pastu ar norādi „KONKURSAM „Manas idejas par jauniem / inovatīviem pakalpojumiem biznesa bibliotēkā” uz adresi: Bauskas novada Izglītības nodaļa, Katoļu ielā 3, Bauska,
Bauskas novads, LV-3901 (pasta zīmogs ne vēlāk kā 2016.gada 19.februāris);
2. Iesniedzot personīgi līdz 2016.gada 19.februārim plkst. 15.00:
- Bauskas Centrālajā bibliotēkā, Kalna iela 18, Bauska, Bauskas novads
- Bauskas bērnu bibliotēkā, Uzvaras iela 3, Bauska, Bauskas novads.
3. Atsevišķā aploksnē, iesniedzot personīgi vai sūtot pa pastu, jānorāda informācija par pretendentu (vārds, uzvārds, skola un klase);
KONKURSA PIETEIKUMA VĒRTĒŠANA UN REZULTĀTU PASLUDINĀŠANA
Pretendentus vērtē 3 klašu grupās: 1.-4.klase; 5.-9.klase; 10.-12.klase.
Pretendentus vērtē un lēmumu par uzvarētāju apstiprināšanu pieņem komisija 6 cilvēku sastāvā:
Bauskas novada Izglītības nodaļas pārstāvis
Bauskas novada Attīstības nodaļas pārstāvis
Bauskas novada Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes pārstāvis
Bauskas Bērnu un jauniešu centra pārstāvis
Bauskas Centrālās bibliotēkas pārstāvis
Bauskas bērnu bibliotēkas pārstāvis
VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI:
1.Oriģinalitāte un inovatīvs redzējums (līdz 15 punktiem)
2.Noformējums – skaidri salasāmā rokrakstā vai datorrakstā, pievilcīgs vizuālais noformējums
(līdz 10 punktiem)
3.Saturs – pamatojums un apraksts (līdz 20 punktiem)
4.2016.gada 21.martā labāko 30 darbu konkursa ideju izklāts/prezentācija 3 min. (līdz 10 punktiem)
BALVU PASNIEGŠANAS KĀRTĪBA:
1.30 labāko konkursantu radošā laboratorija maija mēnesī (datums tiks saskaņots) Lielvārdē.
2.Konkursantiem tiks piešķirtas speciālbalvas.
Konkursa vērtēšanas komisijas lēmums par konkursa rezultātiem tiks publicēts:
internetā mājas lapās www.bauska.lv, www.bauskasbiblioteka.lv un laikrakstā „Bauskas Novada
Vēstis”.
KONTAKTINFORMĀCIJA:
Ērika Pelcere, Bauskas Biznesa bibliotēkas vadītāja, -pasts: biblioteka@bauskasbiblioteka.lv,
tel. 63960578Māra Bauvare Bauskas novada Izglītības nodaļas vadītāja
e-pasts: mara.bauvare@bauska.lv, tel. 63922660,

Bauskas novada Izglītības nodaļas vadītāja M.Bauvare
Bauskas Centrālās bibliotēkas direktore B.Tormane
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Aktuāla informācija
Bauskas novada domes 2015.gada 26.novembra saistošie noteikumi Nr.13

„Grozījumi Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra
saistošajos noteikumos Nr.32 „Bauskas novada pašvaldības
nolikums””

Biržu iela 5, gaitenis
pirms remonta

Bauskā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu
1. Izdarīt Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr.32 „Bauskas novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:
1.1. papildināt saistošos noteikumus ar 14.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
„14.4. „Reģionālo attīstības centru apvienība.”;
1.2. papildināt saistošos noteikumus ar 15.9., 15.10., 15.11. un 15.12.apakšpunktu šādā redakcijā:
„15.9. Starpinstitūciju sadarbības komisiju sociālajam riskam pakļauto bērnu un jauniešu atbalstam;
15.10. Jaunatnes lietu konsultatīvo komisiju;
15.11. Būvju pieņemšanas komisiju;
15.12. Medību koordinācijas komisiju”.
1.3. aizstāt 75.punktā vārdus „sēdes sākumā” ar vārdu „sēdē”;
1.4. papildināt 94.punkta pirmo un otro teikumu pēc vārdiem „saistošos noteikumus” ar vārdiem
„un to paskaidrojuma rakstu”;
1.5. svītrot 111.5.apakšpunktu.

Biržu iela 5,
gaitenis pēc
remonta

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2015.gada 1.decembrī.
Domes priekšsēdētājs
R.Ābelnieks

Arī turpmāk SIA „Vides serviss” gādās par Bauskas
novada administratīvās teritorijas labiekārtošanu,
sanitāro tīrību un atkritumu apsaimniekošanu

Liepu iela 5 pirms
kosmētiskā remonta

2015. gada nogalē tika pagarināti Bauskas novada domes un SIA “Vides serviss” deleģēšanas
līgumi par atkritumu apsaimniekošanu un teritorijas labiekārtošanu. Lai varētu pagarināt deleģēšanas līgumus, tika izvērtēti likumā „Par pašvaldībām” noteiktie kritēriji un SIA „Vides serviss”
atbilstība minētajiem kritērijiem. Izvērtējot iepriekšējā deleģēšanas līguma periodā paveikto, Bauskas novada dome secināja, ka līdzšinējā uzņēmuma darbība ir vērtējama pozitīvi, uzņēmumam ir
laba reputācija un nav pamata nepagarināt deleģēšanas līgumu.
Līdz ar to, noslēgtie deleģēšanas līgumi ļaus SIA “Vides serviss” arī turpmākos 7 gadus (līdz
2022. gada 31. decembrim) rūpēties par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un turpmākos 3 gadus (līdz 2018. gada 31. decembrim) - nodrošināt tādu pašvaldības autonomo funkciju kā savas
administratīvās teritorijas labiekārtošanu visā Bauskas novada teritorijā (izņemot Īslīces pagasta
teritoriju) un sanitāro tīrību (ielu un laukumu uzturēšana, parku, skvēru un zaļo zonu uzturēšana,
kapsētu uzturēšana) visā Bauskas novada teritorijā, izņemot teritorijas kopšanas darbus (sētnieku
darbu) Bauskas novada pagastu teritorijās.

SIA „Vides serviss” paveiktais 2015. gadā
Bauskas novada pašvaldība ir SIA “Vides
serviss” 100% kapitāldaļu īpašniece. Viens
no SIA “Vides serviss”
dibināšanas
mērķiem
bija – sadzīves atkritumu
apsaimniekošana. 2013.
gadā SIA “Vides serviss”
paplašināja savu darbības sfēru un kļuva par
lielāko namu apsaimniekotāju Bauskas novadā,
kas šobrīd apkalpo teju
130 daudzdzīvokļu mājas.
Nenoliedzami šogad viens no lielākajiem lepnumiem namu apsaimniekošanā ir Salātu ielas 20
nama energoefektivitātes paaugstināšana, veicot renovācijas darbus. Mums prieks, ka mūsu klientu īpašums ir ieguvis ne tikai
vizuāli pievilcīgāku skatu, bet
arī daudzus citus labumus,
proti, samazināsies viņu rēķini par apkuri, uzlabosies mājas mikroklimats un komforta
līmenis, kā arī viņu īpašuma
vērtība kardināli pieaug. Renovācijas rezultātā māja ieguvusi: sienu un cokola siltināšanu; gala sienu nostiprināšanu;
bēniņu un pagraba pārseguma
siltināšanu; jumta renovāciju; koplietošanas telpu logu
un durvju nomaiņu; dzīvokļu
logu, lodžiju stiklojuma nomaiņu; siltumapgādes sadales sistēmas renovāciju; karstā ūdens sadales sistēmas renovāciju.
Lielākie paveiktie darbi SIA „Vides serviss” apsaimniekotajās mājās 2015. gadā:
Pionieru iela 1

Apkures karstā ūdensvada, cirkulācijas sūkņa daļēja nomaiņa, cauruļvada siltināšana

Salātu iela 28

Jumta seguma, uzjumteņu seguma nomaiņa

Biržu iela 5

Skursteņu remonts, notekcauruļu izgatavošana, nomaiņa un gaiteņa kosmētiskais remonts

Salātu iela 12

Ventilācijas skursteņu pārmūrēšana, daļēja jumta seguma nomaiņa

Strautnieku iela 6

Dūmvadu pārmūrēšana, seguma maiņa

Kalna iela 10

Notekreņu, notekcauruļu karnīzes izgatavošana, nomaiņa, ēkas cokola remonts,
nokrāsošana

Dārza iela 14

Gaiteņu logu nomaiņa, apdare

Liepu iela 5 pēc
kosmētiskā remonta

Daži lielākie paveiktie darbi pašvaldības dzīvokļos 2015. gadā:
Liepu iela 5, Īslīces pag.

Kosmētiskais remonts

Rīgas iela 45, Bauska

Logu, durvju nomaiņa, grīdas remonts, sienu siltināšana, ūdensvada, kanalizācijas ierīkošana, kosmētiskais remonts

Kūdras 2, Vecsaules pag.

Logu, grīdas seguma nomaiņa, apkures ierīkošana, elektroinstalācijas remonts, dūmvada uzstādīšana, u.c.

Kalēju iela 1a, Bauska

Logu, ūdensvada, kanalizācijas, karstā ūdens boilera nomaiņa, plīts remonts,
kosmētiskais remonts

Lauktehnikas 14, Rītausmas

Durvju, santehnikas nomaiņa, apkures ierīkošana, elektroinstalācijas, kosmētiskais remonts, dūmvada uzstādīšana

Viena no SIA “Vides serviss” funkcijām ir arī Ziemas dienesta izveide, lai nodrošinātu Bauskas pilsētas ielu, ietvju un
laukumu uzturēšanas, uzkopšanas darbus.
Ziemas dienesta rīcībā šogad ir pieejamas
11 pārbaudītas un darba kārtībā esošas tehnikas vienības. Īpašs prieks par 2015. gada
rudenī iegādāto mazo trotuāru tīrīšanas
traktoriņu - Antonio Carraro, ar kura palīdzību trotuāru tīrīšanas darbi noritēs ātrāk
un efektīvāk. Šis traktoriņš ir sētnieku palīgs trotuāru notīrīšanai no sniega un tā nokaisīšanai ar pretslīdes materiāliem.
Jau šobrīd iedzīvotāji ir novērtējuši tā
jaudu un efektivitāti. Darbi sokas ātrāk un labāk. Kopumā tehnika ir pietiekamā daudzumā, lai pilsētā nodrošinātu kārtību un drošus apstākļus gan
kājāmgājējiem, gan transportlīdzekļa
vadītājiem.
Nenoliedzami mēs uzskatam, ka
Bauska ir “vieta, kur satiekas”, jo tajā
satiekas ne tikai Mūsa un Mēmele, bet
arī vietējie iedzīvotāji un viesi, kuri

turpinājums 5.lpp

Bauskas Novada Vēstis
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2016.gada 29. janvāris

Aktuāla informācija
Bauskas siltums par tiešajiem norēķiniem

turpinājums no 4.lpp
apmeklē Bauskas pilsētas svētkus un pasākumus. Bauskas pilskalns un upmalas ir arī vietējo iedzīvotāju iemīļota atpūtas un bieža satikšanās vieta, tāpēc pagājušogad SIA “Vides serviss”, pēc pašvaldības uzdevuma, īpašu uzmanību vērsa abu upju krastu sakopšanai. Lielās platībās tika izkoptas
un izpļautas jaunas, līdz šim neapgūtas teritorijas, īpaši Mēmeles upes krasti. Arī Ķirbaksala, īpaši
siltajā periodā, regulāri tika uzkopta un uzturēta, lai cilvēki atpūtas un svētku laikā varētu izbaudīt
skaistās Bauskas ainavas ārpus pilsētas.
SIA “Vides serviss” ir atbildīgs par, aptuveni, 100 ha lielu pļaujamo platību Bauskas novada
teritorijā. 2015. gadā tās bija, aptuveni, 111 ha lielas pļaujamās platības, kuras tika izkoptas,
izmantojot gan trimerus, gan pļaujmašīnas. No kopējām platībām, aptuveni, 35 % ir Bauskas pilsētas teritorijā un 65 % novada pagastos. 2015. gadā SIA “Vides serviss”, veicot pļaušanas darbus,
kopumā nopļāvis 598 h.

2015. gadā samazinātas cenas:
• par ~ 12% tika samazinātas labiekārtošanas pakalpojumu cenas.
• par vidēji 15% tika samazināta cena par pļaušanas pakalpojumiem.
Iepriekšējā deleģēšanas līguma laikā no 2011. - 2015. gadam, SIA “Vides serviss”, veicot bruģēšanas darbus, atjaunojis trotuāru segumus 1738 m² lielā platībā.
SIA „Vides serviss” nemitīgi meklē iespējas un variantus, kā pēc iespējas efektīvāk varētu veikt
atkritumu apsaimniekošanu. Atsevišķi ir noslēgti līgumi ar komersantiem par bīstamo (videi kaitīgo) atkritumu savākšanu un realizāciju, piem., AS “BAO” (Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas
uzņēmējsabiedrība) un SIA „Eko Osta”. Mūsu galvenais sadarbības partneris izlietoto atkritumu
apsaimniekošanā jau no 2002. gada ir AS “Latvijas Zaļais punkts”.
2015. gadā izskatīšanai, sadarbībā ar Bauskas novada domi, tika iesniegts projekts – “LIFE”
- kompleksa pieeja atkritumu šķirošanas sistēmas izveidei iedzīvotāju dzīves vietās, kas būtu kā
paraugprakse atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidē nelielām administratīvajām teritorijām
– tādām kā Bauskas novads. Projekta galvenā nostādne ir, ka efektīvākais veids derīgu materiālu
atdalīšanai no kopējās atkritumu plūsmas un vēlākai pārstrādei - atkritumu šķirošana to rašanās
vietās.
Kopumā SIA “Vides serviss” apkalpo ~ 4000 atkritumu konteineru, izmantojot 8 specializētos
transportlīdzekļus. Bauskas novadā 2014. gadā apkalpojām 3118 objektus, no tiem 33% atrodas
Bauskas pilsētā. 76% no apkalpojamām adresēm ir fizisku personu objekti, 24 % juridisku.
Laika posmā no 2011.–2015. gadam SIA “Vides serviss” kopumā savācis 176 234 m³ nešķiroto
sadzīves atkritumu, savukārt šķirotos atkritumus – 33 259 m³ apjomā, kurus iedzīvotāji varēja
nodot bez maksas. Kopā tika apsaimniekoti 209 493 m³ atkritumu.
Iepriekšējā deleģēšanas periodā SIA “Vides serviss” realizēja un pārstrādei nodeva 1 473 tonnas izejvielu, tādus kā kartons, papīrs, HDPE, tetra-pakas, PET, polimēri, metāls un stikls.

Iluta Rasa, SIA „Vides serviss” sabiedrisko attiecību speciāliste

Informācijai!
Šķirojot atkritumus, iedzīvotāji pēdējos 5 gados kopā ir ietaupījuši, aptuveni, EUR 515 000.
Aicinām arī turpmāk iedzīvotājus rūpīgi veikt atkritumu šķirošanu!
Jaunums 2016. gadā
Sākot ar 2016. gada 1. janvāri, samazināta atkritumu izvešanas maksa par 4%.

turpinājums no 1.lpp
•Codes sporta kompleksā ir jāmaksā par trenažieru zāli jauniešiem. Jānoskaidro vai atbilst patiesībai;
•Ir pagasti, kuros vispār nav ko darīt;
•Nepieciešams uzlabot sporta laukumus, āra trenažierus, slēpošanas trases un inventārs, hokeja
laukumi (vārti);
•Īslīces kultūras namā notiek dažādas aktivitātes;
•Īslīces vidusskolā sporta zāle ir pieejama arī jauniešiem vakaros;
•Bērzu ciematā ir āra trenažieri;
•Vietas aktivitātēm ir, bet atsaucība zema;
•Ir sporta pasākumi pagastu mērogā. Vajadzētu tos padarīt redzamākus.
5. Kā veicināt jauniešu veselīgu dzīvesveidu?
•Popularizēt sportu;
•Infrastruktūras sakārtošana un inventāra papildināšana sporta jomā;
•Rīkot sporta nometnes;
•Veselīga ēdiena pagatavošanas popularizēšana. Meistarklases;
•Aktīvie pasākumi ar mājdzīvniekiem;
•Veloparka izveide;
•Sekmēt skolēnu ieteikumus skolas ēdnīcās;
•Jaunās tehnoloģijas – telefoni, datori – negatīvi ietekmē jauniešu aktīvo dzīvi;
•Apmācības par veselīgu uzturu un tā pagatavošanu vecākiem un bērniem;
•Mācīt laika plānošanu;
•Demonstrēt dokumentālās filmas par veselības jautājumiem;
•Sekmēt veselības izglītību jau bērnudārzos – ļaut nogaršot dārzeņus pēc pašu izvēles;
•Popularizēt velobraucienus, pārgājienus, laivu braucienus;
•Interaktīvā dienasgrāmata par veselīgu dzīvesveidu;
•Nometnes vasarā „Veselīgs dzīvesveids” - pārgājieni, ēst gatavošana, ēdiens ko atrod dabā, bez
telefoniem;
•Veselības veicināšanas koordinators sadarbojas ar Bauskas novada jauniešu domi.
Diskusijas apkopojums pdf formātā (sagatavoja Renārs Manuilovs, BJS jaunatnes lietu speciālists)
„Kafija ar politiķiem” ir neformāla metode jauniešu līdzdalības sekmēšanai lēmumu pieņemšanas procesā. Gan lielas, gan mazas pārmaiņas sākas ar sarunu – vienkāršu, cilvēcīgu sarunu, kurā
abas puses ir vienlīdzīgas, patiesi ieinteresētas un gatavas ne vien runāt, bet arī klausīties.

Zane Gorškova, sabiedrisko attiecību speciāliste

Februārī
•
•
•
•
•

10.februārī plkst.10.00 – Sociālo un veselības lietu komitejas sēde;
10.februārī plkst.15.00 – Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas sēde;
11.februārī plkst.14.00 – Vides un attīstības komitejas sēde;
18.februārī plkst.10.00 – Finanšu komitejas sēde;
25.februārī plkst.14.00 – novada domes sēde.

Sakarā ar SIA „Vides serviss” izplatītajām aptaujas anketām, iedzīvotāji vēršas gan SIA “Bauskas
siltums” abonentu daļā, gan ar laikrakstu starpniecību cenšas rast atbildes uz anketā uzdoto jautājumu par tiešajiem norēķiniem. Īss ieskats no SIA „Bauskas siltums” – tiešo norēķinu pakalpojuma
sniedzēja – puses.
Tiešie norēķini starp dzīvokļu īpašniekiem un SIA „Bauskas siltums” kā pakalpojuma sniedzēju
aizsākās tālajā 1993. gadā, kad tika izveidota abonentu daļa, lai pārņemtu nekvalitatīvu siltummaksas pakalpojumu no Bauskas pilsētas pašvaldības uzņēmuma “Namu pārvalde”. Tajā laikā abonentu
daļas izmaksas tika iekļautas pašvaldības noteiktajā siltummaksā par m2.
Siltummaksas aprēķināšana radikāli mainījās 2004. gada rudenī pēc individuālo siltummezglu un
siltumskaitītāju uzstādīšanas ēkās, jo katrā ēkā atsevišķi iespējams regulēt temperatūru un norēķināties par patērētajām MWh katrā ēkā atsevišķi.
2008. gadā Sabiedrisko pakalpojumu regulators apstiprināja siltumenerģijas tarifu (Ls/MWh)
veidojošās izmaksas līdz piederības robežai (t.i līdz ēkas ievadventīļiem), izsvītroja abonentu daļas izmaksas no tarifa aprēķina. Regulators norādīja, ka siltumaksas aprēķināšana, sadalīšana starp
dzīvokļu īpašumiem aiz “Bauskas siltums” piederības robežas ir apsaimniekotāja funkcija, un uzņēmums to var sniegt kā ārpakalpojumu, vienojoties ar apsaimniekotāju – tobrīd jau SIA “Bauskas
namsaimnieks”. Tika noslēgta vienošanās “Par dzīvokļa īpašumam piegādātās siltumenerģijas aprēķināšanu un naudas iekasēšanu”, nosakot pakalpojuma cenu 0,01 Ls (bez PVN) par apkurināmās
platības m2, tas ir, vidēji 50 m2 liels dzīvoklis par tiešajiem norēķiniem no 2008. – 2012. gadam
maksāja 0,50 Ls jeb 0,71 EUR/dzīvoklis (bez PVN).
2012. gada jūlijā Bauskas novada dome pieņēma lēmumu par SIA “Bauskas namsaimnieks” un
SIA “Vides serviss” reorganizācijas uzsākšanu. Uz šo brīdi SIA “Bauskas namsaimnieks” parādsaistības pret siltumapgādes uzņēmumu sasniedza jau 12 000 Ls, tādēļ tika noslēgta vienošanās uz parāda atgriešanas laiku samazināt maksu 10 kārtīgi (no 0,50 uz 0,05 Ls/dzīvoklis). Gada laikā parāds
tika dzēsts, bet samaksa par pakalpojumu iepriekšējā līmenī netika atjaunota, sakarā ar neskaidro
uzņēmumu apvienošanas procesu.
2013. gadā Latvijā izplatījās prakse - negodprātīgi ēku apsaimniekotāji iekasēja maksu par apkuri, bankrotēja, bet enerģijas ražotājs, nesaņemot samaksu, atslēdza apkuri ēkai. Lai to novērstu,
Saeima (deputāte I. Čepāne) iniciēja grozījumus “Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā” (turpmāk
Likumā). Atbilstoši Likumam, SIA “Bauskas siltums”, ņēma vērā esošo klientu skaitu abonentu daļā
un aprēķināja ekonomiski pamatotu tiešo norēķinu pakalpojuma cenu – 0,83 EUR/dzīvokli (bez
PVN). Saskaņā ar Likumu siltumapgādes uzņēmumam bija pienākums piedāvāt pakalpojumu tikai
tiem dzīvojamo māju īpašniekiem, kuri par siltumu līdz šim norēķinājās netieši (pilnvarotā persona
jeb/vai apsaimniekotājs apmaksāja kopējo siltuma rēķinu par ēku). Uzaicināto māju īpašnieki uzticējās savām pilnvarotajām personām (pārvaldniekiem) un saglabāja iepriekšējo apmaksas kārtību.
Līdz ar to tiešo norēķinu attiecības ar SIA “Vides serviss” apsaimniekoto ēku īpašniekiem pastāv
ļoti sen un Likums papildus no 2015. gada rudens, līdz ar tiešo norēķinu ieviešanu de jure, paredz
parādu piedziņas funkciju no apsaimniekotāja pleciem pārnest uz siltumenerģijas ražotāja pleciem.
Lielākā apsaimniekotāja SIA “Vides serviss” izsludinātā dzīvokļu īpašnieku aptauja nevieš skaidrību. Faktiski aptaujai vajadzēja noskaidrot, vai tiešo norēķinu pakalpojuma izmaksas 0,83 EUR/
dzīvokli (bez PVN) “Bauskas siltumam” dzīvokļu īpašnieki vēlas apmaksāt paši, vienlaicīgi apmaksājot siltuma rēķinu (par to mājas kopībai noslēdzot līgumu ar siltumuzņēmumu), vai saglabājas
iepriekšējā kārtība un izmaksas 0,83 EUR/dzīvokli (bez PVN) tiek segtas no ēkas uzkrājuma fonda.
Likuma Pārejas noteikumu 7. punkts nemaz neprasa šādu īpašnieku viedokļa noskaidrošanu, jo
SIA “Vides serviss” apsaimniekotajās daudzīvokļu ēkās nav pabeigta dzīvojamo māju privatizācija un apsaimniekošana no pašvaldības nav ar aktu nodota pilnvarotajai personai. Tas nozīmē, ka
pašvaldības dzīvojamo māju valdītājs nodrošina obligāto pārvaldīšanas darbību veikšanu, t.sk.ēkas
nodrošināšanu ar apkuri un, citējot Likumu, “...ir tiesības dzīvokļu īpašnieku vārdā slēgt līgumus par
attiecīga dzīvojamai mājai nepieciešama pakalpojuma nodrošināšanu”.
Tā kā līgums ar pakalpojuma sniedzēju (“Bauskas siltums”) par tiešajiem norēķiniem ar dzīvokļa
īpašnieku tiek noslēgts tikai ar mājas kopību vai pilnvaroto personu (nevis ar katru dzīvokļa īpašumu
atsevišķi), 2016. gadā “Bauskas siltums” varētu uzsākt līgumu pārslēgšanu par siltumenerģijas piegādi un tiešajiem norēķiniem ar katru dzīvojamo ēku, vienlaicīgi pārtraucot ar SIA “Vides serviss”
noslēgtos līgumus. Šāda līgumu pārslēgšana prasa laiku – par siltumapgādi ēkā pilnvaroto personu
apstiprināšana kopsapulcē vien aizņems vairākus mēnešus.

Ilmārs Rūsis, SIA „Bauskas siltums”valdes loceklis

Zemgales plānošanas reģiona projekts „Atver sirdi
Zemgalē!” Deinstitucionalizācija. Kas tas ir?
Labklājības ministrijas (LM) rīcībā esošie dati liecina, ka pašlaik
no visiem sociālās aprūpes pakalpojumu saņēmējiem vidēji 83% tos
saņem institūcijā. Alternatīvos sociālos pakalpojumus saņem tikai
17% cilvēku. Tāpat LM ir izvērtējusi citu valstu pieredzi un secinājusi, ka liela apjoma finansiālie ieguldījumi valsts sociālās aprūpes
centru (VSAC) kvalitātē rada tikai nelielus uzlabojumus katra klienta dzīves kvalitātē. Savukārt ar līdzvērtīgiem finansiālajiem ieguldījumiem sabiedrībā balstītos pakalpojumos var sasniegt daudz labāku rezultātu klientam. Tāpēc Latvijā tiek mainīta pieeja sociālo
pakalpojumu attīstībā.
Deinstitucionalizācija (DI) ir pāreja no aprūpes institūcijās uz sabiedrībā balstītiem, pēctecīgiem
un klienta individuālajām vajadzībām atbilstošiem sociālajiem pakalpojumiem, kurus nākamajos
sešos gados plānots valstī attīstīt, kopumā tam izlietojot 47 209 260 euro no Eiropas Sociālā fonda
(ESF) un 44 441 977 euro no Eiropas Reģionālās Attīstības fonda (ERAF).
Lai arī Zemgales iedzīvotājiem būtu pieejami sabiedrībā balstīti pakalpojumi, Zemgales plānošanas reģions ir izstrādājis un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir atbalstījusi projektu “Atver
sirdi Zemgalē!”. Bauskas novada pašvaldība ir viena no projekta sadarbības partnerēm. Projekta
realizācijas laiks plānots no 2016. līdz 2022.gadam un tā realizācijai reģionā tiks izlietoti 5 709 424
euro no ESF. Projekta mērķis ir palielināt Zemgales reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.
Projekta mērķgrupa un skaits, kas gūs tiešu labumu, ir 300 pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras šobrīd atrodas VSAC vai ir šo centru potenciālie klienti, kas dzīvo pašvaldībās, 334 bērni vecumā līdz 17 gadiem, kuri atrodas valsts un pašvaldību finansētajās sociālās
aprūpes iestādēs, 356 bērni ar funkcionāliem traucējumiem, potenciālie aizbildņi, adoptētāji un
audžuģimenes.
Projekta realizācijas laikā tiks izvērtētas katras personas individuālās vajadzības un izstrādāts
atbalsta plāns šīs personas integrācijai sabiedrībā – respektīvi, pārejai no aprūpes centriem uz pastāvīgu dzīvi pašvaldībās. Lai to veiktu, LM organizēs apmācības sociālajiem darbiniekiem par
ASV izstrādātās Atbalsta intensitātes skalas pielietošanu, lai noteiktu katrai personai piemītošās
spējas un prasmes un novērtētu nepieciešamo atbalstu, kāds būs nepieciešams, lai dzīvotu neatkarīgu dzīvi ārpus aprūpes iestādēm. Bauskas novada Sociālais dienests apmācībām ir deleģējis
sociālo aprūpētāju Sigitu Malduti. Visu mērķgrupas personu izvērtēšanu plānots pabeigt līdz 2016.
gada septembrim, kad atbilstoši izstrādātajiem individuālajiem plāniem tiks arī uzsākta garīgi slimo
personu praktiska sagatavošana pārejai no aprūpes centriem uz pastāvīgu dzīvi pašvaldībā. Kamēr izvērtēšana nav notikusi, nav vēl zināms, cik šādu personu varētu apmesties uz dzīvi Bauskas

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 pilsētas pamatskolas bērnu iesūtītajiem darbiem. Audzēkņus darbam rosinājusi skolotāja Daiga Sējēja.

Ernests Gulbis

Paula Linde
Annija
Varnevica

Adriana
Miglāne

Kaspars
Pīpiņš

Dāvids Burmistrovs

Amanda Broka

Denijs Borisāns

Elvis Akmentiņš

Igors Bobels

Paula Landorfa

Līva Šneidere

Elvijs Smiltiņš

Amanda Ķince

Bauskas Novada Vēstis

2016.gada 29. janvāris

Bauskas rātsnamam 400

Samanta Smilga

Ieva Platā

Zane Balcere

Elīna
Stašāne

Elizabete Domokejeva

Samanta Sirmbārde

Dinija
Salasgrāve

Beāte Hegenbarte

Samanta Cielava

Roberts Rēbuks

Linda Maskale

Reinis Jubelis

Paula Daugule

Egija Hiršfelde

Loreta Purviņa

Luīze Druviņa
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Aktualitātes novadā
Turpinās aktīvs mācību priekšmetu olimpiāžu laiks

turpinājums no 5.lpp
novadā. Taču DI sakarā LM plānojusi slēgt 3 VSAC filiāles Latvijā. Iespējams, ka 1 no tām būs
Zemgales reģionā.
Līdz 2016.gada decembrim ir jāizstrādā Zemgales reģiona deinstitucionalizācijas plāns, kur projekta sadarbības partneri iesniegs priekšlikumus par pasākumiem, kādi pašvaldībās būtu jāīsteno,
lai projekta mērķgrupa varētu uzsākt pastāvīgu dzīvi pašvaldībās un saņemtu atbalsta pakalpojumus. DI plānā iekļautajiem pasākumiem sākot no 2017.gada varēs piesaistīt ERAF līdzekļus
DI infrastruktūras attīstībai (grupu dzīvokļiem, specializētajām darbnīcām, dienas centriem) u.c.
pakalpojumu attīstībai.
Līdz gada beigām pieaugušo un bērnu aprūpes iestādes izstrādās reorganizācijas plānus. Mūsu
novadā tas attiecas uz Īslīces SOS bērnu ciematu.
Sākot no 2016.gada 2.puses projekts paredz nodrošināt alternatīvos aprūpes pakalpojumus personām ar garīgās attīstības traucējumiem. Šos pakalpojumus var nodrošināt pašvaldības vai pirkt
no pakalpojumu sniedzējiem. Te runa iet par tādiem pakalpojumiem kā aprūpe mājās, dienas aprūpes centros, specializētajās darbnīcās, atbalsta grupu darbs, atelpas brīža pakalpojumi.
Jau šobrīd projekts apmaksā virkni pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT),
t.sk. aprūpes pakalpojumus bērniem ar FT līdz 4 gadu vecumam, sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, „atelpas” brīža pakalpojumus. Bauskas novadā šādus pakalpojumus nesniedz. Ja būtu
mērķgrupa, būtu jārīko iepirkums un jāatrod pakalpojumu sniedzēji.
Projekts paredz arī speciālistu apmācību, t.sk. sociālo mentoru apmācību, kas potenciāli strādās
ar garīgi slimajām personām, sniedzot tām praktisku atbalstu dzīvei ārpus institūcijām. Atkarībā
no personu skaita, kas izvēlēsies dzīvot Bauskas novadā, būs nepieciešams arī atbilstošs sociālo
mentoru skaits – 1 uz 5 personām ar GRT.
Projekts paredz arī apmācīt potenciālos aizbildņus, adoptētājus un audžuģimenes.
Projekta ieviešana Bauskas novadā ir deleģēta Sociālajam dienestam.

Ina Krūmiņa, Sociālā dienesta vadītāja vietniece, Mag.sc.soc.

Bauskas SOS ģimeņu atbalsta centrs
2015.gadā galvenie uzdevumi ģimeņu stiprināšanai un atbalstam
Bauskas novadā tika veiksmīgi īstenoti. Gada laikā ģimeņu stiprināšanas pakalpojumi sniegti pavisam 131 bērnam. Vidēji mēnesī pakalpojumus un atbalstu saņēma 105 bērni no 41 ģimenes. Uz
31.decembri projektā bija 119 bērni, 12 jaunieši un 69 aprūpētāji no
45 ģimenēm. No visām ģimenēm, kuras izmantojušas ģimeņu stiprināšanas pakalpojumus, apmēram
3,7% ir augsta riska ģimenes un 96,3% ir vidēja riska ģimenes. 9 ģimeņu lietas gada laikā tika slēgtas, no tām ~66% kā sasniegušas patstāvību vai izpildījušas individuālā attīstības plānā paredzētos
mērķus.
Pagājušā gada laikā ģimenēm ar bērniem Centrs nodrošināja dažādus pakalpojumus: speciālistu
– sociālo darbinieku, psihologa bērniem un pieaugušajiem, jurista, sociālā rehabilitētāja un ģimeņu
asistentu konsultācijas un atbalstu. Dažkārt tiek jautāts: kas ir ģimeņu asistents? Ģimenes asistents
ir persona, kas palīdz ģimenēm un personām, kurām trūkst sociālas prasmes bērnu audzināšanā un
palīdz novērst situācijas, kurās bērnu var nākties izņemt no ģimenes. Tiesa, ne visas ģimenes un ne
visi vecāki ir gatavi šādu asistentu mājās ielaist, taču bieži vien tā ir vienīgā izvēle, pirms bāriņtiesa
iesaistās situācijas risināšanā. Sākumā tiek izvērtēts, kādas prasmes ir mammai un kādas vēl papildus ir jāapgūst, lai par bērniem viņa varētu rūpēties pati. Ģimenes asistents faktiski kopā ar mammu
vāra zupu, dodas uz rotaļu laukumu, apmeklē veikalu un māca praktiski iepirkties, palīdz plānot
ģimenes budžetu. Tas gan nenozīmē, ka asistents ir apkalpotājs vai uzkopējs. Galvenokārt atbalsts
tiek sniegts ģimenēm, kurām nav iemaņu un prasmju bērnu audzināšanā, kā arī personām ar garīgu
atpalicību, kurām nepieciešama palīdzība.
Līdz jūlijam tika īstenots projekts „Atbalsta pasākumu attīstība sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu ar bērniem iekļaušanai sabiedrībā” (EEZ fonds) un, kā viena no projekta aktivitātēm
inovatīvu preventīvo pakalpojumu attīstībā Bauskas novadā, bija sešu brīvprātīgo - sociāli aktīvu
jauniešu (vecumā no 18 līdz 25 gadiem) no sociāli labvēlīgām ģimenēm – piesaiste, atlase un sagatavošana par brīvprātīgiem mentoriem. Līdz 2015.gada martam viņi sniedza atbalstu sešiem 12-17
gadus veciem pusaudžiem no sociālā riska ģimenēm, mēnesī vidēji 10 stundas pavadot kopā ar savu
„aizbilstamo”. Mentori kopā ar saviem aizbilstamajiem devās pastaigās, apmeklēja kino, risināja
sarunas par jauniešu problēmām. Daži sadarbību turpina joprojām. Šo aktivitāti atzinīgi novērtēja
gan paši aizbilstamie (jo beidzot kāds viņos klausījās, sarunājās ar viņu), gan ģimenes – vecāki, jo
bija vērojamas pozitīvas izmaiņas jauniešu attieksmē, darbībā.
Ļoti vērtīga un neaizstājama šādā darbā ir labdarība, kurā jo īpaši iesaistās abi Centra sociālie
darbinieki. Pašā gada sākumā RISEBA studentu pašpārvalde organizēja pasākumu astoņām projekta
ģimenēm Vecsaules pagastā: katrai ģimenei bija sarūpētas dāvanas, klāts galds, organizētas atrakcijas un spēles. Visa gada laikā risinājās akcija „Ģimene ģimenei”, nodrošinot nepieciešamo materiālo
atbalstu grūtībās nonākušajām ģimenēm ar bērniem: kancelejas piederumus, mugursomas, apavus
un apģērbu, u.c. Pašā Ziemassvētku priekšvakarā saņēmām arī atbalstu Centra ģimenēm no uzņēmējiem Rīgā, ko mums dāsni piegādāja Alīna Šmite, raidījuma „Veiksmīgs Uzņēmējs” producente: tās
bija ne tikai dāvanas, skaisti noformētas, bet arī apģērbs, apavi un rotaļlietas. Esam no sirds pateicīgi
ikvienam ziedotājam un labdarim, kas dāsni atbalstījuši Centra ģimenes!
Gada laikā organizētas arī divas nometnes ģimenēm ar bērniem - viena no tām, pateicoties ABLV
Labdarības fonda līdzfinansējumam, otra – EEZ Projekta ietvaros. Kopumā nometnēs piedalījušās
12 ģimenes ar 28 bērniem.
Centrs novadā darbojas kā daļa no sociālā atbalsta sistēmas, sniedzot nepieciešamos pakalpojumus mērķgrupai, kas papildina esošos vietējos pakalpojumus. Īpaši nozīmīgas ir speciālistu izbraukuma nodarbības pagastos, kur ģimeņu ar bērniem situācijas ir smagākas un pakalpojumi mazāk
pieejami kā pilsētā. Paldies Bauskas novada pašvaldībai un Sociālajam dienestam par atbalstu Centra darbībai un ceram uz veiksmīgu sadarbību arī šajā un vēl nākamos gados!

Irēna Kalniņa, projekta koordinatore

Informācija esošajiem uzņēmējiem un
uzņēmējdarbības uzsācējiem
Ekonomikas ministrija izstrādājusi un saskaņošanai nodevusi jaunas atbalsta programmas projektu, kuras mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu komersantu izveidi un
attīstību Latvijas reģionos. Programmas „Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” ietvaros uzņēmējdarbības uzsācēji un jau esošie uzņēmēji varēs saņemt atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai.
Atbalstu 100 % apmērā varēs saņemt par darba vietu atvērta tipa birojā, inkubācijas pasākumiem
un mentoru atbalstu (pirms-inkubācija). Savukārt, atbalsts konsultāciju (eksports, mārketings, dizains, grāmatvedība utt.), prototipu izstrādes, iekārtu, algu, telpu, materiālu u.c. izmaksām būs 50
% apmērā (inkubācija). Programmas ietvaros atbalstu varēs saņemt gan fiziskas, gan juridiskas
personas.
Interesentiem, kuri vēlētos izmantot programmas sniegtās iespējas, lūgums sazināties ar
Bauskas novada administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāju Lailu
Stapkeviču, e-pasts: laila.stapkevica@bauska.lv

Klāt mācību priekšmetu olimpiāžu visspraigākais – novada posms. Skolēnu mācību priekšmetu
olimpiādes īpašas ar to, ka notiek katru gadu, turklāt visos gadalaikos. Sākas rudenī – skolā, tās
turpinās ar 2.posmu novadā ziemā, ar 3.posmu valstī pavasarī, sasniedzot augstāko, starptautisko
līmeni vasarā. Pagājušajā mācību gadā tika sasniegts šis augstākais līmenis - Annijas Varkales dalība
starptautiskajā matemātikas olimpiādē. Ceram, ka arī šogad skolēnu sasniegumi mūs iepriecinās.
Pirmajā semestrī notika divas novada posma mācību priekšmetu olimpiādes, pārējās – otrajā
semestrī. Pirmie šajā mācību gadā zināšanas vācu valodā pārbaudīja vidusskolēni. Mūsu novada
jaunie vācu valodas pratēji no Bauskas Valsts ģimnāzijas sacentās ar Iecavas novada skolēniem.
Gribētos, lai vācu valodu, kā otro vai trešo svešvalodu, izvēlētos vairāk skolēnu, jo ir pieejams ļoti
labs metodiskais atbalsts, ko sniedz Gētes institūts Rīgā.
Šogad jau sešas mācību priekšmetu olimpiādes notiek interneta tiešsaistē. Viena no tām bija
bioloģijas olimpiāde no 9. līdz 12.klasei, pārējās- fizikas, ekonomikas, ķīmijas un ģeogrāfijas olimpiādes, vēl tikai būs.
Savas zināšanas un erudīciju vēstures olimpiādē rādīja 9. un 12.klases skolēni. Labāk veicās
9.klašu skolēniem. Latviešu valodas un literatūras olimpiādē sacentās vidusskolēni no 11. un 12.klases.
Priekšā ir saspringts mācību priekšmetu olimpiāžu laiks. Gaidām dalībniekus uz:
•Krievu valodas (svešvalodas ) olimpiādi (10.-12.klasei)-29.janvārī,
•Latviešu valodas un literatūras olimpiādi (8.-9.klasei)- 1.februārī,
•Ekonomikas olimpiādi (10.-12.klasei)-3.februārī,
•Matemātikas olimpiādi (9.-12.klasei)- 5.februārī,
•Ķīmijas olimpiādi (9.-12.klasei)- 9.februārī,
•Matemātikas olimpiādi (5.-8.klasei)-12.februārī,
•Vācu valodas olimpiādi (8.klasei)-22.februārī,
•Ģeogrāfijas olimpiādi (10.-12.klasei)-24.februārī.
Lepojamies un sveicam mācību priekšmetu olimpiāžu novada posma uzvarētājus:
Iegūtā
vieta

Vārds, uzvārds

Izglītības iestāde

Klase

Pedagoga vārds,
uzvārds

Latviešu valodas un literatūras 2.posma olimpiāde 11.- 12.klasēm (2016.gada 18.janvārī)
1.

Linda Spundiņa

Bauskas Valsts ģimnāzija

11.

2.

Elza Sējēja

Bauskas Valsts ģimnāzija

11.

Inese Karūsa
Inese Karūsa

3.

Emīls Gulbis

Bauskas Valsts ģimnāzija

11.

Ināra Graudiņa

3

Melisa Upeniece

Uzvaras vidusskola

11.

Ilze Ērgle

1.

Katrīna Segliņa

Bauskas Valsts ģimnāzija

12.

Inese Karūsa

2.

Anija Anna Augule

Bauskas Valsts ģimnāzija

12.

Inese Karūsa

3.

Lelde Drozdovska

Īslīces vidusskola

12.

Vaira Dundure

A.

Kristiana Āriņa

Pilsrundāles vidusskola

12.

Daiga Saka

1.

Elizabete Domokejeva

Bauskas pilsētas pamatskola

9.

Dainis Cipulis

2.

Viktors Priščenko

Bauskas Valsts ģimnāzija

9.

Daiga Telnere

3.

Kārlis Banis

Bauskas Valsts ģimnāzija

9.

Daiga Telnere

3.

Armands Kārkliņš

Bauskas Valsts ģimnāzija

9.

Daiga Telnere

1.

Reinis Ozols

Bauskas Valsts ģimnāzija

12.

Sarmīte Ābelniece

2.

Annija Lazdiņa

Bauskas Valsts ģimnāzija

12.

Sarmīte Ābelniece

3.

Linards Trībers

Uzvaras vidusskola

12.

Ligita Būmeistare

1.

Krista Baranova

Bauskas Valsts ģimnāzija

2.

Kārlis Banis

Bauskas Valsts ģimnāzija

9.

Alda Baranova

3.

Santa Marija Kivriņa

Pilsrundāles vidusskola

9.

Vita Rozēna

A.

Māris Līdaka

Vecsaules pamatskola

9.

Sandra Kalniņa

1.

Megija Luņģe

Īslīces vidusskola

10.

Anita Griķīte

2.

Roberts Raismans

Bauskas Valsts ģimnāzija

10.

Alda Baranova

3.

Mārtiņš Čerļenoks

Pilsrundāles vidusskola

10.

Vita Rozēna

1.

Zanda Iesalniece

Pilsrundāles vidusskola

11.

Vita Rozēna

2.

Reinis Ozols

Bauskas Valsts ģimnāzija

11.

Alda Baranova

3.

Elīza Kilbloka

Bauskas Valsts ģimnāzija

11.

Alda Baranova

1.

Annija Krikščūne

Pilsrundāles vidusskola

12.

Vita Rozēna

2.

Līva Druviņa

Bauskas Valsts ģimnāzija

12.

Alda Baranova

3.

Aivita Moroza

Bauskas Valsts ģimnāzija

12.

Alda Baranova

Vēstures 2.posma olimpiāde 9.un 12.klasēm (2016.gada 14.janvārī)

Bioloģijas 2.posma olimpiāde 9.-12.klasēm (2015.gada 27.novembrī)
9.

Alda Baranova

Vācu valodas 2.posma olimpiāde 10.-12.klasēm (2015.gada 25.novembrī)
3.

Krišjānis Markevičs

Bauskas Valsts ģimnāzija

10.

Anita Borinta

Paldies pedagogiem, kuri iegulda darbu, enerģiju un zināšanas, lai skolēni varētu sasniegt labus
rezultātus olimpiādēs! Paldies vecākiem par atbalstu! Vēlēsim veiksmi un cerēsim, ka mūsu novada
skolēni veiksmīgi startēs 3.posma- valsts posma olimpiādēs, kas norisināsies Rīgā pavasarī- martā
un aprīlī.

Līga Kļaviņa, Izglītības nodaļas metodiķe

Centīgākie skolēni saņems pašvaldības stipendiju
Centīgākie 9. un 12.klašu skolēni arī šī mācību gada 2.semestrī saņems Bauskas novada pašvaldības stipendijas. Stipendiju piešķiršanas mērķis ir celt izglītības prestižu skolēnu un vecāku vidū,
motivēt un disciplinēt skolēnus. Stipendiju piešķir divas reizes gadā, izvērtējot katra iepriekšējā
semestra rezultātus. Lai to saņemtu, skolēnam ir jābūt labām sekmēm un uzvedībai, kā arī nedrīkst
neattaisnoti kavēt izglītības iestādi. Atbilstoši sekmēm, stipendiju apmērs ir no10 līdz 30 eiro mēnesī.
Kopā 2. semestrī stipendijas saņems 88 skolēni no 11 izglītības iestādēm. Lielākais stipendiātu
skaits ir Bauskas Valsts ģimnāzijā - 33, Bauskas 2.vidusskolā - 13, Īslīces vidusskolā -6, Uzvaras
vidusskolā - 6. Labas sekmes uzrāda arī novada pamatskolu 9.klašu skolēni. Bauskas pilsētas pamatskolā ir 6, Griķu pamatskolā - 4, Mežotnes pamatskolā – 3, Codes un Ozolaines pamatskolās
- 1 skolēns. Bauskas novada pašvaldības stipendijas tiek piešķirtas arī profesionālās ievirzes izglītības iestāžu noslēguma klašu izglītojamajiem. Stipendijas saņems Bauskas Mūzikas skolas - 10 un
Bauskas Mākslas skolas 5 audzēkņi.
Paldies visiem skolotājiem un skolēniem, kuri labi un apzinīgi dara savu darbu! Paldies vecākiem par ticību saviem bērniem un atbalstu!

Olita Vulāne, Izglītības nodaļas metodiķe
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Aktualitātes novadā
Talantīga domāšana – izglītības mērķis
„Talants ir noteiktas domāšanas procedūras, kuras var apgūt jebkurš cilvēks”, tā savu lekciju par
talantīgu domāšanu iesāka Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola
pasniedzējs, pētnieks talantīgās domāšanas jomā Jūlijs Muraškovskis. Tikties ar izglītības speciālistu J.Muraškovski ierosināja novada Vēstures skolotāju metodiskā apvienība, jo pedagogus ļoti interesēja darbs ar talantīgajiem skolēniem. Skolotāji ar lektoru tikās Izglītības nodaļā divās nodarbībās.
Kursu noslēgumā pasniedzējs Jūlijs Muraškovskis katram pedagogam uzdāvināja savu grāmatu
“Talantīgas domāšanas „noslēpumi””. Viens grāmatas eksemplārs ir pieejams visiem interesentiem
Izglītības nodaļas bibliotēkā. Kursus apmeklēja 25 novada pedagogi, kuri guva daudz interesantu
ierosmju turpmākajam darbam.
Sniegšu nelielu ieskatu. Nav pētījumu, ka talants ir iedzimta īpašība. Talants ir spēja veidot jaunus
priekšstatus, kuri nozīmīgi atšķiras no iepriekšējiem un paver jaunas iespējas cilvēcei. Talantīgai
domāšanai piemīt spēja vadīt savu domāšanu, redzēt, paredzēt iznākumu. Viss jau ir, tikai jāsaskata,
kā to pielietot, piemēram: mežs – baļķi – krēsls.
Kādi pamati ielikti, cik stipri tie ir, tāds būs arī bērns. Talantīgas domāšanas veidošana sākas jau
ar sesto mazā cilvēkbērna mēnesi. Viņš redz grabulīšus – te tie ir lieli, te mazi, te tie ir apaļi, stūraini
– viss mainās, tā ir mainīgā talantīgā domāšana, tie ir paši pamati.
No mums prasa noformulēt problēmu un risinājumu, jāmāk runāt konkrēti. Talantīga domāšana ir
disciplinēta domāšana. Mēs vadam savu domāšanu, un tā ir brīvība.
Skolotāju uzdevums ir mācīt nevis zināšanas un likumsakarības, bet gan parādīt, kādēļ šīs zināšanas ir nepieciešamas. Mācīt nevis patērēt jaunas zināšanas, bet gan pašiem veidot jaunas zināšanas!
Iemācīt skolēnu pētnieku var tikai skolotājs pētnieks!

Daiga Telnere, Bauskas Valsts ģimnāzijas skolotāja, Vēstures skolotāju metodiskās
apvienības vadītāja

Izglītības tilts - no vidusskolas līdz universitātei
Bauskas 2. vidusskola dabaszinību priekšmetu apguvē ir jaunas eksperimentālas apmācības
uzsācēja. Tās ietvaros 10.klasēs notiek ekostundas, balstoties uz ķīmijā, bioloģijā un informātikā
gūtajām priekšzināšanām. Stundās skolēni veic pētījumus saistībā ar bioloģiju un
ķīmiju, eksperimentē un veic pētījumu
rezultātu analīzi. Ar analīzes rezultātiem
iepazīstina pārējos skolēnus - tā jaunieši
mācās uzstāties un pārliecinoši prezentēt
savu pētījumu rezultātus. Pētījumi nav
zinātniski eksperimenti, tie nav zinātniski pētniecisko darbu līmenī, taču tie raisa
interesi darboties, atklāt un secināt, pārliecināties par savām oratora spējām. Tās ir
iemaņas turpmākās karjeras ievirzei.
Lai uzsāktu jaunus pavērsienus dabaszinību mācīšanā, veiksmīgi apvienojas uz
pieredzi balstītas zināšanas un jaunības
neizsīkstošais darba spars - ķīmijas skolotāja Anita Zibola ar 43 gadu darba pieredzi skolā un bioloģijas skolotāja Lāsma Krastiņa, kura ieguvusi dabaszinātņu maģistra grādu bioloģijā un pašlaik
apvieno maģistrantūras studijas pedagoģijā ar dinamisko darbu skolā.
1.decembrī Bauskas 2.vidusskolas skolēni viesojās LU Dabaszinātņu centrā, kur profesora Dr.
biol., doc. Tūra Selgas vadībā piedalījās praktiskajā darbā, paplašinot savu redzesloku bioloģijā un
nostiprinot savas praktiskās iemaņas.
Lai raisītu interesi par ķīmijas zināšanu nozīmi jau pamatskolas gados, 12.klašu skolēni jau 5
gadus skolotājas A. Zibolas vadībā organizē pasākumu 1.- 4. klašu skolēniem „Strādāsim kopā!”.
Tās ir aizraujošas un intereses pilnas stundas, kurās mazie pētnieki dodas uz ķīmijas kabinetu un laboratoriju, lai 12.klašu skolēnu vadībā strādātu darbnīcās. Temati bijuši visdažādākie, taču vienmēr
saistīti ar veselīgu dzīvesveidu „Ūdens manā pagalmā”, „Kas paslēpies manā kārumā”, „Auduma
brīnumainās pārvērtības”. Šogad plānojam darbnīcu „C vitamīns ne tikai tabletēs”. Par katras darbnīcu organizēšanas metodiku skolotāja Anita Zibola ir uzstājusies LU dabaszinību ikgadējā konferencē „Dabaszinātnes un matemātika skolā – efektīvi un radoši” Rīgā. Pēc konferences materiāli par
aktivitātēm Bauskas 2. vidusskolā ar e – pasta palīdzību ir nokļuvušu daudzās Latvijas skolās, kurās
skolotāji - entuziasti ir izrādījuši interesi līdzīgu aktivitāšu organizēšanai savās skolās.
Nevar nepieminēt RTU organizētās Tehniskās Jaunrades dienas, kuras notiek ar mērķi popularizēt
dabaszinības un parādīt pamatskolu un vidusskolu skolēniem iespējas, turpinot izglītību minētājā
augstskolā. Mēs ar lielu interesi esam piedalījušies visās tehniskās jaunrades dienās, kamēr tās tika
finansētas no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem. Jāuzteic RTU iniciatīva, atrast jaunu sponsoru
interesanto pasākumu organizēšanai. Šogad sponsori bija AS „GRINDEX” ,tāpēc nodarbības un
konkursi bija vēl interesantāki un saistīti ar ikdienā noderīgiem eksperimentiem.
Šogad jaunajā LU Dabazinātņu centrā uz jauno ķīmiķu un biologu skolu no Bauskas 2.vidusskolas reizi mēnesī dodas vidēji 15 skolēni no 8. līdz 12. klasei. Tā ir lieliska iespēja iepazīties
ar studentiem un pasniedzējiem, kuri vada nodarbības modernās laboratorijās, pārliecināties par
prasmēm un iemaņām, kuras iegūtas skolā. Tā ir jauna ievirze turpmākajai karjerai, kas saistītos ar
eksaktajiem mācību priekšmetiem.
Nevar nepieminēt arī rezultātus Bauskas un Rundāles novadu 2.posma ķīmijas olimpiādes 9. klašu skolēniem. Bauskas 2.vidusskolas izglītojamie jau trīs gadus pēc kārtas ir ieguvuši olimpiādēs
godalgotas vietas. Jaunieši, kuri pēc 9. un 12. klases pabeigšanas ir pārliecināti, ka ķīmija ir viņu aicinājums, sekmīgi turpina izglītību ar dabaszinātnēm saistītās vidējās un augstākās mācību iestādēs.

Vera Grigorjeva, Bauskas 2.vidusskolas direktore

Audžuģimeņu pasākums Bruknas pilī
Sestdien, 9.janvārī uz jau tradicionālo gada sākuma pasākumu, šoreiz Bruknas pilī, pulcējās ne
tikai audžuģimenes, bet arī aizbildņi no Bauskas novada un Iecavas. Līdz pat dziļai pēcpusdienai ar
mums kopā bija Tēvs Andrejs un viņa tikpat kā nepamanāmā kopienas komanda, kuras rūpes izjutām ik brīdī un lietā. Diena sākās ar Svētbrīdi, kurā priesteris, kā atzina vecāki, tik vienkāršā valodā
un par bērniem saprotamām lietām runāja gan ar bērniem, gan ar mums, audžuvecākiem. Par spēju
PIEDOT saviem bioloģiskajiem radītājiem, kuriem aizņemtības un citu prioritāšu dēļ neatlika laika
savu bērnu audzināšanai un lološanai. Viņš aicināja bērnus LŪGT par saviem tagadējiem sirdscilvēkiem sev līdzās, nedarīt pāri, bet mīlēt un godāt, nepārstāt pateikties. Protams, izveidojās jauks
dialogs par ģimenes vērtībām, attiecībām, attieksmi.
Pēc svētbrīža baznīcā, kam joprojām apkārt darbojās dzīvā Bētleme, neskatoties uz vēsumu,
dzērām karsto upeņu dzērienu, cienājāmies ar auzu pārslu cepumiem. Kādu labu brīdi bijām pie
ugunskura, cepām zefīru...nu to balto muļķību, kā sauc mani bērni. Ar āboliem pabarojām Bētlemes
lopiņus, gardums tika arī sunim Pērlei, kura vārtījās pa sniegu. Par samaksu, saņemot maizes riku,
visus izvizināja ēzelītis Pančo.
Tad devāmies uz pašu pili, kur lielajā zālē visi kopā priecājāmies par kopīgi izveidoto koncertu pusotras stundas garum: dziesmas, deklamācijas, pieaugušo vēlējumi. Katra ģimene rādīja savu
priekšnesumu atbilstošu bērna vecumam un spējām.
Tad sekoja pusdienas pie saimes galda kamīnzālē ar neiztrūkstošo olu zupu un pildīto kartupeli

Jaunieši tiekas ar brīvprātīgā darba veicējiem
Bauskas Bērnu un jauniešu centrā janvāris sācies ar aktīvu jauniešu līdzdalību dažādos diskusiju
pasākumos.
9. janvārī aizsākām diskusiju ciklu par brīvprātīgo darbu. Uz tikšanos ieradās brīvprātīgās Lēna un
Anna no Vācijas, kuras „Erasmus+” programmas ietvaros jau sešus mēnešus strādā Latvijā.
Programmas mērķis ir vairot prasmes un cilvēku iespējas atrast darbu, kā arī modernizēt izglītību,
mācības un jaunatnes darbu. “Erasmus+” atbalstīs izglītības, mācību un jaunatnes iestāžu un organizāciju starptautiskas partnerības, lai stimulētu sadarbību. Tādējādi iecerēts novērst Eiropā vērojamo
prasmju trūkumu.
Abas brīvprātīgās atzina, ka brīvprātīgais darbs ir lielisks pieredzes gūšanas veids. Arī viņas pēc
vidusskolas nav zinājušas, ko darīt tālāk. Tāpēc izlēma par labu Eiropas Brīvprātīgā darba projektam.
„Šādi iespējams pilnveidot personību, kļūt patstāvīgam un apjaust dzīves izaicinājumus”, tā atzina
Lēna. Diskusijā ar jauniešiem tika pārrunāti gan karjeras jautājumi, gan pirmie iespaidi par Latviju.
Abas meitenes aicināja arī klātesošos jauniešus apsvērt iespēju izmantot Eiropas Brīvprātīgā darba
piedāvātās iespējas.
Bauskas Bērnu un jauniešu centrs ir akreditēts kā „Erasmus+” programmas Eiropas Brīvprātīgā
darba nosūtītāj- un uzņēmējorganizācija. Šobrīd esam nosūtījuši vienu jaunieti ilgtermiņa Eiropas
Brīvprātīgajā darba projektā uz Vāciju. Arnis divpadsmit mēnešus strādās organizācijā, kas aprūpē
bērnus un jauniešus ar attīstības problēmām.
18. janvāra vakarā uz tikšanos „Saldējums ar personību” ieradās Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras prezidents Aigars Rostovskis. Neformālā gaisotnē jauniešiem bija iespēja uzzināt par veiksmes un neveiksmes momentiem uzņēmēja dzīvē. Aigara stāsti deva iespēju jauniešiem
aizdomāties par savām
nākotnes vēlmēm un savu
karjeras izaugsmi. Jaunieši
atzina, ka viņiem ļoti paticis
sarunu vakars, bija jūtama
savstarpēja ieinteresētība un
iedvesma.

Renārs Manuilovs,
Bauskas BJC jaunatnes
lietu speciālists

Gatavojoties mūsu valsts
simtgadei, Mākslas un amatniecības centrā “Bauskas
skapis” sākam krāt stāstus
par “baušķenieku parasto” skolotāju, tautas teātra aktieri, ārstu, apkopēju, sētnieku
u.c. Pirmais stāstu vakars 2.
februārī plkst. 17.17, tēma
-skolotājs.
Mīļi lūgti nākt un stāstīt par saviem skolotājiem,
gaidām skolotājus ar saviem
stāstiem.
Katrā stāstu vakarā būs
arī kāda radoša darbošanās
- šoreiz sveču dekorēšana
salvešu tehnikā. Līdzi jāņem
balta svece.

Benita Svareniece,
Bauskas BJC direktore

Bruknas gaumē. Tika sacīti pateicības vārdi un ļoti daudz daudz paldies! Paldies ir tā valūta, kas
kursu vēl nav mainījusi! Katra ģimene saņēma sveces liesmiņu no svētās Izraēlas uguns.
Pēc mielasta sekoja Tēva Andreja ekskursija pa pili un daudz individuālu sarunu..taisni jāpabrīnās, ka katram, kurš vēlējās parunāties, viņam pietika laika.Tad atkal lielajā zālē jautri noritēja
rotaļas, atrakcijas.
Dāvanu nebija – bija kopā pavadīts laiks.
Ko par to domā pasākuma dalībnieki:
„Pašu lielāko PALDIES gribu pateikt Lilitai, par noorganizēto mūsu kopā sanākšanu Bruknas
muižā.
Ļoti aizkustināja Tēva Andreja uzruna jaunajā Bruknas kapelā. Bērni nomierinājās, pieklusa un
ar pukstošām sirsniņām vērās Andrejā. Nespēju bez asarām acīs klausīties Seržānu ģimenes bērnu
uzstāšanos.
Bērniem ļoti patika ārā pie lielā ugunskura. Kaut ārā bija lieli mīnusi, mūs sasildīja karstā upeņu
tēja un ugunskurā ceptie māršmelousi. Un kur vēl jautrā izjāde ar poniju!
Ļoti cēla un noslēpumaina uzkalniņā izskatījās Bruknas muiža, kur lielajā zālē turpinājās mūsu
audžuģimeņu koncertprogramma. Bērniem patika gan dziedāt, gan skaitīt dzejoļus. Seržānu audžuģimene ar savu ansambli un mūzikas instrumentiem aizkustināja gan lielos, gan mazos. Bērni bija
sajūsmā par aizbildni Sanitu, kura vadīja viņus rotaļās un aizraujošās spēlēs.
Paldies Tēvam Andrejam par sirsnīgo, mīļo uzņemšanu. Paldies sponsoriem, kuri arī šogad atbrauca pie mums ciemos. Bruknas muiža mūsu ģimenei tagad ir tā vieta, kur gribas vēl un vēl
aizbraukt.”(Rita Laika),
„Vēlos pateikt lielu paldies par jauko un sirsnīgo pasākumu, kuru sarīkojāt mums un mūsu bērniem. Vēl un vēl domās atgriezos piedzīvotajos mirkļos Bruknas muižā. Pārsteidza un aizkustināja
līdz sirds dziļumiem, ar kādu gādību namatēvs priesteris Andrejs Mediņš bija parūpējies, lai ik
mirkli mēs justos īpaši, gaidīti un aprūpēti. Ilgi paliks atmiņā kopīgā maltīte pie garā saimes galda ar
gardo olu zupu un priestera A. Mediņa stāstījumu par muižas vēsturi, padarīto darbu muižas atjaunošanā, ikdienas dzīvi un fantastiskajiem plāniem nākotnē.
Šādi pasākumi noteikti palīdz ģimeņu saliedēšanā un vienošanā.” (Laila Sējāne)
Aizbildņu biedrības vadītāja Ruta Kārkliņa norādīja, ka šis pasākums bija dvēseliskāks nekā iepriekšējos gadus, iespējams, ka to veicināja vides maiņa, nepiespiestā gaisotne. Jā, es piekrītu, jo
bērni jau ir ļoti pateicīga publika, kas dāvā aplausus, atdarina līdzi dziedātāju kustības, dzied un
dzīvo līdzi dziesmā. Savukārt vecmāmiņa, aizbildne Gaija Ragozina no Iecavas izvērtēja gūto nodarbībās visa gada garumā, nosaucot tās par mācību stundām.
SIRSNĪGI, GAIŠI, MĪĻI, TIK ĻOTI MĪĻI tas bija! Bērni bija emociju pārpilni! PALDIES mūsu
LABVĒĻIEM, kuri bija padomājuši par īpašu pārsteigumu katrai ģimenei. Kolektīvu pārstāvēja 2
kungi: Normunds un Staņislavs, kuri norādīja, ka sevi izcelt nevēlas, jo labi darbi jādara no sirds un
klusi, tāpat kā to dara audžuvecāki un aizbildņi, par saviem darbiem skaļi nerunājot!

Lilita Grāvīte, audžuģimeņu biedrības “Kūlainītis” dalībniece
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Sports
Pērnā gada nogalē aizvadīts kārtējais „Sporta
laureāts”
2015.gada sportiskā sezona noslēdzās ar ikgadējo, svinīgo pasākumu Bauskas novada Sporta
laureāts. 19.decembra vakarā Īslīces pagasta kultūras namā pulcējās ap 300 Bauskas novada visa
vecuma sportiskākie ļaudis, lai saņemtu paldies par savu devumu. Pirmais, sava novada sportistus,
uzrunāja novada domes priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks. Priekšsēdētājs arī atraktīvi sveica jauno
sporta centra „Mēmele” direktori Līgu Rimševicu, nododot viņai „smago” sporta budžeta portfeli.
Savukārt L.Rimševica sveica klātesošos svētkos un savā uzrunā atzīmēja ikviena sportista lomu
Bauskas novada sportiskās slavas kaldināšanā un uzsvēra novada domes atbalstu un ieguldījumu
sporta attīstībā.
R.Ābelnieks pasniedza Bauskas novada Goda rakstu, reizē arī sveica jubilejā Aivaru Kamolu
–galda tenisa un invalīdu sporta pārstāvi, aktīvu jaunās galda tenisa paaudzes audzinātāju. Savukārt
Bauskas novada Atzinības raksts tika pasniegts Laimonim Rigastam- invalīdu sporta biedrības
Bauska dalībniekam, Valsts sacensību uzvarētājam šaušanā.
Bauskas novada Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas vadītāja, Bauskas novada domes
deputāte Inita Nagņibeda par ieguldīto darbu sava pagasta un Bauskas novada sporta tradīciju uzturēšanā un nostiprināšanā laureātus sveica:
1.Artūru Žilinski un Rolandu Kovaļevski no Codes pagasta
2.Āri Paužoli no Gailīšu pagasta
3.Nauri Smaļķi un Raivi Naumovu no Īslīces pagasta
4.Aināru Timparu no Ceraukstes pagasta
5.Raimondu Ušvilu un Didzi Rumbu no Mežotnes pagasta
6.Ilzi Kursišu no Brunavas pagasta
7.Viesturu Brazauski no Vecsaules pagasta
8.Aleksandru Timofejevu par aktīvu darbību Invalīdu sporta atbalstam.
9.Arni Simsonu – par ieguldījumu Bauskas novada basketbola tradīciju saglabāšanā.
10.Raivi Maķevicu – par mērķtiecīgu darbu dažādu paaudžu vieglatlētu sagatavošanā.
Šī gada jubilārus sveica novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Ineta Ruhocka, novada piemiņas balvas saņēma: Eduards Ermansons - 85, novuss, Jānis Klabis – 75, teniss, galda teniss,
viņam arī Latvijas veterānu savienības goda zīme, Vitālijs Kravcovs – 70, dambrete, Leons Supjevs – 70, stenda šaušana, Rihardu Gailīti - 70, invalīdu sports, Alfons Zaķis – 65, volejbols viņam
LSVS Pateicības raksts, Jānis Pavlovskis – 65, dambrete, Laimonis Zālītis – 65, dambrete, Aina
Indriksone - 60, vieglatlētika, Modris Indriksons – 60, galda teniss, Egons Brazauskis – 60,
handbols, Inese Zaderņuka – 60, volejbols, viņai arī LSVS goda zīme, Dainis Fikss – 60, darti,
novuss, Vasīlijs Savļaks – 60, brīvā cīņa.
Bauskas novada domes priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks pasniedza balvas šādās nominācijās
Bauska soļo pasaulē: Veltai Brucei par izcīnīto 2.vietu Pasaules čempionātā 20 km soļošanā
komandām, Intai Liepai par 4.vietu Pasaules čempionātā 10 km soļošanā komandām.
Gada notikums sportā
Par piedalīšanos un II vietas izcīnīšanu sacensībās Latvijas stiprākā pilsēta apbalvojumu saņēma
ilggadējs novada pauerliftinga komandas dalībnieks, daudzkārtējs valsts sacensību uzvarētājs, arī
sacensību tiesnesis Juris Červids.
Par uzvarētāju nominācijā „Uzlecošā zvaigzne sportā” vienbalsīgi tika atzīts Emīls Starodubcevs – III vietas ieguvējs Latvijas čempionātā pieaugušajiem un II vietas ieguvējs Latvijas kausa
izcīņā, Polijas Grand Prix ieguvējs stenda šaušanā.
Par Labākajiem sportistiem 2015 atzīti:Ilona Dramačonoka, vieglatlēte, sportists Jānis Baltušs,
vieglatlēts, dambretiste, sporta veterāne Regīna Pironena, sporta veterāns, vieglatlēts, spēkavīrs
Alfrēds Graudiņš, tehnisko sporta veidu sportists, ūdensmotosportists Reinis Paegle.
Populārāko sportistu „Bauskas Dzīves” organizētajā aptaujā noteica iedzīvotāju balsojums. No
laikraksta galvenās redaktores Anitas Rozentāles rokām lielisku dāvanu-biļetes uz hokeja spēli saņēma: Alfrēds Graudiņš, Ilze Cielava, Reinis Paegle, Māris Bergs un Areta Kovaļevska.
Par uzrādītajiem rezultātiem vairāk kā 150 novada sportisti saņēma naudas balvas.

Galda teniss
9. un 10. janvārī, spītējot lielajam salam, Bauskas novada pašvaldības sporta bāzes hallē pulcējās
sporta centra “Mēmele” balvu izcīņas galda tenisā III kārtas dalībnieki. Kopumā 70 dažāda vecuma
galda tenisisti divās dienās iesaistījās sacensībā gan par SC Mēmele dāvātajām balvām, gan vērtīgajiem ieskaites punktiem republikas galda tenisa reitingā.
Ap desmit sportistu Bauskā ieradās pirmo reizi, bet vairums šo, tagad jau arī valsts mērogā populāro, sacensību dalībnieki jau ir regulāri SC Mēmele balvu izcīņas dalībnieki.
Ierasts, ka sīvās konkurences dēļ, baušķeniekiem ne vienmēr izdodas tikt pie laureātu medaļām,
bet šajā reizē vairāki mūsu puses jaunie galda tenisisti spēja parādīt labāko spēli un ieguva godalgotās vietas.
2.līgā par uzvarētājiem zēnu grupā kļuva – Renāts Domkovs no Salaspils, Artūrs Tjurins no GTK
Namejs un Edvards Mihelsons no BJC Laimīte, meiteņu konkurencē nepārspēta palika Jana Steļmačenoka no GTK Namejs, sudraba medaļa Vecumnieku sporta skolas audzēknei Līgai Juškēvičai, bet
bronzas godalga talantīgajai baušķeniecei Ancei Šastakovičai.
1.līgas sacensībās jauniešu konkurencē priecēja Bauskas galda tenisa skolas pārstāvis Ģirts Mucenieks, viņam šajā reizē zelta medaļa, otrajā vietā Māris Eņģelis no Skaistkalnes, bet bronzas godalga Olaines pārstāvim Denisam Drabovičam. Jaunietēm nepārspētas palika divas BJC Laimīte
treneres Lauras Pavāres audzēknes Viktorija Prohorova un Jeļena Beresņeva, trešajā vietā GTK
Namejs audzēkne Aurika Pučkovska.
Augstākās līgas spēlētāji tikās otrā sacensību dienā. Kopumā vairāk kā 20 galda tenisisti no dažādiem Latvijas reģioniem visas dienas garumā sacentās par čempiona nosaukumu.
Jāatzīmē, ka Bauskā ieradās vairāki Latvijas galda tenisa federācijas reitinga pirmā trīsdesmitnieka spēlētāji, līdz ar to cīņas bija interesantas, atsevišķi rezultāti finālā pat negaidīti. Dāmu sacensībā
uzvarēja BJC Laimīte trenere, Alojas pārstāve Laura Pavāre, sudrabs un bronza mūsu puses spēcīgākajām tenisistēm Ievai Mazjānei un Karīnai Gailišai.
Kungu cīņas, kā ierasts bija aizraujošas un atraktīvas. Neskatoties uz to, ka sportists šajā gadā
svin sešdesmito jubileju, nepārspēts palika Juris Siliņš, otrajā vietā jēkabpilietis Andris Krūmiņš,
bronzas godalga ilggadējam Bauskas turnīru spēlētājam rīdziniekam Aleksandram Motorinam.
SC Mēmele balvu izcīņu dalībnieki arvien augstu novērtē galvenā tiesneša Modra Indriksona
profesionalitāti.

Hokejs
Izlaižot vienu sezonu, pateicoties lieliskajiem laika apstākļiem, SC Mēmele izdevies sarīkot novada čempionātu dīķa hokejā. Divās sacensību kārtās iesaistījās 6 komandas – Brunava, Mežotne,
Vecsaule, Ceraukste, Baltā Bauska un Melnā Bauska. Pirmajā turnīrā, kas 17.janvārī risinājās uz
SC Mēmele darbinieku izveidotā ledus laukuma pie stadiona, nepārspēta palika Ceraukstes vienība,
kuras rezultatīvākais spēlētājs Kristaps Namiķis pretinieku vārtos raidīja 13 ripas. Otro un trešo
pozīciju turnīra tabulā dalīja Baltās un Melnās Bauskas vienības, kuru pamatsastāvus veido vairāki
aktīvie hokejisti, kuri pagājušajā sezonā komandas “Bauska” sastāvā spēlēja Zemgales amatieru
hokeja līgas sacensībās. Bez uzvarām šajā posmā palika Mežotnes jaunieši. Lielisku spēli Vecsaules
komandas sastāvā demonstrēja Mārtiņš Neibauers. Brunavas vienības organizators Jānis Dunkulis

guva 6 vārtus. Paldies Artim Dīcmanim par sacensību tiesneša pienākumu veikšanu.
Turpinājums risinājās 24.janvārī Mežotnes pagasta Garozā. Mežotnes internātvidusskolas sporta
skolotājs, aktīvs vietējās sporta dzīves rosinātājs Gvido Kalnmalis, kopā ar saviem audzēkņiem un
ciemata jauniešiem ierīkojis lielisku slidotavu, kurā jauni un veci ziemas sporta prieku baudītāji var
darboties līdz vēlai vakara stundai, jo laukums aprīkots ar apgaismojumu.
II sacensību posmā, ar izmaiņām sastāvos, piedalījās tās pašas vienības, jo uzvarētājs tika noskaidrots divu posmu kopvērtējumā. Šajā kārtā vecsauliešiem nevarēja palīdzēt M.Neibauers, puiši
cīnījās, neskatoties uz nepatīkamām traumām, un spēja izraut neizšķirtu ar Brunavas saliedēto vienību. Brunavieši savukārt uzveica, šoreiz jau spēcīgākā sastāvā spēlējošo, Mežotnes vienību. Šīs
trīs komandas sadalīja vietas no ceturtās līdz sestajai. Aizraujoši un interesanti klātesošajiem bija
vērot pirmā trijnieka spēles. Ceraukstes vienība, savu līdzjutēju atbalstīti, uzveica spēcīgo Baltās
Bauskas komandu, bet šajā reizē zaudēja Melnajai Bauskai, tas gan neiespaidoja čempiona nosaukuma izcīnīšanu, -bet deva cerību melnajai vienībai pacīnīties par augstāku vietu kopvērtējumā. Tā
nedomāja Baltās Bauskas spēlētāji- pēdējā cīņā abas komandas rādīja savu meistarību, visas spēles
gaitā apmainoties ar vārtu guvumiem. Baltās Bauskas rindās pretinieka morālās stājas graušanai tika
iesaistīta kolorīta dāma. Tomēr Melnā Bauska cīnījās godam un pirmspēdējā minūtē gūstot uzvaras
vārtus, izcīnīja sudraba medaļas, atstājot baltos trešajā vietā. Čempionu rindās cīnījās: Artūrs Dulbe
Artūrs Bauris, Ansis Pavilons, Kristaps Namiķis, Kaspars Matuzonis, Toms Rozentāls un Raitis Zeņuks. Uzvarētāji saņēma kausus un medaļas. Visas komandas saņēma laukuma saimnieka
G.Kalnmaļa dāvāto šampanieti, ceraukstiešiem tika arī Gvido ģimenes saimniecībā ražotie mājas
gardumi. Atsevišķs paldies tika pateikts sacensību tiesnešiem. Hokeja sezona turpināsies, ja to ļaus
laika apstākļi.
Ziemas sporta veidu cienītāji 7. un 28.februārī tiek gaidīti Vecsaules silā uz slēpošanas sacensībām.

Inga Ūbele, sporta centra „Mēmele” galvenā speciāliste

Dzejnieka Viļa Plūdoņa piemiņu glabājot
Pagājuši 76 gadi kopš mūžībā aizgājis dzejnieks, Latvijas tautiskā romantisma pārstāvis, alegorisko poēmu “Divi pasaules”, “Atraitnes dēls” un “Uz saulaino tāli” autors Vilis Plūdons. Tālajā
1940.gada 15.janvāra dienā, kad zemes klēpim atdeva dižo dzejnieku, sniega kupenas bija ļoti
dziļas un sals nežēlīgs. Šogad V.Plūdoņa miršanas dienā daba vizēja kā pasakā, kokus ietīdama
sudrabainā sarmā.
Pa balti mirdzošo, piesnigušo taku uz Plūdoņa kapiem Ceraukstes pagasta “Lejeniekos” šajā dienā devās pārstāvji no pagasta, lai atcerētos savu izcilo novadnieku. Katru gadu dzejnieka miršanas
dienā viņa atdusas vietā izskan dzeja, tiek iedegtas svecītes, nolikti ziedi.
Dzejas garu saglabājot
un popularizējot, kā tradīcija pagastā ir dzejas cienītāju tikšanās katru gadu
septembrī
tautas namā
Dzejas dienā. 9.martā V.Plūdoņa 142.dzimšanas
dienā Bauskas Centrālā
bibliotēka organizē pasākumu “Mūsu sveicieni Plūdonim”, kurā piedalīsies
arī pagasta folkloras kopa
“Laukam pāri”. Priecāsimies dzejnieka jubilejas
pasākumā redzēt kuplu viesu pulku!

Inita Gilberte, Ceraukstes pagasta kultūras pasākumu organizatore

•
•
•
•
•

BAUSKAS MUZEJS piedāvāt apskatīt
Īras Rozentāles gleznu izstādi „Peonijas” līdz 24.februārim,
Galerijas “Figaro Art” lietišķās mākslas darbu izstādi „Dāmu paradīze” līdz 21.februārim,
Ludmilas Meteļskas foto izstādi “Kad neviena nav mājās”, atklāšana 27.februārī plkst.13.00,
Metālmākslinieka Arvīda Endziņa darbu izstādi, atklāšana 27.februārī plkst.14.00.
www.bauskasmuzejs.lv

Bauskas novada pašvaldība gatava atbalstīt
daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pasākumus
Bauskas novada pašvaldība ir izstrādājusi saistošos noteikumus par Bauskas novada pašvaldības
līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un māju atjaunošanai.
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.
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes pasākumu veikšanai varēs saņemt pašvaldības līdzfinansējumu energoaudita un tehniskās apsekošanas veikšanai līdz 80% no izmaksām, bet
ne vairāk kā 900 eiro apmērā.
Atbalsts paredzēts arī tehniskās dokumentācijas sagatavošanai. Vienkāršotas fasādes atjaunošanas apliecinājuma kartes izstrādāšanai atbilstoši energoaudita atskaitē minētajiem pasākumiem līdz
70% no izmaksām, bet ne vairāk kā 500 eiro, kā arī būvprojekta izstrādāšanai atbilstoši energoaudita atskaitē minētajiem pasākumiem līdz 50% no izmaksām, bet ne vairāk kā 1500 eiro.
Saistošie noteikumi nosaka, ka līdzfinansējumu varēs saņemt arī energoefektivitātes pasākumu
realizācijai, piemēram, ārdurvju bloku, logu atjaunošanai vai nomaiņai koplietošanas telpās, fasādes siltināšanai, norobežojošo konstrukciju – pagraba, bēniņu vai pēdējā stāva griestu – pārseguma
siltināšanai, jumta seguma siltināšanai un nomaiņai, karstā ūdens un apkures sistēmu cauruļvadu
siltināšanai koplietošanas telpās, siltumapgādes sistēmas atjaunošanai vai pārbūvēšanai un citos
pasākumos.
Noteikts, ka līdzfinansējuma apjoms veidos līdz 10% no kopējiem izdevumiem, bet ne vairāk kā
15 000 eiro vienai dzīvojamai mājai.
Saistošajos noteikumos iestrādāts arī punkts, ka pašvaldība var lemt par līdzfinansējumu piešķiršanu līdz 5 000 eiro ārkārtas situācijas novēršanai, ja mājas tehniskais stāvoklis normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā atzīts par bīstamu cilvēku dzīvībai vai veselībai. Tomēr iepriekš tiks izvērtēts,
kādus pasākumus namsaimnieks ir veicis mājas uzturēšanā, kāds bijis pašu ieguldījums.
Uz atbalstu varēs pretendēt arī daudzdzīvokļu nami ar kopplatību 200 kvadrātmetri. Tādējādi
tiek dota iespēja lauku apdzīvotās vietās arī četru dzīvokļu mājām saņemt līdzfinansējumu energoefektivitātes pasākumu veikšanai.

Zane Gorškova, sabiedrisko attiecību speciāliste

Bauskas Novada Vēstis
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Jaunatnes sports
Bauskas jaunie futbolisti kļūst par Zemgales
čempioniem

Godalgotas vietas guvuši mūsu novada jaunie
vieglatlēti

Zemgales
reģiona telpu futbola
čempionāts
2000./2001.g.dz.
sākās pagājuša gada
12.decembrī un noslēdzās
9.janvārī.
Čempionāts tika sadalīts 3 kārtās, tiekoties divas reizes
decembrī un vienu
reizi janvārī. Šajā
vecuma grupā startēja 6 komandas, kuras savstarpēji tikās
divas reizes. Bauskas jaunie futbolisti aizvadīja gandrīz nevainojamu čempionātu, uzvarot 9 spēles un nospēlējot 1 spēli ar rezultātu
„neizšķirts”. Šiem futbolistiem tas ir otrais gads pēc kārtas ne tikai kā čempioniem, bet arī otrais
čempionāts pēc kārtas, kurš aizvadīts bez zaudējumiem.
Otrajā vietā ķekavnieki „FK Auda,” trešie „SK Kengaroos-3” no Salaspils. Čempionāta smagākās cīņas norisinājās ar otrās vietas ieguvēju „FK Auda”. Abās tikšanās reizēs minimāls Bauskas
futbolistu pārsvars 1:0 un 2:1, bet pret trešās vietas ieguvēju no Salaspils abās cīņās 4:1 un 4:4, kurā
tika pārtraukta Bauskas BJSS uzvaru sērija.
Visa čempionāta laikā Bauskas BJSS futbolisti izcīnīja 28 punktus, otro vietu apsteidzot par 9
punktiem, iesita 45 vārtus un 15 „ielaida”.
Komandā spēlē: Ričards Rapševics, Rainers Jegorovs, Ivo Jarmaļuks, Ritvars Briedis, Kristers
Panteļejevs, Adrians Danoss, Rihards Birznieks, Ēriks Markalovs, Renāte Gaugere, Edvīns Mučička, Tomass Valts Jirgensons.

Apņēmīgi gadu ir iesākuši jaunie vieglatlēti, kuri 8.janvārī mēroja spēkus Ogres novada atklātajās
sacensībās vieglatlētikā. Jaunieši sacentās U12 vecuma grupā (2005., 2006 dz.g) no Bauskas, Ogres,
Salaspils, Iecavas un Rīgas. Maksims Jonaško visātrāk veica 40m barjeroto distanci, kur uzvarai
atbilda rezultāts 8,12s. Lodes grūšanā starp spēcīgajiem puišiem 3.vietu ieguva Jānis Strazdiņš, kurš
2kg lodi aizgrūda 7,68m. Augstlēkšanā Bauskas meitenēm otrā vieta Selīnai Balakānei (1,15m) un
trešā vieta – Keitijai Liepai (1,10m). Veiksmīgi mūsu jaunajiem atlētiem padevās stafešu skrējieni, kur gan meitenes, gan puiši guva godalgotas vietas: meitenes 4x150m stafetē izcīnīja 3.vietu,
komandā skrēja: Sintija Krīgere, Paula Bērziņa, Keitija Liepa un Selīna Balakāne, savukārt, puiši
izcīnija 2.vietu, kur startēja Adrians Hildebrants, Matīss Kraskovskis, Kristiāns Beķeris un Andris
Skadiņš. Protams, Bausku pārstāvēja krietni kupls vieglatlētu pulciņš, kur dažiem jaunajiem censoņiem pietrūka pavisam nedaudz līdz labāko trijniekam, bet šī ir lieliska sacensību pieredze, kas ļauj
jaunajiem attīstīt prasmi uzdrīkstēties un motivēt sevi cīņā ar pretinieku.
Ogres novada sporta skola uzņēma arī U14 vecuma grupas sportistus, kur sacentās vieglatlēti
no Bauskas, Ogres, Iecavas, Salaspils, Lielvārdes, Aizkraukles un Ķekavas. Visveiksmīgākais bija
Ralfs Strioga, kurš 40m skrējienā izcīnīja trešo vietu, kā arī 2.vietu augstlēkšanā ar rezultātu 1.40m.
Augstlēkšanā puišiem Kristers Odziņš uzlēca 1.35m augstu, iegūstot 3.vietu. Augstlēkšanā meitenēm Gerda Kerija Dreimane ieguva 2.vietu ar rezultātu 1,35m. Bauskas puišu kvartetam sīvā cīņā
izdevās iegūt 2.vietu stafetes skrējienā, sudraba godalgu nopelnīja Rendijs Griba, Jorens Maskals,
Ralfs Strioga un Kristers Odziņš. Kopumā starti U12, U14 vecuma grupā liecina - aug laba jaunā
maiņa, jo sacensībās Ogrē konkurence vienmēr ir augsta, līdzvērtīga Latvijas čempionātiem attiecīgā vecuma grupā.
Ne tikai jaunākie mūsu sportisti, bet arī jaunieši, kuri piedalījās Valgas – Valmieras rīkotajās
sacensībās, kas risinājās Igaunijā 15.janvārī, jau ir iesākuši savu ziemas sezonu. Kupls dalībnieku
skaits bija ne tikai no Igaunijas, vieglatlēti no Ogres, Limbažiem, Smiltenes, Siguldas, Daugavpils,
Valmieras, Tukuma, Jēkabpils, Gulbenes, Madonas, Cēsīm, Rīgas un mūsu jaunieši no Bauskas
pārstavēja Latviju. Pa vienai uzvarai guva Sendija Jākobsone 800m skrējienā ar rezultātiem 2.39,47
minūtes un Amanda Savicka 60m barjeskrējiena ar rezultātu 9,34s. Amanda iekļuva 60m skrējiena
finālā, kur nedaudz pietrūka līdz godalgotajai vietai, un Amandai tikai 4.vieta. 60m barjerskrējienā
Bauskas viegatlēti ierindojās 2.vietā - Einārs Lazdiņš (8,75s) un 3.vietā - Haralds Ladusāns (8,94s).
Pavisam nedaudz līdz 3.vietai pietrūka Undīnei Čeksterei augstlēkšanā, kur ar vienādu rezultātu 3.
un 4. vietai, izšķīra lēcienu skaits.
Mūsu novada sportists Einārs Lazdiņš 8. un 9.janvārī pārstāvēja Latviju Baltijas vieglatlētikas
daudzcīņas sacensībās, kas risinājās Šauļos, Lietuvā. Kopumā Latviju pārstāvēja divas vecuma grupas, kur katrā bija 4 jaunietes un 4 jaunieši. Einārs pēc pirmās dienas disciplīnām bija vislabākais
starp latviešu jauniešiem, kur sasniedza attiecīgus rezultātus: 60m skrējienā -7,56s, tāllēkšanā –
5,85m, lode – 11,71m un augstlēkšanā 1,80m, rezultātā pēc pirmās dienas iegūstot 2464 punktus,
un starp latviešiem, lietuviešiem, igauņiem ierindojās 6. vietā. Arī otrā dienā starp latviešiem Einārs
palika nepārspēts un beigās ieguva 6.vietu. Otrās dienas rezultāti pa disciplīnām: 60m barjerskrējiens 8,98s, kārtslēkšana – 3,20m un 1000m skrējienās - 3:07, 84min.

Arturs Kupčiuns, Bauskas novada BJSS treneris

Par sacensībām brīvajā cīņā
Sacensību sagatavošanās periodā norisinājās Ziemasvētku turnīrs Daugavpilī. Šajā turnīrā piedalījās 8 Bauskas brīvās cīņas sportisti.
Svara kategorijā līdz +55kg izcilu sniegumu parādīja Kristians Aleksējevs (treneris A.Vasiļjevs).
Lai izcīnītu 1.vietu, Kristians uzvarēja piecas cīņas. Ja pārējie šajā svara kategorijā cīnījās savā
starpā ļoti sīvi, tad Kristians visus savus pretiniekus uzvarēja ātri un pārliecinoši. Vissīvākā cīņa
K.Aleksējevam bija finālā, un cīņas gaitu kontrolēja Kristians. Fināla cīņa beidzās ar rezultātu 8 :4
Kristiana labā.
Svara kategorijā līdz 32kg 2.vietu izcīnīja Edgars Rutka (treneris J.Ručkānovs) un svara kategorijā līdz 50kg 3.vietu izcīnīja Andrejs Maslabojevs (treneris J. Ručkānovs).
Sacensībās „Siena pret sienu” Staļģenē norisinājās brīvās cīņas komandu sacensību trešais
posms. Uz šīm sacensībām komanda devās labā sastāvā, vienīgais vājākais posms bija smagsvara
kategorija.
Pirmajā mačā Bauska uzvarēja komandu no Rīgas (K.Kundziņa CSS 2.komanda) ar rezultātu 34
pret 2. Otrā mačā pārliecinoši uzvarēja komandu no Cēsīm ar rezultātu 28 :6. Pēc šī mača trenerim
A.Vasiļjevam likās, ka šo posmu var uzvarēt, tomēr sekoja neveiksme pret Jelgavas novada komandu 20 :21.
Cīņā ar Rīgas pirmo komandu sākums bija ļoti daudzsološs, bet ļoti neveiksmīgi nocīnījās lielākās kategorijas un gala rezultāts zaudējums ar rezultātu 16 :20. Kopvērtējumā Bauskas komandai
3.posmā 3.vieta, bet kopvērtējumā - 2 vieta.
Janvāra beigās notiks komandu sacensību 4.posms Amatas novadā, uz kurām Bauskas novada
BJSS komanda cītīgi gatavojas un centīsies izlikt savu spēcīgāko sastāvu.

Andrejs Vasiļjevs, Bauskas novada BJSS treneris

„Bigas krūze” atgriežas mājās
16.janvārī, Bauskas Kultūras centrā aizvadīts otrais Latvijas vidējās un senioru paaudzes deju
kolektīvu konkurss – sadancis „Bigas krūze”, kurā par galveno balvu – ceļojošo konkursa kausu
sacentās 14 deju kopas. Augstāko žūrijas novērtējumu ieguva,un deviņus kilogramus smago tērauda
Bigas krūzi atpakaļ mājās atveda Santas Zemītes vadītais Bauskas Kultūras centra senioru deju
kolektīvs „Biguļi”.
Katrs kolektīvs konkursā izpildīja divas dejas – vienu pēc brīvas izvēles un otru no latviešu skatuviskās dejas Zelta fonda, ko vērtēja žūrija. Zelta fondā ietilpst par klasiku kļuvušas latviešu tautas
dejas, kas iestudētas līdz pagājušā gadsimta 80.gadiem. Konkursa laureāti - senioru deju kolektīvs
“Biguļi” - žūrijas vērtējumam nodeva deju “Leiveris” ar Andra Ezeriņa horeogrāfiju un tautas mūziku Artura Koppes apdarē.
Konkursa žūrija – Deju svētku goda virsvadītāja Rita Spalva, horeogrāfs un deju pedagogs Uldis
Šteins un Latvijas Universitātes Tautas deju ansambļa “Dancis” horeogrāfs, baletmeistars un repetitors Egils Polis–priekšnesumus vērtēja pēc tādiem kritērijiem, kā dejas horeogrāfiskā teksta precizitāte, mākslinieciskais izpildījums un raksturs, izpildījuma muzikalitāte, tautas tērpa valkāšanas
kultūra un pareizība, skatuves kultūra un kolektīva kopiespaids.
Pēc visu priekšnesumu novērtēšanas, žūrija pateicās dalībniekiem par augsto līmeni, kādu tie
parādīja konkursā, un izteica atzinību pasākuma idejas autoriem un iedzīvinātājiem.
Konkurss “Bigas krūze” iedibināts 2015.gadā, godinot Bauskas novada ievērojamo horeogrāfi un
kultūras darbinieci Birutu Hegenbarti, un tā galvenā iecere ir izcelt un jaunajai dejotāju paaudzei parādīt seno deju pūru – aizvadītā gadsimta 50., 60., 70. gados iestudētās latviešu tautas dejas. Konkursa
– sadanča idejas autore ir Bauskas Kultūras centra vidējās paaudzes un senioru deju kopu “Biguļi”
vadītāja Santa Zemīte.
Konkursa “Bigas krūze”
galvenā balva ir ceļojoša,
deviņus kilogramus smaga
tērauda krūze; tās dizaina
autors ir baušķenieks Gatis Zotovs. Pirmie galvenās
balvas ieguvēji bija Īslīces
kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīva “Līdums” dejotāji.

Elīna Māla, Bauskas
Kultūras centra
sabiedrisko attiecību
speciāliste

Ilona Dramačonoka, Bauskas novada BJSS trenere

Bauskas novada svētki šogad būs Bruknas muižā,
Dāviņu pagastā
Ar skanīgu un vasaras vidum atbilstošu nosaukumu “Deviņi ziedi Dāviņu dārzā” Bauskas novada svētku svinības šogad 2.jūlijā notiks Dāviņu pagasta Bruknas muižā. Tās būs mazliet neierastākas kā citkārt ar jauniem akcentiem, ar īpašām noskaņām, bet pāri visam – gaišu un pozitīvu
sajūtu bagātas.
Bauskas novads izveidojās jau 2009.gadā, bet vai mēs, Bauskas novadā dzīvojošie, maz zinām
un apzināmies, cik daudz mums ir iedvesmojošu cilvēku, skaistu objektu un labo lietu, ar ko lepoties pašiem un ko parādīt citiem? Tieši tālab ar moto “Iepazīsti savu novadu!” turpmāk iecerēts
Bauskas novada svētkus, iespējami lielus un krāšņus, aizvest uz katru no novada pagastiem, lai
varam savām acīm pieredzēt labāko un skaistāko ne tikai Bauskā, bet arī Brunavā, Ceraukstē, Codē,
Dāviņos, Gailīšos, Īslīcē, Mežotnē un Vecsaulē, jo mums ir ar ko lepoties!
Svētku organizatore, Bauskas Kultūras centra direktores vietniece Una Nākuma stāsta: “Bauskas
novada svētki, kas līdz šim notika augusta pirmajā nedēļas nogalē, nebija ērti novada lauksaimniekiem, jo iekrita tieši ražas vākšanas laikā. Tāpēc šogad svētkus organizēsim mēnesi agrāk – jūlija
sākumā. Turklāt veidojās situācija, kad visi lielie pasākumi notiek vien Bauskā – novada administratīvajā centrā. Vēlējāmies lielus un skaistus svētkus aizvest uz katru Bauskas novada pagastu.
Tā radās ideja par to, ka ik gadu tiekamies kādā no pagastiem, bet gados, kad Bauskas pilsēta svin
apaļās un pusapaļās jubilejas, organizējam krāšņus svētkus Bauskā.”
Viņa gan norāda, ka pilsētā dzīvojošos atstāt pavisam bez svētkiem arī nav paredzēts: “Nevēlamies zaudēt Bauskā izveidojušos Alus svētku tradīciju. Strādājam pie šo svētku projekta.”
Izlozes kārtā pirmais pagasts, kas pie sevis uzņems visu plašo Bauskas novadu, ir Dāviņi. Protams, Dāviņu pagasta lepnums viennozīmīgi ir Bruknas muiža, kas no iznīcībai nolemtas vietas
ir izveidojusies par garīgās attīstības centru un Latvijas mērogā zināmu pasākumu norises vietu.
Labdarības lielkoncerts “Uzcel savu baznīcu!” un Renesanses dārza svētki ir vien divi atpazīstamākie ikgadējie Bruknas muižā notiekošie pasākumi, taču tie nebūt nav vienīgie. Šovasar šīs vietas
burvību ar tās unikālo auru ir aicināti sajust arī Bauskas novada iedzīvotāji un viesi novada svētku
“Deviņi ziedi Dāviņu dārzā” laikā.
Bruknas muižas namatēvs, tur darbojošās Kalna svētību kopienas priesteris Andrejs Mediņš,
satiekoties ar svētku organizatoru komandu – Bauskas Kultūras centra pārstāvjiem un Dāviņu pagasta pārvaldes darbiniekiem – pauž pārliecību, ka nav labākas vietas, kur svinēt Bauskas novada
svētkus, jo neesot skaistāka pagasta Bauskas novadā par Dāviņiem!

Elīna Māla,
Bauskas Kultūras centra sabiedrisko attiecību speciāliste

UZZIŅAI
• Bauskas novada svētki ik gadu norisināsies kādā no novada pagastiem
• Svētku norises vieta tiek noteikta izlozes kārtībā
• 2019.gadā svētki atgriežas Bauskā, jo šajā gadā aprit 410 gadi, kopš Bauskas pilsētas tiesību
iegūšanas
• 6.augustā Bauskā notiks “Bauskas miestiņa svētki”
• Plānots, ka 2.jūlijā tiks organizēts transports no katra Bauskas pagasta, kas kursēs uz Dāviņiem un atpakaļ
• 3.jūlijā, dienu pēc svētkiem “Deviņi ziedi Dāviņu dārzā”, Bruknas muižā notiks labdarības
lielkoncerts “Uzcel savu baznīcu!”
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12 2016.gada 29. janvāris

Bauskas Novada Vēstis

Informācija, sludinājumi, ziņojumi
Kultūras pasākumu plāns februārim
Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

4.februārī plkst.16.00

Kultūras centrs “Dāvis”

Sveču dienas pēcpusdiena

5.februārī plkst.17.00

Bauskas novada skolu deju kolektīvu koncerts „Lecam pa vecam”

Bauskas Kultūras centrs

Slidotavas izmantošana Uzvarā
Lai izvairītos no liekām domstarpībām un katrs varētu plānot
savu laiku, slidotavas (hokeja laukuma) izmantošanai ir sastādīts
grafiks. Laikā, kad pieaugušie un jaunieši spēlē hokeju, bērni un
brīvā laika pavadītāji drošības apsvērumu dēļ laukumā netiks ielaisti.
Pirmdiena

No 18:00 līdz 21:00 jaunieši

Otrdiena

16:00 līdz 18:00 jaunieši, 18:00 līdz 21:00
pieaugušie

6.-7.februārī
plkst.11.00

Bauskas Kultūras centrs

Fotogrāfes Silvijas Danelsones lekcija -Klusā daba. Kompozīcija. Pieteikšanās:
Linda Kaufmane tel.28791960

7.februārī plkst.11.00

Īslīces kultūras nams

Tautas deju seminārs

Trešdiena

No 18:00 līdz 21:00 jaunieši

7.februārī plkst.16.00

Ceraukstes tautas nams

Codes amatieru teātra izrāde V.Pumpure “Tobiass ir miris, lai dzīvo Tobiass”

Ceturtdiena

Bauskas Kultūras centrs

Bibliotēkas pasākums ”Sirds klusa kā birze tiek, skaidra kā strauts...”
J. AKURĀTERAM 140

16:00 līdz 18:00 jaunieši,18:00 līdz 21:00
pieaugušie

Piektdiena

No 18:00 līdz 21:00 pieaugušie

Bauskas Kultūras centrs

Bauskas Bērnu un jauniešu centra rīkota Valentīndienas balle (jauniešiem no 16
līdz 25 gadiem), pieteikšanās Linda tel. 22159988

Sestdiena

No 14:00 līdz 16:00, 18:00 līdz 21:00

Svētdiena

No 14:00 līdz 16:00, 18:00 līdz 21:00

10.februārī plkst.14.00
12.februārī plkst.20.00
13.februārī plkst.13.00

Codes pamatskola

Valentīndienas koncerts kopā ar grupu „Bekars”

13.februārī plkst.18.00

Bauskas Kultūras centrs

VPDK „Mēmele” sadraudzības koncerts „Mūžam jaunās sirdis”

13.februārī plkst.21.00

Ceraukstes tautas nams

Valentīna dienai veltīts atpūtas vakars

13.februārī plkst.21.00

Īslīces kultūras nams

Valentīndienas balle

16.februārī plkst.16.00

Grenctāles bibliotēka

Pankūku balle

19.februārī plkst.16.00

Grenctāles bibliotēkā

Sveču dienai veltīts sarīkojums

19.februārī plkst.19.00

Vecsaules saieta nams

Danču vakars

20.februārī plkst.14.00

Bauskas Kultūras centrs

Senioru DK “Vēlreiz” 5 gadu jubilejas koncerts “Mīlestība pāri visam”

20.februārī plkst.18.00

Grenctāles kultūras nams

Sadraudzības koncerts “Es varēju sadejot”

Bauskas Kultūras centrs

Saksofonu kvarteta “n[ex]t move” koncertprogramma par pamatu ņemot kino
mūziku. Dāmas caur mūziku veido stāstus, sākot no Šerloka Holmsa un Erkila
Puaro līdz pat Džekijam Čanam un Simpsoniem. Šī ir gan pārdomu, gan sirsnības
un joku pilna programma, kas tapusi, sadarbojoties ar horeogrāfu Jāni Purviņu.
Aranžējumus veidojusi kvarteta vadītāja Inga Meijere.

21.februārī plkst.16.00

20.februārī plkst.18.00

DFC “Strēlnieki”

Mežotnes pagasta līnijdeju kolektīva “Country Way” 5 gadu jubilejas sarīkojums
„Pieci soļi baltā sniegā”

20.februārī plkst.19.00

KC “Kamarde”

Deju grupas “Nazira” 10 gadu darbības jubilejas koncerts

Bauskas Kultūras centrs

Teātra izrāde bērniem “Lielais noslēpums” Rīkotājs - radošo mākslinieku
apvienība “Teātris un ES”. Izrāde ir paredzēta bērniem vecumā no 4 līdz 10
gadiem.

26.februārī plkst.17.00

Bauskas Kultūras centrs

Bauskas Valsts ģimnāzijas DK “Odziņa” 15 gadu jubilejas koncerts

27.februārī plkst.13.00

Codes pamatskola

Folkloras kopu festivāls „Skaidrītes svētki”

27.februārī plkst.16.00

Ceraukstes tautas nams

Jaunsaules amatieru teātra izrāde J.Janševkis “Kā bagātais Čāpiņu dēls precējās”

27.februārī plkst.16.00

Ozolaines klubs

Koru draudzības koncerts

27.februārī plkst.18.00

Bauskas Kultūras centrs

Kora “Mežotne” sadraudzības koncerts “Tavas saknes tavā zemē”

27.februārī plkst.18.00

Īslīces kultūras nams

Jauniešu tautas deju koncerts

25.februārī plkst.11.00

Dzimtsarakstu ziņas
Bauskas novada Dzimtsarakstu nodaļā sastādītie civilstāvokļa reģistri
2015.gadā (pēc dzimušo un mirušo deklarētajām dzīves vietām)
Dzimušie

Laulības

Mirušie

Populārākie vārdi zēniem:
Markuss, Artūrs - 5 ģimenēs
Roberts- 4 ģimenēs
Lauris, Ralfs, Marks, Kristaps,
Toms, Jānis, Gustavs – 3 ģimenēs

Bauska

90

107

Brunava

11

14

Ceraukste

16

18

Code

25

28

Dāviņi

8

13

Gailīši

13

19

Īslīce

41

38

Populārākie vārdi meitenēm:
Gabriela - 7 ģimenēs
Elizabete, Alise - 5 ģimenēs
Emīlija, Sofija, Dārta, Elza- 4 ģimenēs
Renāte, Enija, Evelīna – 3 ģimenēs

Mežotne

5

22

21 bērnam doti divi vārdi (8 meitenēm un 13 zēniem)

Vecsaule

11

20

Citas pašvaldī- 14
bas

69

Kopā

234, t.sk.
119 meitenes

115 zēni
Salīdzinājumā -19
ar 2014.gadu

189 t.sk. 12 ba- 348, t.sk.
znīcas laulības
179 sievietes
12- ar ārvalstu
pilsoņiem
169 vīrieši
+23
-20

Retāk sastopamie vārdi:
Mona, Mija, Tifānija, Lorenda, Čeņsjina, Mila
Rafaels, Lennijs, Lukass, Fabio, Railijs, Žaks, Emins, Brodijs
Reģistrēto mirušo iedalījums pēc vecuma
0-15 gadi
2
16- 30 gadi
5
31-59 gadi
62
60 un vairāk gadi 279 (80 % no mirušo skaita).

Pārējos laikos slidotava tiek izmantota brīvai slidošanai. Katrs
pats personīgi ir atbildīgs par savu veselību un drošību. Par bērniem atbildīgi ir viņu vecāki. Vakaros pēc plkst. 20:00 pie temperatūras -8 -10 C° un zemākas, iespējams, notiks ledus liešana,
šajā laikā slidotava tiks slēgta. Par priekšlikumiem un ierosinājumiem lūdzu sazināties ar Aleksandru Gurkovski tel.25422393.
6.februārī plkst.11.00 Brunavas pagasta „Ērgļos”

pagasta ziemas sporta svētki
Programmā: hokejs, slidošana, slēpošana, draugu stafetes. Informācija pa tel. 27065182.
Bauskas novada aktualitātes ik trešdienu skanēs Radio
Skonto
Katras nedēļas trešdienā Radio Skonto ēterā apmēram
plkst.11.20 skanēs informatīvs raidījums „Bauskas novada
aktualitātes”. Šajā raidījumā ziņu veidā izskanēs būtiskākā informācija par aktualitātēm novadā – pieņemtajiem lēmumiem,
sabiedriskajām aktivitātēm, realizētajiem projektiem, kultūras
pasākumiem un citām aktualitātēm.
Seko līdzi un nenokavē!
6.februārī plkst. 15.00 Bauskas pils muzejā Senā dzīvesveida skolas ietvaros notiks lekcija „Viduslaiku mūzika”.
Apmeklētāji uzzinās par viduslaiku perioda Rietumeiropas
mūzikas attīstības dinamiku un žanru daudzveidību, ieklausoties mūzikas paraugu ierakstos. Lekciju lasīs Dr. art., RPIVA
mūzikas vēstures profesors un Mūzikas akadēmijas docētājs
Boriss Avramecs.
IEVA AKURATERE
Krievu romances “Russkije”
Sestdien, 2016.gada 20.februārī, plkst. 16.00 Bauskas
pilī skanēs krievu romances, kuras izpildīs populārā latviešu
dziedātāja un aktrise, leģendārās rokgrupas “Pērkons” soliste
Ieva Akurātere un akustiskās 12 stīgu ģitāras virtuoze, dziesmu aranžētāja Ilze Grunte. Koncertā skanēs Žannas Bičevskas,
Bulata Okudžavas, grupas Voskreseņije un citu humānistu un
brīvdomātāju dziesmas.

Sirsnīgi sveicam mūsu novada
dižos jubilārus
•
•
•
•

Bruniju Resni Bauskā
Ausmu Petrovsku Codē
Veltu Lūci Codē
Oļģertu Golovčiku Bauskā

100 gadu dzimšanas dienā
• Rūdolfu Žamaiti Brunavā

Sandra Kolberga, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Dzimtsarakstu ziņas no 21.12.2015. līdz 25.01.2016.
Reģistrēti dzimušie
17, t.sk. 8 meitenes un 9 zēni
Reģistrēti mirušie
42, t.sk. 24 sievietes un 18 vīrieši
Reģistrētas laulības
6, t.sk. baznīcā - 0
Bērniem doti vārdi
Lauris, Marko, Eduards, Alans, Raiders, Darens, Sendijs, Markuss (2 ģimenēs) un Keita, Patrīcija,
Ieva, Karlīna, Emīlija, Marta Luīze, Sofija (2 ģimenēs)

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

Sirsnīgi sveicam mūsu novada
Zelta kāzu jubilārus
Andreju un Mārīti BULLES Īslīcē
Ivaru un Mirdzu FELDMAŅUS Īslīcē
Uldi un Anitu OSĪŠUS Codē
Kārli un Annu ŽULEROŅUS Bauskā
Vjačeslavu un Nadeždu ŠOROHOVUS Bauskā

Dimanta kāzu jubilārus
Broņislavu un Eugeniju GAURILKAS Ceraukstē

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.

