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Aktuāla sleja
Izgaršo vasaru Bauskā svētkos
„Bauskas smeķis”!
Svētku ieskaņas pasākums 5.augustā notiks
Saules dārzā pie Plūdoņa
pieminekļa, kad šeit ar
Imanta Kalniņa dziesmu programmu viesosies dziesminiece Austra
Pumpure un „Austrasbērni”. Pirmās pilsētas svētku dienas vakarā Bauskas Kultūras centrā būs skatāma
latviešu rokmūzikas triloģijas „Savējie sapratīs.” pirmās filmas
„Sešdesmitie. Sākums.” pirmizrāde Bauskā, ko papildinās iespēja tikties ar filmas varoņiem – Bauskas pusē dibinātās grupas
„Katedrāle” dalībniekiem Gunāru Šimku un Ingvaru Leiti.
Svētku otrā diena iesāksies ar Bauskas novadā ražoto labumu
tirdziņu. No plkst. 11.00 Rīgas ielu pie Rātslaukuma piepildīs
Bauskas gardumi – vietējo saimnieku, mājražotāju, uzņēmēju un
ēdināšanas uzņēmumu gādāti produkti, ēdieni un dzērieni. Lai
vietējo labumu prezentēšana, izzināšana un baudīšana ritētu lustīgāk, Rātslaukumā par svētku atmosfēru rūpēsies Bauskas jaunie dziedātāji no vokālajām studijām „Pigoriņi”, „Saules zaķi”,
„Tirli Bums”, popgrupa „DoReMi”, grupa „Bekars” un solistes
Adriana Miglāne un Nikola Luīze Platā, kā arī deju grupa „Lēra”.
Jaunākajiem svētku dalībniekiem laukumā pie t/c „Rimi” darbosies „Annels” atrakcijas, Pasta ielā darbosies „Priekatrakcijas”
un sejiņu apgleznošana, apvienības „Jums” radošās darbnīcas
bērniem un „Miss Dimanta foto” skaistumkonkursa atlases foto
sesija. Laukumā pie Plūdoņa un Saules ielas krustojuma Valsts
policijas stends ar Runci Rūdi un Bebru Bruno - grīdas spēle,
atstarotāju darbnīca, krustvārdu mīklas, ieroču izstāde, speciālā
ekipējuma piemērīšana, pirkstu nospiedumi.
Svētku apmeklētājus un īpaši tos, kas smeķīgos Bauskas labumus būs jau iepazinuši, biedrība „Nasta” aicinās piedalīties
spēka un izturības atrakcijā. Notiks arī sacensību „Latvijas spēcīgākā pilsēta” Bauskas posms, kurā, sacenšoties ar citām Latvijas
pilsētām, baušķenieki varēs pārbaudīt savus spēkus svaru stieņa
spiešanā guļus.
Svinībās klātesošs būs arī mītiskais tēls tante Bauskā, kas sadarbībā ar apvienību „Jums” lūkos izzināt Bauskas iedzīvotāju
ieteikumus Latvijas simtgades pasākumiem, jo, ja „Tante Bauskā teica tā...”, tad tā noteikti arī notiks! Bauskas novada domes
stāvlaukumā notiks strītbola sacensības, kurās aicināti piedalīties groza bumbas lielāki un mazāki meistari. Savukārt Rīgas
un Kalna ielas krustojumā pie tilta svētku apmeklētājus izglītos
Valsts robežsardzes prezentācijas. Baušķeniekus un pilsētas viesus svētkos sveiks vīru koris no Lībekas (Vācija) ar koncertu
Sv.Gara baznīcā plkst.15.00, kā arī Vācijas kamerorķestris, kas
koncertēs plkst.16.00 Bauskas pilī.
Svētku vakara skatuves programma, kas sāksies plkst.18.00
Rātslaukumā ar apvienības “Jums” raidījuma šovu „5 krēsli un
15 cepumi” un Bauskas mājražotājiem, solās būt “garšīga” visa
vakara garumā. Turpinājumā gardēžu paraugstunda – kulinārijas
šovs „Bauskas smeķis” kopā ar Baibu Sipenieci-Gavari un Bauskas vadošajām kafejnīcām, restorāniem un krogiem, gatavojot
kādu īstenu Bauskas gardumu. Un kā kārtīgā šovā pienākas,
kamēr gardumi top, uzstāsies mākslinieki - vokālais ansamblis
„Eliksīrs” un „Suitu sievas”.
Vakara koncertā uzstāsies Laimis Rācenājs un grupa „Neaizmirstulītes”, izpildot latviešu un pasaules estrādes mūzikas šedevrus. Svētku apmeklētājus ar koncertu priecēs arī īsts
Latvijas rokenrols grupas „Keksi” izpildījumā, bet nakts balli
spēlēs muzikāli izglītotie un pieredzējušie grupas „Coco Orchestra”mūziķi.

Jānis Bukšs, Bauskas Kultūras
centra sabiedrisko attiecību speciālists

Bauskas novada aktualitātes ik trešdienu skan Radio
Skonto
Katras nedēļas trešdienā Radio Skonto ēterā apmēram
plkst.11.20 skan informatīvs raidījums „Bauskas novada
aktualitātes”. Šajā raidījumā ziņu veidā dzirdama būtiskākā
informācija par aktualitātēm novadā – pieņemtajiem lēmumiem, sabiedriskajām aktivitātēm, realizētajiem projektiem,
kultūras pasākumiem un citām aktualitātēm.
Seko līdzi un nenokavē!
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Pie mums pēc pieredzes
Moldovas pārstāvji iepazīst Bauskas uzņēmumus un
tūrisma piedāvājumus

Viesus iedvesmoja zemnieku saimniecībā „Vaidelotes” redzētais latviešu darba tikums un mīlestība
pret dabu un tradīcijām
No 24. līdz 30. jūlijam Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Latvijas Lauku forumu organizē
vasaras skolu-nometni Moldovas kolēģiem. Latvijā ieradās 30
cilvēku delegācija.
Vasaras skolas-nometnes mērķis ir stiprināt Moldovas reģionu, pašvaldību un NVO speciālistu profesionālo kapacitāti,
sniedzot metodisku un praktisku atbalstu projektu izstrādei uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības jautājumos reģionālā un vietējā
līmenī, kā arī veicināt Latvijas un Moldovas reģionu un pašvaldību sadarbību. Vasaras skolas-nometnes dalībnieki ir Moldovas
Ziemeļu, Centrālā, Dienvidu, Gagauzijas reģionu, to pašvaldību
un nevalstisko organizāciju (NVO) pārstāvji.
Vizītes pirmajās dienās delegācijas pārstāvji dalījās grupās un
devās pieredzes apmaiņā uz 12 Latvijas novadiem – Dundagas,
Dobeles, Tērvetes, Limbažu, Pārgaujas, Raunas, Madonas, Jelgavas, Carnikavas, Ikšķiles, Ķekavas un Bauskas novadu.
Bauskā ieradās četri Moldovas pārstāvji, kurus interesēja
mūsu prakse lauku tūrismā, finansējuma piesaistē valsts sludinātajiem Eiropas Savienības projektiem, pašvaldības organizēto
iepirkumu procedūras.
Pirmā tikšanās notika Bauskas novada domē ar pašvaldības
pārstāvjiem – priekšsēdētāja vietnieku Alvi Feldmani, izpilddirektora vietnieci Inetu Ruhocku, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāju Ilzi Tijoni un Iepirkumu nodaļas vadītāju Andri
Rāceni. Tās laikā viesus iepazīstināja ar pašvaldības struktūru,
funkcijām, investīciju projektiem un citu saistošu informāciju,
savukārt Moldovas pārstāvji reprezentēja Sorokas rajonu un Okņicas pilsētu Moldovas ziemeļos.
Sorokas rajona pārstāve Stella Zabirana iezīmēja, ka viņu
pārraudzības teritorijā atrodas viduslaiku cietoksnis un Bauskas
novada pašvaldībā Bauskas pils, tāpēc būtu vērtīgi domāt par kopīgu sadarbības līguma vai nodomu protokola parakstīšanu, lai

attīstītu abu valstu draudzību.
Moldovas delegācija iepazina Bauskas pili, vecpilsētu, Bauskas muzeju, kur guva priekšstatus par tūrisma objektu attīstības
iespējām un apmeklētāju piesaisti. Moldovas delegāciju īpaši interesēja Bauskas Tūrisma informācijas centrs un tā piedāvājumi,
jo viņu sapnis ir atvērt līdzīgu iestādi. Viņi viesojās kosmētikas
uzņēmumā “Gusto”, kur izzināja enerģisku un entuziastisku
psiholoģu Līgas Elmanes un Andras Katkēvičas hobiju, kas pārvērtās mazā biznesā. Viesi iedvesmoti devās prom no zemnieku
saimniecības “Vaidelotes”, kur ieraudzīja latviešu darba tikumu
un mīlestību pret dabu, tradīcijām. Viņi devās apciemot arī trušu
pilsētiņu Codes pagastā, SIA “Bauskas alus” darītavu un Rundāles pils dārzu.
Pēc viesošanās Bauskā Moldovas pārstāvji iegūt jaunas zināšanas un pieredzi devās uz Latgali. Tur Latvijas nozaru eksperti
Moldovas pārstāvjiem sniedza tematiskas lekcijas par būtiskām
attīstības plānošanas un projektu īstenošanas tēmām – teritorijas
mārketings, tūrisma produktu veidošana, uzņēmējdarbības vides
aktivizēšanas pasākumi un projektu vadība. Viņi apmeklēja Daugavpili, kā arī Krāslavas un Preiļu novadu.
Ciemiņiem organizēja arī praktiskus treniņus – izveidotās komandās Moldovas delegācijas pārstāvji veidoja tūrisma maršrutus, noteica pasākumus uzņēmējdarbības aktivizēšanai, jauniešu
iesaistei teritoriju attīstības plānošanā un īstenošanā, kā arī sagatavoja rīcības plānu partnerību izveidei.
Noslēgumā tika uzklausīti arī Moldovas delegācijas pārstāvju
vērtējumi par sniegtajām zināšanām un pieredzi, to pielietojumu
ikdienas darbā Moldovas teritoriju līdzsvarotai un integrētai attīstībai, kas kalpos par pamatu turpmākās sadarbības plānošanai.

Zane Gorškova
sabiedrisko attiecību speciāliste

BAUSKAS MUZEJĀ apskatāmas
• MĀRA KREITENBERGA jubilejas fotoizstāde „KAD MIRKLIS PAR LAIKU IR GARĀKS”. 19.08.2016. – 11.09. 2016
• Starptautiskā gleznotāju plenēra “BAUSKAS VASARA 2016” dalībnieku darbu izstāde - līdz 16.augustam
• Tautas lietišķās mākslas studijas “BAUSKA” izstāde “VERAM VAĻĀ PŪRA LĀDI…” līdz 11.septembrim.
Esat laipni gaidīti!
www.bauskasmuzejs.lv
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Aktuāla informācija
PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2016.gada 7.septembrī Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamo īpašumu (dzīvokļu) atklātas mutiskas izsoles ar augšupejošu soli:
1.Zaļā iela 15-4, Bauska, 42,3 m², sākumcena – EUR 5400, izsoles laiks plkst. 13.30.
2.Uzvaras iela 3-16, Gailīšu pag., 46,6 m², sākumcena – EUR 4300, izsoles laiks plkst. 13.45.
3.„Mūsa 2”- 6, Gailīšu pag., 48,3 m², sākumcena – EUR 1000, izsoles laiks plkst. 14.00.
4.Bauskas iela 1-10, Dāviņu pag., 51,5 m², sākumcena – EUR 900, izsoles laiks plkst. 14.15.
5.Bauskas iela 7-24, Dāviņu pag., 89,2 m², sākumcena – EUR 1200, izsoles laiks plkst. 14.30.
6.Bauskas iela 11-30, Dāviņu pag., 37,0 m², sākumcena – EUR 1200, izsoles laiks plkst. 14.45.
7.„Uzvaras”- 4, Vecsaules pag., 31,8 m², sākumcena – EUR 480, izsoles laiks plkst. 15.00.
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.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Bauskas novada domes 2016.gada 30.jūnija saistošie noteikumi Nr.9
„Grozījums Bauskas novada domes 2014.gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.2
„Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”
Bauskā, 2016.gada 30.jūnijā, Nr.9 ,protokols Nr.14, 12.punkts
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto un piekto daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma
risināšanā 25.panta pirmo daļu, Bērnu tiesību aizsardzības likuma 36. panta otro daļu, Ministru
kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu
1.Izdarīt Bauskas novada domes 2014.gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.2 „Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” šādu grozījumu:
1.1.izteikt 37.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
„37.2. 80 % apmērā medicīnisko izdevumu (izņemot medikamentus un maksas pakalpojumus)
samaksai līdz 200 euro gadā par pacienta iemaksu stacionārā (izņemot personas, kuras likumā
noteiktā kārtībā ir atzītas par trūcīgām), par pacienta iemaksu slimību diagnostikai un pacienta
līdzmaksājumam par operāciju, personām, kuras likumā noteiktā kārtībā ir atzītas par trūcīgām vai
maznodrošinātām personām un nestrādājošiem vientuļi dzīvojošiem pensionāriem un/vai personai
ar invaliditāti, kuru vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 325 euro vienai personai un tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi un šo noteikumu 53.2.apakšpuntā minētie īpašumi”.
2.Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Bauskas Novada Vēstis”.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

Paskaidrojuma raksts
Bauskas novada domes 2016.gada 30.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Grozījums
Bauskas novada domes 2014.gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.2
„Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 5.panta 1.punkts nosaka, ka sociālo palīdzību
klientiem sniedz, pamatojoties uz viņa materiālo resursu – ienākumu un īpašuma novērtējumu. Veicot pēdējos grozījumus saistošajos noteikumos 2016.gada 27.janvārī, saskaņošanas un rediģēšanas
procesā domes sēdē nonāca grozījumu projekts, kur bija izmainīts punkts attiecībā uz medicīniskajiem pabalstiem, nosakot mērķgrupu – trūcīgās, maznodrošinātās personas un vientuļi dzīvojošie
pensionāri, kuru vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 325 euro vienai personai.
Pēdējai no mērķgrupām bija svarīgi atstāt piebildi, kas bija iepriekšējo saistošo noteikumu redakcijā: “..un kurām nav citu resursu ienākumu gūšanai”, kas atbilstu sociālās palīdzības sniegšanas
pamatprincipiem atbilstoši likumam. Pašreizējā saistošo noteikumu redakcijā šī nosacījuma nav.
2. Īss projekta satura izklāsts
Precizēti kritēriji pabalsta medicīnisko izdevumu daļējai segšanai, paredzot, ka vientuļi dzīvojošiem pensionāriem tiek ņemti vērā ne tikai ienākumi pēdējo triju mēnešu periodā, kas nav lielāki
par 325 euro un viņiem nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi un šo noteikumu 53.2.apakšpuntā minētie īpašumi
3. Informācija par projekta plānoto ietekmi uz pašvaldības budžetu
Ietekme ir ilgtermiņā, jo, plānojot gada budžetu, netika pieļauta iespēja, ka pabalstus medicīnisko izdevumu daļējai segšanai vientuļi dzīvojošiem pensionāriem varētu piešķirt, nevērtējot viņiem
piederošus citus resursus, no kuriem var gūt ienākumus (nekustamais īpašums, vairākas automašīnas, traktortehnika u.c. resursi)
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. Nav ietekmes
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Grozījumi apspriesti un akceptēta to nepieciešamība sociālo darbinieku sanāksmē 2016.gada
24.maijā
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Konsultācijas nav notikušas
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

Aktuāla informācija
Augustā
•
•
•
•
•

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

Tiek gatavoti septiņi projekti Latvijas – Lietuvas
pārrobežu sadarbības programmai
Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir izsludinājusi atklātu projektu konkursu Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.
– 2020.gadam ietvaros. Projekti jāiesniedz līdz 5.augustam, bet to aktivitāšu uzsākšana atbilstoši programmas nosacījumiem ir ne ātrāk kā nākamā gada janvārī.
Bauskas novada pašvaldība iesniegšanai sagatavojusi septiņus projektus:
___________________________________________________________________________
Saskaņā ar programmas prioritāro virzienu „Sadarbība, kas veicina ilgtspējīgu un tīru vidi”,
ir sagatavots projekta priekšlikums „Kultūras pieminekļu un tiem pieguļošo teritoriju attīstība
inovatīvu tūrisma produktu izveidošanai”.
Projekta vadošais partneris ir Bauskas novada pašvaldība. Projektu plānots īstenot partnerībā ar
Pasvales rajona pašvaldību un Vidzemes augstskolu.
Apstiprināšanas gadījumā projektā paredzētās aktivitātes:
• V. Plūdoņa muzeja “Lejenieki” dzīvojamās mājas un interjera restaurācija un atjaunošana;
• Muzeja un teritorijas attīstības koncepcijas izstrāde eksportspējīga piedāvājuma attīstīšanai;
• Mopīgas mācības un pieredzes apmaiņas kultūras mantojuma atjaunošanā, saglabāšanā un labas pārvaldības nodrošināšanā.
Kopējās plānotās izmaksas EUR 470 000, ERAF līdzfinansējums ir 85% no attiecināmajām
izmaksām jeb EUR 399 500, valsts līdzfinansējums 7% no attiecināmajām izmaksām, pašvaldības
līdzfinansējums 8% no attiecināmajām izmaksām jeb EUR 37 600.
___________________________________________________________________________
Saskaņā ar programmas prioritāro virzienu „Sociālā integrācija kā teritoriālās attīstības
priekšnoteikums”, ir sagatavots projekta priekšlikums „Sociālā riska draudu mazināšana izmantojot tautas un netradicionālo sporta veidu un starpnozaru pieeju kā inovatīvu sociālās
iekļaušanas un informēšanas instrumentu”.
Projekta vadošais partneris ir Biržu rajona pašvaldība. Projektu plānots īstenot sadarbībā ar Aizkraukles novada pašvaldību un Jaunjelgavas novada pašvaldību.
Apstiprināšanas gadījumā projektā paredzētās aktivitātes:
• Infrastruktūra – skeitparka izveide;
• Iedvesmas forums/projekta atklāšanas konference;
• Atvērtās nodarbības lentošanā - Bauskas novada pagastos un Bauskas pilsētā (10);
• 2 praktiskie semināri/radošās darbnīcas par radošo pašizpausmi, komunikāciju (60 dalībnieki
kopā);
• Ielu sporta diena ar šī sporta elkiem un paraugiem/skeitparka atklāšanas pasākums;
• Jauniešu gada balva;
• 3 dienu neformālās izglītības apmācības riska grupas jauniešiem (25 jaunieši) par personības
izaugsmi, komunikāciju un motivāciju;
• Skeitparka iesildīšanas pasākums.
Kopējās plānotās izmaksas 170 000,00, ERAF līdzfinansējums ir 85% no attiecināmajām izmaksām jeb EUR 144 500,00, valsts līdzfinansējums 7% jeb EUR 11 900,00 no attiecināmajām
izmaksām pašvaldības līdzfinansējums 8% no attiecināmajām izmaksām jeb EUR 13 600,00.
__________________________________________________________________________
Saskaņā ar programmas prioritāro virzienu „Atbalsts darbaspēka mobilitātei un nodarbinātībai”, ir sagatavots projekta priekšlikums „Biznesa bibliotēku potenciāla attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās”.
Projekta vadošais partneris ir Pasvales rajona pašvaldība, projekta partneris Bauskas novada
pašvaldība.
Apstiprināšanas gadījumā projektā paredzētās aktivitātes:
•Jaunsaules, Ozolaines un Uzvaras bibliotēku infrastruktūras uzlabošana;
•Bibliotēku darbinieku kapacitātes celšana ar mērķi nodrošināt inovatīvu uzņēmējdarbības atbalsta centra vidi;
•Nodrošināt bibliotēkās kvalitatīvus biznesa atbalstošus pakalpojumus;
•Attīstīt uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku tīkla potenciālu un iespējas.
Kopējās plānotās izmaksas EUR 300 000, ERAF līdzfinansējums ir 85% no attiecināmajām
izmaksām jeb EUR 255 000, valsts līdzfinansējums 7% no attiecināmajām izmaksām, pašvaldības
līdzfinansējums 8% no attiecināmajām izmaksām, jeb EUR 24 000.
___________________________________________________________________________
Saskaņā ar programmas prioritāro virzienu „Sadarbība, kas veicina ilgtspējīgu un tīru
vidi”, ir sagatavots projekta priekšlikums „Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju
ainavā”.
Projekta vadošais partneris ir Zemgales plānošanas reģions, projekta partneri - Bauskas novada
pašvaldība, Baltijas Vides Forums, Jelgavas novada pašvaldība, Rundāles novada pašvaldība, Biržu rajona pašvaldība, Pakruojis rajona pašvaldība, Žagares reģionālais parks.
Apstiprināšanas gadījumā projektā paredzētās aktivitātes:
• Multifunkcionālas iekārtas - amfībijas iegādi upju regulārai pļaušanai;
• 5 problemātisku upju posmu attīrīšanu no aizauguma;
• Ilgtermiņa (10 gadu periodam) plānošanas dokumenta izstrādi Bauskas pilsētas un novada
upju ainavu attīstības (estētisko, ekoloģisko un funkcionālo aspektu) veicināšanai, dabas vērtību
saglabāšanai un vides pieejamības nodrošinājumam, paaugstinot iedzīvotāju labklājību un tūristu
piesaisti;
• Apmācības un pieredzes apmaiņa zaļās infrastruktūras uzlabošanai un uzturēšanai;
• Ainavu arhitekta amata pozīcijas izveidi Bauskas novada administrācijā.
Kopējās plānotās izmaksas EUR 220 000, ERAF līdzfinansējums ir 85% no attiecināmajām izmaksām jeb EUR 127 500, valsts līdzfinansējums 7% no attiecināmajām izmaksām, pašvaldības līdzfinansējums 8% no attiecināmajām izmaksām, kā arī neattiecināmās izmaksas kopā EUR 80 500.
___________________________________________________________________________
Saskaņā ar programmas prioritāro virzienu „Sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošana,
attīstot efektīvu publisko pārvaldi”, ir sagatavots projekta priekšlikums „Efektīvi publiskie pakalpojumi Šauļu rajona pašvaldībā un Bauskas novada pašvaldībā korupcijas draudu novēršanai”.
Projekta vadošais partneris ir Šauļu rajona administrācija, projekta partneris Bauskas novada
pašvaldība.
Apstiprināšanas gadījumā projektā paredzētās aktivitātes:
• Bauskas novada pašvaldības pretkorupcijas plāna izstrāde;
• Mācību programmas un pasākumi pašvaldības darbinieku efektivitātes celšanai un pieredzes
pārņemšanai;
• Informatīvu vides objektu izvietošana Bauskas pilsētas teritorijā (infografikas, skaidrojoša informācija par pašvaldības darbību, rezultātiem un pakalpojumiem);
• Sabiedrisko attiecību amata pozīcijas izveide Bauskas novada administrācijā;
• E-pakalpojumu ieviešana un pašvaldības mājas lapas www.bauska.lv pilnveide.
Kopējās plānotās izmaksas EUR 113 948, ERAF līdzfinansējums ir 85% no attiecināmajām
izmaksām, jeb EUR 96 855, valsts līdzfinansējums 7% no attiecināmajām izmaksām pašvaldības
līdzfinansējums 8% no attiecināmajām izmaksām jeb EUR 9116.
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Aktuāla informācija
turpinājums no 2.lpp
Saskaņā ar programmas prioritāro virzienu „Sociālā integrācija kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums”, ir sagatavots projekta priekšlikums “Uz kompleksu palīdzības sniegšanu orientēta
daudzfunkcionālo centru izveide Bauskas novada pašvaldībā un Šauļu rajona pašvaldībā”.
Projekta vadošais partneris ir Šauļu rajona pašvaldība, projekta partneri – Bauskas novada pašvaldība, Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija.
Projekta mērķis ir radīt apstākļus ģimenēm komplekso/integrēto pakalpojumu saņemšanai, padarot tos pieejamus tuvu dzīvesvietai, lai palīdzētu ģimenēm pārvarēt krīzes situācijas un apvienot
ģimenes un darba pienākumus.
Apstiprināšanas gadījumā projektā paredzētās aktivitātes:
• Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vecsaules pamatskola”, Vecsaules pamatskolas struktūrvienības „Jaunsaules pamatskola” un Bauskas novada pašvaldības iestādes „Mežotnes pamatskola”
atsevišķu telpu grupu pielāgošana daudzfunkcionālā centra darbībai;
• Divu sporta laukumu izveide;
• Aprīkojuma iegāde centru darba nodrošināšanai;
• Nodarbību nodrošināšana ģimenēm dažādu prasmju apguvei.
Kopējās plānotās izmaksas EUR 250 000,00. ERAF līdzfinansējums ir 85% no attiecināmajām
izmaksām jeb EUR 212 500,00, valsts līdzfinansējums 7% jeb EUR 17 500,00 no attiecināmajām
izmaksām, pašvaldības līdzfinansējums 8% no attiecināmajām izmaksām jeb EUR 20 000,00.
__________________________________________________________________________
Saskaņā ar programmas prioritāro virzienu „Sadarbība, kas veicina ilgtspējīgu un tīru vidi”,
ir sagatavots projekta priekšlikums „Slēgto atkritumu izgāztuvju pielāgošana alternatīvās enerģijas ražošanai”.
Projekta vadošais partneris ir Kauņas tehnoloģiju universitāte. Projektu plānots īstenot partnerībā ar Latvijas atkritumu saimniecības asociāciju un Šauļu rajona pašvaldību.
Apstiprināšanas gadījumā projektā paredzētās aktivitātes:
• Zinātniskais izpētes darbs, lai samazināto uzkrāto metāna gāzes daudzumu izgāztuves daļā un
nodrošinātu turpmāk nebīstamu izgāztuves lokalizāciju, kas droši ļautu veikt poligona paplašināšanas darbus – šūnas izbūvi;
• Vecās izgāztuves daļā veikt daļēju atsegšanu, noteikt tā sastāvu, atrast visefektīvāko veidu kā
esošo masu sadalīt – biopārklājums un degošā masas daļa kā sadedzināmais, ko piedāvātu sadedzināšanas rūpnīcās. Atsegtā izgāztuves daļa pēc izpētes tiek sakārtota un nosegta;
• Atrast metodes, tehnoloģiskos un loģistikas risinājumus, lai pēc projekta realizācijas ilgtermiņā
varētu veikt nešķiroto atkritumu pirmapstrādi, sašķirošanu pa frakcijām – bioloģija, degošais materiāls, lai paildzinātu poligona kalpošanas ilgumu.
Kopējās plānotās izmaksas EUR 340 500, ERAF līdzfinansējums ir 85% no attiecināmajām
izmaksām jeb EUR 289 425, valsts līdzfinansējums 7% jeb EUR 23 835 no attiecināmajām izmaksām pašvaldības līdzfinansējums 8% no attiecināmajām izmaksām jeb EUR 27 240.
__________________________________________________________________________
Projekti jāīsteno divu gadu laikā. ES Programmas mērķis ir sekmēt reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

Zane Gorškova, sabiedrisko attiecību speciāliste

Jaunie elektrības sadales tarifi – noderīgi padomi
1. augustā stāsies spēkā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) apstiprinātie AS “Sadales tīkls” elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifi (elektrības
sadales jeb piegādes tarifi). Mājsaimniecībām tiks pazemināta maksa par elektrības piegādi,
kas lielākajai daļai iedzīvotāju kompensēs fiksēto maksu par elektrības pieslēguma nodrošināšanu. AS “Sadales tīkls” sniedz dažus noderīgus padomus, kas iedzīvotājiem būtu jāzina,
lai sagatavotos gaidāmajām pārmaiņām.
Pirmos elektrības rēķinus no elektrības tirgotājiem, atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātajiem tarifiem, iedzīvotāji saņems septembra sākumā. Līdz šim iedzīvotāji
maksāja par katras patērētās elektrības kilovatstundas piegādi, bet līdzsvarotajā tarifā iedzīvotajiem
līdzšinējā pakalpojuma cena par elektrības piegādi veidosies no 2 daļām: fiksētas ikmēneša maksas
par pieslēguma nodrošināšanu un maksas par elektrības piegādi atbilstoši patērētajām kilovatstundām, kas līdzsvarotajā tarifā ir samazināta par līdz pat 22%.
Daļa iedzīvotāju maldīgi sapratuši, ka fiksētās ikmēneša maksas ieviešana automātiski nozīmēs
elektrības gala rēķina pieaugumu par, piemēram, 1,50, ietverot PVN, mājsaimniecībām vienfāzes
pieslēgumos. Jaunā tarifu struktūra ir veidota tā, lai samazinātā maksa par elektrības piegādi pie
vidēja elektrības patēriņa faktiski kompensētu fiksēto ikmēneša maksu par pieslēgumu un negatīvi neietekmētu lietotāju. Minētais 1,50 eiro pieaugums ir sagaidāms tiem pieslēgumiem, kuros
elektrība netiek patērēta. Šobrīd aptuveni 120 000 klientu objektu ir tā dēvētie
“nulles” un ļoti zema patēriņa pieslēgumi, un puse no šiem objektiem ir dzīvokļi pilsētās.
Ieviešot līdzsvarotos elektrības sadales tarifus, tiks nodrošināts taisnīguma
princips elektrības piegādes maksai visām mājsaimniecībām – sākot ar 1. augustu, tiem, kas tērē elektrību, vairs nebūs jāmaksā arī par tiem, kas elektrību netērē, bet kuriem tik un tā AS “Sadales tīkls” ir jānodrošina pieslēgums,
nepārtraukta elektrības piegāde un skaitītāju apkalpošana. Iedzīvotājiem, kam
nav “nulles” pieslēgums, pie vidēja elektrības patēriņa samazinātā maksa par
elektrības piegādi faktiski kompensēs fiksēto ikmēneša maksu par pieslēgumu.
Kā liecina AS “Sadales tīkls” aprēķini, aptuveni 700 tūkstošiem mājsaimniecību jaunie sadales tarifi elektrības gala rēķinu būtiski neietekmēs vai tas pat
samazināsies.
Lai klienti varētu uzzināt elektrības rēķina izmaiņas, stājoties spēkā līdzsvarotajiem tarifiem, AS “Sadales tīkls” iedzīvotāju ērtībām ir izstrādājusi informatīvu tarifu salīdzināšanas kalkulatoru. Ar tā palīdzību var ātri un ērti noskaidrot elektrības rēķina izmaiņas. Kalkulatoram ir pievienota paskaidrojoša
instrukcija, lai ātri vien soli pa solim nonāktu pie salīdzinošā rezultāta. Tarifa
kalkulators ir izvietots mājaslapā www.sadalestikls.lv klientu apakšsadaļā pie
informācijas par tarifiem.
Tāpat uzņēmuma mājaslapā pieejams vēl viens kalkulators, ar kura palīdzību
jebkurš klients var novērtēt, kādi pieslēguma tehniskie parametri ir nepieciešami konkrētajam mājoklim. Šis kalkulators savulaik izveidots klientiem, kuri
vēlējās izveidot jaunu pieslēgumu un saprast, cik lielu pieslēguma jaudu nepieciešams ierīkot. Taču līdz ar tarifu struktūras izmaiņām šis kalkulators kļūst
aktuāls gandrīz ikvienai mājsaimniecībai, jo vienkāršā veidā un pietiekami ātri
ļaus saprast, vai šodienas realitāte nav pavisam cita, salīdzinot ar agrākajiem
aprēķiniem. AS “Sadales tīkls” aicina ikvienu klientu izmantot abus kalkulatorus un aprēķināt, vai gadījumā laikā līdz 1. augustam nav vērts sakārtot savu
saimniecību un ierīkot pareizu elektroenerģijas pieslēgumu, samazinot vai, gluži pretēji, palielinot pieslēguma jaudu atbilstoši mājsaimniecības vajadzībām.

Valsts atbalsts jūsu daudzdzīvokļu mājas renovācijai un
energoefektivitātes paaugstināšanai
Skaista dzīve sākas ar laimīgiem cilvēkiem un sakārtotu vidi ap sevi. Lai
palīdzētu Jūsu daudzdzīvokļu mājai tapt sakoptai un tādai, kas taupa gan
energoresursus, gan saudzē iedzīvotāju maciņus, no šā gada pavasara Latvijā ir pieejama jauna valsts atbalsta programma no Eiropas struktūrfondiem
daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanai.
Par daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmu stāsta “Attīstības finanšu institūcijas
Altum” Zemgales reģiona vadītāja Mārīte Lazdiņa.
Kas var izmantot jauno daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes programmu?
Ja daudzdzīvokļu mājā ir vismaz 5 dzīvokļi un vienam īpašniekam pieder mazāk nekā 20% no
dzīvokļu skaita un nedzīvojamās telpas neaizņem vairāk kā 25 % no kopējās mājas platības, dzīvokļu īpašnieki ar pilnvarotās personas starpniecību var pieteikties programmai. Pilnvarotā persona
ir iedzīvotāju pilnvarots pārstāvis, kas iedzīvotāju vārdā paraksta dokumentus un īsteno visus energoefektivitātes pasākumus.
Kāds valsts atbalsts pieejams daudzdzīvokļu ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai?
Programma piedāvā daudzpusīgu atbalstu: bezmaksas konsultācijas, grantu (neatmaksājams finansiālais atbalsts līdz 50% no projekta izmaksām), aizdevumu garantiju, kā arī iespēju piesaistīt
“Attīstības finanšu institūcijas Altum” (ALTUM) aizdevumu projekta realizācijai.
Kādus darbus var veikt ar programmas atbalstu?
Energoefektivitātes projekta ietvaros var veikt sekojošus būvdarbus – sienu, pagraba, bēniņu siltināšanu, logu nomaiņu, apkures sistēmas renovāciju, karstā ūdens sistēmas renovāciju, inženiersistēmu renovāciju un citus nepieciešamos ēkas uzlabošanas darbus. Veicot energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus mājā, ir iespējams uzlabot mājas kopējo tehnisko stāvokli, pagarināt tās mūžu un
paaugstināt dzīvokļu tirgus vērtību.
Kas ir svarīgākais, lai uzsāktu ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus?
Dzīvokļu īpašniekiem jābūt aktīviem un jāiesaistās lēmumu pieņemšanā par savas mājas renovāciju un dzīves apstākļu uzlabošanu. Dzīvokļu īpašnieku atbildība par māju ir daudz lielāka nekā tikai
atbildība katram par savu dzīvokli. Lēmumos par mājas uzlabošanas darbiem ir jāiesaistās visiem
dzīvokļu īpašniekiem, lai māja būtu sakārtota un tajā būtu patīkami dzīvot. Lielākais ieguvums pēc
energoefektivitātes projekta īstenošanas ir tas, ka būtiski samazināsies izmaksas par apkuri.
Programmā pieejamais finansējums ir 166 miljoni eiro, un ar šī finansējuma palīdzību būs iespējams nosiltināt ap 1700 no Latvijā esošajām 36 000 daudzīvokļu mājām. Finansējums būs pieejams
nelielai daļai no daudzdzīvokļu mājām, līdz ar to aicinām būt aktīviem un izlēmīgiem un laikus pieteikties finansējumam jūsu daudzdzīvokļu mājas renovācijai.
Pieteikties programmai varēs līdz 2022.gada 31.decembrim vai līdz brīdim, kamēr tiks izsmelts
viss pieejamais programmas finansējums.
ALTUM aicina dzīvokļu īpašniekus būt aktīviem un izmantot pieejamo finansējumu. Pieteikties
programmā var ar pilnvarotās personas starpniecību, līdz ar to dzīvokļu īpašniekiem jāizlemj, kam
uzticēt mājas renovācijas īstenošanu. Pilnvarotā persona var būt esošais mājas apsaimniekotājs vai
mājas biedrība, vai kāda cita juridiska persona, kam dzīvokļu īpašnieki uzticas un pilnvaro energoefektivitātes projekta realizācijai.
Plašāka informācija par programmas nosacījumiem un piedāvātajām iespējām pieejama ALTUM
mājas lapā www.altum.lv , kā arī aicinām interesentus nākt uz konsultācijām klātienē ALTUM reģionālajos centros, tostarp Jelgavā, Lielā iela 12, un konsultāciju birojos visā Latvijā.

Augusta elektrības rēķinos, ko saņemsiet septembra sākumā, rēķina izmaiņas būs atkarīgas no
ikmēneša elektrības patēriņa un pieslēguma veida. Piemēram, mājsaimniecībām vienfāzes pieslēgumos pie salīdzinoši maza elektrības patēriņa – 85 kilovatstundas (kWh) mēnesī – kopējais rēķins
pieaugs par 0,23 eiro(ietverot PVN), bet pie 115 kWh patēriņa mēnesī gala rēķins samazināsies par
0,21 eiro. Mājsaimniecībām trīsfāžu pieslēgumos fiksētā ikmēneša maksa būs atkarīga no pieslēguma jaudas. Piemēram, 20 ampēru trīsfāžu pieslēgumos ar salīdzinoši mazu elektrības patēriņu
– 100 kWh mēnesī – kopējais rēķins pieaugs par 3,35 eiro, bet ar patēriņu 400 kWh mēnesī gala
rēķins samazināsies par 1,13 eiro.
Saprotot, ka ne katram iedzīvotājam ir vienkārši izprast elektroenerģijas pieslēgumu jaudu dažādos tehniskos parametrus, kā arī to, ka situācija katrā mājsaimniecībā var būt ļoti atšķirīga, gada
laikā – no 1. augusta līdz 2017. gada 31. jūlijam – ikvienai mājsaimniecībai, kura būs mainījusi
sava pieslēguma parametrus uz zemākiem, taču konstatēs, ka samazinātā jauda neļauj vienlaicīgi
darbināt ikdienā lietojamās elektroierīces, jo bieži tiek “izsisti korķi”, tiks nodrošināta iespēja vienu
reizi bez maksas atkal palielināt elektrotīkla pieslēguma jaudu iepriekšējās jaudas robežās. Pieslēguma jaudas samazināšana arī turpmāk būs bez maksas.
Jaunie sadales tarifi, saskaņā ar kuriem klienti norēķināsies atbilstoši sava pieslēguma jaudai un
elektrības patēriņam, segs elektrotīkla uzturēšanas un atjaunošanas izmaksas. Visa informācija par
AS “Sadales tīkls” līdzsvarotajiem tarifiem ir pieejama uzņēmuma mājaslapā www.sadalestikls.lv

Tatjana Smirnova, AS “Sadales tīkls”
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Deputāta viedoklis
Optimizācijas “pamatojuma” meklējumos
Turpinoties novada vadības kursam uz skolu tīkla optimizēšanu, tiek meklēti visdažādākie risinājumi un pamatojumi tā nepieciešamībai. Tostarp veikti dārgi pētījumi, kā, piemēram, SIA “Karšu
izdevniecība Jāņa sēta” galvenā redaktora Jāņa Turlaja sagatavotais „Priekšlikumi un to pamatojums Bauskas novada izglītības iestāžu attīstības un optimizācijas plānam”. Šis pētījums rada zināmu neizpratni, jo galarezultāts liek domāt nevis par pozitīviem uzlabojumiem izglītības sistēmā,
domājot par mūsu skolēnu un bērnu ieguvumiem, bet tieši pretēji – par iznīcību un vēl dziļāku
problēmu radīšanu lauku reģionos, ignorējot novada līdzsvarotu attīstību.

Emigrācijas plāns
Pētījuma nepilnība ir vienpusīgs viedokļu atspoguļojums, neiekļaujot optimizācijā iesaistīto
mērķgrupu viedokli. Trūkst analīzes, kas sniegtu priekšstatu par situāciju novada skolu tīklā pēc šo
priekšlikumu ieviešanas. Jāsecina, ka līdz ar autora piedāvāto modeli Bauskas novadā tiks īstenots
emigrācijas, nevis reemigrācijas plāns. Plānots likvidēt Mežgaļu pamatskolu, Ozolaines pamatskolu,
Mežotnes pamatskolu, reorganizēt Jaunsaules pamatskolu, pārējās novada pagastu skolās atstājot
vien sākumskolu. Jau pieņemts lēmums par Īslīces un Uzvaras vidusskolu reorganizēšanu. Atlaisto
pedagogu skaits ievērojami pārsniegs to, kāds būs nepieciešams novada izglītības iestādēs.
Prognozēs pētījuma autors min 2030. gadu, lai pamatotu sasteigto skolu tīkla reformu. Netiek
norādīts katrai izglītības iestādei prognozējamais skolēnu skaits.
Pētījumā nav ņemta vērā skolu darba kvalitāte, jo pašvaldības Izglītības nodaļa vispusīgu vērtējumu tai nesniedz jau vairākus gadus. Skolas tiek mērītas tikai pēc izdevīguma un resursu efektīva
izlietojuma. Kā savā rakstā laikrakstā “Bauskas Dzīve” pētnieks J.Turlajs norāda: “….man nav
izprotama tā nomelnošanas kampaņa, ko izvērsuši atsevišķi pašvaldības deputāti pret pašvaldības
darbiniekiem, kas cenšas celt izglītības pakalpojuma efektivitāti novadā”. Tur nu jāpiekrīt Turlaja kungam – tiešām viņi rūpējas tikai par finanšu efektivitāti uz lauku iedzīvotāju rēķina, bet ne
par izglītības kvalitāti, kur kā svarīgi kritēriji jāmin izglītības pieejamības nodrošināšana, mācību
procesa kvalitāte, rūpējoties par pedagogu izglītības atbilstību, kvalifikācijas paaugstināšanu, izstrādājot priekšlikumus pašvaldības izglītības iestāžu darba uzlabošanai un sniedzot metodisko palīdzību izglītības procesa nodrošināšanai pašvaldības izglītības iestādēs pretēji šobrīd vērotajām IN
darbībām, kur dominē kontrole, paskaidrojumu pieprasīšana no nepaklausīgajiem, ekonomēšana uz
skolotāju rēķina. Tā ilgu periodu pirmsskolas pedagogiem tika liegta iespēja strādāt pat vienu pilnu
slodzi, līdz ar to mākslīgi samazinot pedagogu algas.
Izglītības speciālisti laikam ir aizmirsuši, ka galvenā mēraukla izglītības pievienotai vērtībai un
kvalitātei ir ikkatra skolēna attīstība un individuālie sasniegumi. Viņi tāpat kā J.Turlajs laikam nav
aizdomājušies, ka skolēnu mācīšanās kvalitāte, uzmanības noturība u.c. lielā mērā ir atkarīgi arī no
tādiem apstākļiem kā ceļa ilgums līdz skolai, palielināts stresa fons skolā ar lielu skolēnu skaitu,
sociālā noslāņošanās, problēmas ģimenē, kuru diagnosticēšanai un risināšanai lielajām skolām bieži nepietiek laika un resursu.

Situāciju nepārzina
Vērtējot izglītības pieejamību, J.Turlajs pauž, ka skolēnam jānokļūst skolā ne ilgāk kā 25 minūtēs
no jebkuras novada vietas. Kā risinājumu labai transporta organizācijai viņš min iespēju vairākiem
vecākiem algot kaimiņos dzīvojošo šoferi. Jāsecina, ka pētnieks nepārzina lauku sociālo situāciju,
kur daudzām ģimenēm šādi izdevumi nav iespējami. Pētījumā nav ņemts vērā, ka pēc reformas
pārvadājamo skolēnu skaits pieaugs, tāpat kā pārvadājumu attālumi.
Nav modelēta skolēnu pārvietošana no slēgtajām skolām uz tām, kuras pēc likumā definētā izvēlēsies vecāki, nevis norādīs pētnieks. Ļoti iespējams, ka skolēni no slēgtajām skolām izvēlēsies
skolas citos novados, piemēram, pēc Ozolaines pamatskolas likvidācijas bērni, visticamāk, dosies
uz Misas vai Skaistkalnes vidusskolu Vecumnieku novadā.
Pētnieks neņem vērā iespējamās izmaiņas ārvalstu darba tirgū, piemēram, Lielbritānijā jau pieņemts lēmums par ierobežojumiem ārvalstniekiem. Iespējams, daudzi, kas līdz šim vēlējušies doties prom no Latvijas, izlems tomēr palikt dzimtenē un arī bērni turpinās izglītību tepat.

Iegulda bez plāna
Skolu iznīcināšana laukos novedusi pie kultūras un sociālo pakalpojumu izsīkšanas, sabiedrības
degradācijas un panīkuma. Skola laukos līdztekus izglītībai sniedz plaša spektra pakalpojumus visiem
pagasta iedzīvotājiem – piemēram, Ozolaines pamatskolā ir sociālie pakalpojumi, notiek Vecsaules
pagasta kultūras pasākumi u.c. Likvidējot skolu, cilvēkiem atņemtu iespēju būt piederīgiem un
vajadzīgiem.
Nepārliecinoši ir mēģinājumi risināt tukšo ēku problēmu, piemēram, Mežgaļu skolu piedāvājot
zemessargiem, Mežotnes pamatskolu pārvēršot par sportošanas vietu. Kā var sportot mazajās klašu
telpās ar zemajiem griestiem? Pārveidei vajadzīgs apjomīgs finansējums, kāda nav pašvaldības
rīcībā.
J. Turlajs uzsver, ka “lielākās izmaksas ir izglītības iestādēs ar mazu skolēnu skaitu”. Šāda pieeja
ir aplama, jo valsts metodika, izglītojamo izmaksu noteikšanā, neiekļauj pašvaldības investīcijas
materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras uzlabošanai. Bauskas novada pašvaldība turpina aizņemties naudu izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošanai un materiālās bāzes modernizācijai
bez skaidra plāna par nākotni.

Aprēķini slēpjami?
Pasliktināt novada skolu tīklu, samazinot lauku ģimeņu dzīves kvalitāti, ir izdevīgi tiem, kas te
saredz 1,4 milj. eur ekonomiju, un cienījamiem pilsētas skolu direktoriem – deputātiem, kam šāds
lēmums nodrošinātu skolēnu skaita pieaugumu, kas ir noteicošais kritērijs algas lielumam.
Tomēr arī par ekonomijas aprēķinu nevaram būt pārliecināti, jo gan vecāku, gan domes deputātu
vēlme tos saņemt nav piepildījusies. Vecākiem pētījuma prezentācijā vēstīja, ka skaidrojumu var
saņemt pie novada administrācijas ekonomistes Zaigas Kārkliņas, kas aizņemtības dēļ varēšot tam
atvēlēt 5-10 minūtes. Uz deputāta Aleksandra Novicka rakstisku lūgumu saņemt informāciju, tika
vien sagaidīta domes priekšsēdētāja Raita Ābelnieka atbilde, ka tie detalizēti skaidroti deputātu
darba sanāksmē. Tā vietā, lai formāli “atrakstītos”, būtu taču ļoti vienkārši aprēķinus, ja tādi ir,
nosūtīt tos visiem deputātiem elektroniski. Diemžēl tie līdz šim nav saņemti. Izskatās, ka ne administrācijas darbinieki, vadība, ne cienījamais pētnieks J. Turlajs savā rakstā laikrakstā “Bauskas
Dzīve”, uzsverot: “Tā kā daļa aprēķinos izmantotā apjomīgā materiāla satur sensitīvu informāciju,
tā neizsniegšana ārpus pašvaldības telpām nav nekas neparasts” , ir aizmirsuši par tādu sīkumu
kā Latvijas Republikas likumdošanā noteiktais, kas uzliek par pienākumu deputātam informāciju izsniegt. Novadā nevar būt sensitīvi dati deputātam. Kā tad viņš varēs pieņemt kompetentus
lēmumus, neiegūstot visu informāciju? Par to novada administrācijai norādījusi arī Datu valsts
inspekcija.
Tā vien šķiet, ka novada vadība cenšas izdabāt politiskajiem līderiem, kuri Latvijas nākotni
saredz nedaudzās lielās pilsētās, bet lauku teritorijas pārvērš par milzīgiem lauksaimniecības uzņēmumiem. Visvienkāršāk to izdarīt, likvidējot infrastruktūru, kas cilvēkus vēl notur laukos – mazās

skolas ar ģimenisko vidi, kultūras un sociālos pakalpojumus, kā arī nelielās lauku saimniecības.
Šī pētījuma un tā priekšlikumu popularizēšana ir lieliska Bauskas novada vadības metode kā
iebaidīt lauku skolotājus, vecākus un skolēnus un likt tiem savlaicīgi meklēt darbam un mācībām
“stabilu” skolu. Šobrīd daudzas lauku skolas saskaras ne tikai ar klašu, bet arī pedagoģiskā personāla komplektācijas mākslīgi radītu problēmu. Un uz jautājumu – kāpēc dodaties prom, tiek saņemta
atbilde: “novads taču skolu taisās likvidēt”. Šobrīd veidojas situācija, ka skolu tīkla nākotni koriģē
un nosaka nevis Bauskas novada deputāti ar savu lēmumu, bet gan administrācijas darbinieki un
šādi pētnieki kā J. Turlajs, kurš darbojas ne jau novada lauku iedzīvotāju interesēs. Nepakļausimies
šai provokācijai! Latvijas lauki, tās iedzīvotāji ir mūsu valsts un novada bagātība. Neļausim to
iznīcināt, pakļaujoties lielo biznesmeņu, baņķieru un to līdzskrējēju spiedienam!

Bauskas novada domes deputāti
Aleksandrs Novickis un Aivija Kursīte

Speciālista skaidrojums
Izlasot pašvaldības deputātu Aleksandra Novicka un Aivijas Kursītes rakstu ar skarbo
kritiku par “Karšu izdevniecības Jāņa sēta” pētījumā paustajiem priekšlikumiem Bauskas
novada izglītības iestāžu attīstības un optimizācijas plānam, sapratu, ka tik destruktīvus un
sabiedrību musinošus rakstus bez atbildes atstāt nevar, un turpinājumā centīšos atbildēt kaut
uz daļu no tajā izteiktajiem pārmetumiem.
Arī mani kā Latvijas patriotu uztrauc iedzīvotāju skaita dramatiskā samazināšanās gan emigrācijas, gan zemās dzimstības dēļ. Tomēr es apzinos, ka tās ir sekas nevis kādu mistisku ļaundaru darbībām, bet globalizācijas procesam, kas 21. gadsimtā diktē attīstības nosacījumus lielākajā pasaules
daļā. Šim procesam ir gan pozitīvās, gan negatīvās puses. Pārvietošanās brīvība pasaules attīstītajā
daļā ļauj cilvēkiem ne tikai ceļot, bet arī izvēlēties mācību un darba vietu atbilstoši spējām un interesēm. Aizvien intensīvāka preču un pakalpojumu apmaiņas plūsma sniedz mums tūlītēju pieeju
visam inovatīvajam, kas tiek radīts pasaulē. Lai nodrošinātu preču un pakalpojumu konkurētspēju
globālajā tirgū, uzņēmējiem jācenšas ražot aizvien kvalitatīvākus produktus par zemāku pašizmaksu, pamatā to panākot ar moderno tehnoloģiju un aizvien izglītotāka darbaspēka palīdzību. Tie, kas
tam spēj pielāgoties, arī bauda globalizācijas labumus. Es priecājos par katru eksportējošu Latvijas
uzņēmumu, kam tas ir izdevies. Tieši šajos uzņēmumos ir Latvijas nākotne.
Latvijai ir paveicies, un, lai arī mēs esam attīstītāko pasaules valstu “astes” galā, tomēr mēs
dzīvojam ievērojami labāk nekā 80% pasaules iedzīvotāju. Tas, kas mani uztrauc, ka aizvien vairāk
talantīgo jauniešu, kas izvēlas studēt vai strādāt ārzemēs, neatgriežas Latvijā, nesaredzot sev šeit
tādas izaugsmes iespējas kā valstīs, kuru sabiedrība gūst lielākus labumus no globālās ekonomikas,
jo izprot, kā tā darbojas. Savas neuzņēmības dēļ aizvien lielāka mūsu tautas daļa nespēj iekļauties
globālajā ekonomikā, kur visu nosaka efektivitāte, līdz ar to liedzot sev arī tās augļus. Turklāt mūsu
sabiedrība noveco, un prognozes liecina, ka 2030. gadā darbspējas vecuma iedzīvotājiem nāksies
uzturēt pusotras reizes lielāku pensijas vecuma ļaužu skaitu nekā tagad. Pieaugot veco ļaužu īpatsvaram, ievērojami pieaugs slogs ne tikai uz sociālo aprūpi, bet arī uz jau tagad hroniskā līdzekļu
trūkumā esošo veselības aprūpi. Pirmais, kas šādā situācijā būtu jādara valstij, jārūpējas par efektīvu nodokļu ieņēmumu izlietojumu, un skaudrā patiesība, uz ko vairākkārt norādījuši arī attīstītāko
valstu eksperti, ka vislielākais nesaimnieciskums Latvijā valda tieši izglītības sistēmā. Skolu un
skolotāju noslodzē Latvija Eiropā stabili ieņem pēdējo vietu. Līdz šim politiķiem ir pietrūcis dūšas
sistēmas sakārtošanai, meklējot skolotāju algu palielināšanai un nozares modernizācijai aizvien
jaunus miljonus, palielinot slogu uz to iedzīvotāju un uzņēmēju daļu, kas godprātīgi maksā nodokļus, bet nerisinot problēmu pēc būtības. Tā rezultātā investīcijas, kas būtu jaunu darbavietu pamatā
Latvijā, nevis ienāk, bet aizplūst kopā ar darbspējīgajiem iedzīvotājiem.
Kopš 2000. gada iedzīvotāju skaits Bauskas novadā ir samazinājies par 20%, bet, piemēram,
Brunavas pagastā – par 30 procentiem! Lielākā daļa no šī samazinājuma ir iedzīvotāji, kuri darba
meklējumos pārcēlušies tuvāk Rīgai vai emigrējuši. Un šis nav stāsts par darbavietām, ko apmaksā
nodokļu maksātāji pustukšajās lauku skolās, kur 6–7 bērni klasē nav nekas neparasts, tomēr jāatceras, ka to skološanai tiek tērēti pat divreiz lielāki līdzekļi nekā pārdesmit kilometru attālumā esošajā
Bauskā, protams, tā arī nespējot nodrošināt labāku rezultātu. Ilgstoši dotētās Mežgaļu skolas varā
nav bijis pasargāt Brunavas pagastu no iedzīvotāju trešdaļas zaudēšanas 15 gadu laikā!
Vēl bēdīgāku situāciju, izvērtējot apstākļus, ieraudzījām ap Ozolaines skolu, no kuras tikai 8
kilometru attālumā atrodas daudz piemērotākās telpās izvietotā Vecsaules skola (tai arī trūkst skolēnu, tomēr to ir vairāk nekā Ozolainē). Lai imitētu Ozolaines skolas nepieciešamību, ar pašvaldības
autobusu pa grants ceļu liela daļa skolēnu tai tiek vesta no Dāviņiem, neskatoties uz to, ka Bauskā
šiem skolēniem pa asfaltēto ceļu nokļūšana būtu ne tikai ātrāka, bet arī tuvāka. Varu tikai apbrīnot
deputātu Novicka un Kursītes entuziasmu, ar kādu tie cenšas saglabāt skolēnu divas reizes dārgāku
apmācību skolā, kurā 2. klasē mācījās tikai pieci skolēni, turklāt vienā ēkā ar pasta nodaļu, skolas
slēgšanas gadījumā draudot ar skolēnu aizplūšanu uz citām iznīkstošām vidusskolām (Misā un
Skaistkalnē). Būtu labi, ja abi cienījamie deputāti ar tādu pašu entuziasmu piedāvātu risinājumus
ne tikai par nodokļu maksātāju naudas izlietojumu, bet arī par ieņēmumu palielinājumu, kas šajā
Vecsaules pagasta daļā ir īpaši zemi (vadošais uzņēmums pievienotās vērtības ziņā paradoksālā
kārtā ir jau minētā Ozolaines pasta nodaļa).
Pētot skolēnu pārvadājumu plūsmas Bauskas novadā, atklājām arī citus paradoksus. Piemēram,
izrādās, ka arī nekādiem kvantitatīvajiem kritērijiem neatbilstošajai Īslīces vidusskolai 2015. gadā
lielākā daļa audzēkņu tika vesta no Bauskas un tās pievārtē esošās Rītausmas. Un tas notiek apstākļos, kad Bauskas skolu aizpildījums ir tikai nedaudz vairāk kā 60 procenti!
Es saprotu, ka Latvijā ir demokrātija un vecākiem ir brīva izvēle, kurā skolā sūtīt savus bērnus,
tomēr vecāku interesēs ir nodrošināt bērniem iespējami labāku izglītības kvalitāti, un diemžēl, šādi
saimniekojot, mēs to vēl ilgi nespēsim nedz Bauskā, nedz Īslīcē.
Pirms pāris nedēļām man bija iespēja aprunāties ar kādu norvēģieti, kura atbild par izglītību par
Bauskas novadu iedzīvotāju skaita ziņā divreiz mazākā pašvaldībā Gjesdālē Norvēģijā. Uz jautājumu, vai viņiem ir sava vidusskola, viņa man atbildēja: “Nē! Tā taču ir tāda atbildība, un tas ir tik
dārgi! Mēs to nevaram atļauties! Mēs maksājam kaimiņu pašvaldībai Sannesai (20–35 kilometru
attālumā) par savu bērnu skološanu, un brauc viņi ar sabiedrisko transportu, nevis speciāliem skolēnu autobusiem.” Atgādināšu, ka Norvēģijā ienākums uz vienu iedzīvotāju ir gandrīz trīs reizes
augstāks nekā Latvijā. Tas gan nenozīmē, ka viņi atļautos izšķērdīgi rīkoties ar naudu, īpaši, ja tā ir
nodokļu maksātāju nauda. Interesanti, ka norvēģu likumi, cīnoties pret jauniešu mazkustīgo dzīvesveidu, pašvaldībām nosaka par pienākumu nogādāt skolēnus līdz pamatskolai tikai gadījumos, kad
attālums no dzīvesvietas pārsniedz 4 km (1. klasē – 2 km). Arī Latvijā ir daži izlēmīgi pašvaldību
vadītāji (piemēram, Dobeles mērs Andrejs Spridzāns), kuri, spītējot lēmuma nepopularitātei, šādas
“necilvēcīgas” normas (3 km) ieviesuši jau pirms trim gadiem, un sekas ir redzamas. Saimnieciski
rīkojoties, pašvaldība vairāk līdzekļu var veltīt, piemēram, uzņēmējdarbības vides sakārtošanai,
līdz ar ko Dobelē radītā pievienotā vērtība ir viena no augstākajām Latvijā, kas savukārt garantē
lielākus nodokļu ieņēmumus pašvaldībai un augstāku labklājības līmeni tās iedzīvotājiem. Ar bērnu
nokļūšanu skolās, protams, problēmu nav, bet, ja ir kādi individuāli gadījumi, tad tiem tiek meklēts
risinājums.
Ņemot vērā minēto, man nav izprotama tā nomelnošanas kampaņa, ko izvērsuši atsevišķi pašvaldības deputāti pret pašvaldības darbiniekiem, kas cenšas celt izglītības pakalpojumu efektivitāti
novadā. Apmelojumiem par informācijas slēpšanu arī nav nekāda pamata, jo biju klāt sarunā, kad
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turpinājums no 4.lpp
cienījamais deputāts Novickis tika aicināts iepazīties ar interesējošajiem datiem. Tā kā daļa aprēķinos izmantotā apjomīgā materiāla satur sensitīvu informāciju, tā neizsniegšana ārpus pašvaldības
telpām nav nekas neparasts. Arī ekonomistes Zaigas Kārkliņas profesionalitāti, papildus tiešajiem
darba pienākumiem apstrādājot milzīgās datu kopas, apšaubīt man nav bijis pamata. Tāpat vislabākos vārdus varu teikt par Izglītības nodaļas vadītājas Māras Bauvares un Domes izpilddirektora
vietnieces Inetas Ruhockas darbu, palīdzot sagādāt apjomīgo statistikas materiālu un atbildot uz
neskaitāmajiem Jāņa sētas jautājumiem, izstrādājot priekšlikumus un veidojot telpiskās plānošanas
platformu.
Tā kā es noteikti iestājos par iespējami efektīvāku nodokļu maksātāju naudas izlietojumu, tad
uzskatu, ka vēlētājiem ir jāzina, ka Bauskas novada pašvaldība no “Karšu izdevniecības Jāņa sēta”
par 8000 EUR + PVN iegādājusies pakalpojumu, kura rezultātā tā ieguvusi telpiskās plānošanas
platformu (par 5000 EUR), kurā līdz pat adreses līmenim dažādos mērogos uz precīzākās Latvijas
kartes pašvaldības autorizētiem lietotājiem iespējams redzēt anonimizētu 25 000 novadā deklarēto
iedzīvotāju izvietojumu, dalījumu pa vecuma grupām, dalījumu pēc apmeklētās skolas vai bērnudārza, adreses dzīvojamajā apbūvē bez deklarētajiem iedzīvotājiem, kā arī uzņēmumus visā bijušā
Bauskas rajona teritorijā pēc to faktiskās darbības vietas, nozares un radītās pievienotās vērtības. Šī
platforma ir ērti izmantojams rīks, kas ir neatsverams palīgs pašvaldības darbiniekiem, organizējot
ikdienas darbu un pieņemot izsvērtus lēmumus. Attīstītākajās valstīs šādas sistēmas pašvaldībās ir
ierasta prakse. Arī Latvijā inovatīvākās pašvaldības ar tādām jau strādā.
Par atlikušo summas daļu tapuši priekšlikumi novada izglītības iestāžu attīstības un optimizācijas plānam, kas iezīmē ceļu, kā esošā finansējuma ietvaros, sakārtojot izglītības iestāžu tīklu Bauskas novadā, celt skolotājiem algas līdz 1000 EUR “uz rokas”, turklāt vēl iegūstot 1,4 miljonus EUR
gadā novada skolu modernizācijai, tādējādi paverot ceļu novada jauniešiem uz kvalitatīvu izglītību
pie augsti kvalificētiem un motivētiem pedagogiem. Bez laikmeta prasībām atbilstošas izglītības
jauniešiem būs daudz grūtāk apgūt aizvien plašāko profesiju klāstu, kas saistītas ar modernajām
tehnoloģijām un ir pieprasītas un labi apmaksātas ne tikai globālajā tirgū, bet aizvien vairāk arī
tepat, Latvijā. Ļoti ceru, ka novada deputāti būs pietiekami izlēmīgi, lai izstrādātos priekšlikumus
realizētu dzīvē, pretējā gadījumā par pētījumu samaksātos 3000 EUR, par kuriem tik ļoti uztraucas
abi deputāti, būs jāpieskaita izglītības jomā neracionāli izlietotajiem miljoniem.
Nobeidzot šo rakstu, vēlos teikt, ka Bauskas novada nākotne lielā mērā atkarīga tieši no jaunās
paaudzes spējas veidot veiksmīgu karjeru, tā vairojot sava novada labklājību.

Jānis Turlajs, „Karšu izdevniecības Jāņa sēta” galvenais redaktors

Aktualitātes novadā
Sāk veidot BJSS infrastruktūras objekta –
peldbaseina – pamatus
20. jūlijā, ir sākta Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas (BJSS) infrastruktūras objekta – peldbaseina – pamatu betonēšana.
Objekts ir plānots kā profesionālās interešu izglītības iestādes “Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola” struktūrvienība, kur tiks nodrošinātas visu Bauskas novada izglītības iestāžu, tajā
skaitā pirmsskolas izglītības iestāžu, audzēkņu sporta nodarbības peldbaseinā.
Ēka prioritāri paredzēta sporta aktivitātēm ar diviem baseiniem. Lielais peldbaseins paredzēts ar
četriem 25 metrus gariem celiņiem. Peldbaseinā būs vieta cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem
ielaišanai baseinā.
Projektā paredzēts atsevišķs bērnu baseins pirmsskolas un sākumskolas posma izglītības iestāžu
audzēkņiem ar dziļumu 0,8 – 0,6 metri. Plānots, ka rehabilitācijas zona ar pirtīm un burbuļvannām
aizņems 15 procentus no kompleksa teritorijas.
Kā ziņots, Bauskas BJSS direktore Biruta Grantiņa parakstīja līgumu par objekta būvniecību
ar SIA “Abora”. Līguma kopsumma ir 3 137 158,65 eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Bauskas novada pašvaldība, veicot sistemātisku finanšu līdzekļu uzkrājumu, baseina būvei atvēlēs 1,5 miljonus eiro. Tie ir 47 procenti no kopējām būvniecības izmaksām. Pārējo summu pašvaldība aizņēmās Valsts kasē.

FOTO un teksts – Zane Gorškova

brīži bija Bruknas jaunuzceltajā baznīcā, kur Bauskas novada Seržānu audžuģimenes tētis Jānis
Seržāns sniedza nelielu ērģeļmūzikas koncertu. Ērģeļu mūzikas pavadījumā dziedāja divas Seržānu audžuģimenē dzīvojošās meitenes Liene un Laura. Skaisto vakaru noslēdza dziedošās Seržānu
audžuģimenes sniegtais koncerts muižas lielajā zālē. Pēc koncerta vēl staigājām pa muižas skaisto
teritoriju un baudījām vakara mieru, klusumu, ziedošā dārza smaržas. Atgriezāmies garīgi piepildīti, ar domu, ka brauksim šurp atkal kopā ar ģimenēm.
9.jūlijā apskatījām atjaunoto Bauskas rātsnamu, baudījām ekskursiju par senajiem svariem un
mēriem. Pēc Rātsnama apskates mūs gaidīja īstas vēdera baudas Dairas un Arnolda Jātnieku zemnieku saimniecībā “Vaidelotes”. Daira un Arnolds pastāstīja par darāmajiem darbiem zemnieku
saimniecībā, izrādīja savu jaunāko tehniku, kas iegādāta, pateicoties dalībai Eiropas Savienības
projektos Vērojot sakopto zemnieku sētu, dažādos sējumus un stādījumus, uzzinājām, ka visu šo
darbu veic ģimene pati, jo vecākiem lieli palīgi ir viņu pieci dēli, no kuriem jaunākais vēl apmeklē
vidusskolu. Šīs ģimenes ieguldītais darbs ir apbrīnas vērts, jo abi saimnieki darbojas arī kā deputāti Bauskas novada domē. Ģimene kopj latvisko mantojumu, sēj un stāda pēc Artūra kalendāra,
ievērojot mēness fāzes, līdz ar to sēšanas un ražas novākšanas laiks atšķiras no citām zemnieku
saimniecībām. Kā pārliecinājāmies viss aug griezdamies. Īpašu auru “Vaidelošu” sētai rada vecais,
milzīgais ozols, kuru ģimenei izdevies nosargāt, neskatoties uz padomju laika grandiozajiem plāniem visu nolīdzināt, izraut, nozāģēt. Tāpat paglābts arī lielais vītols. Daira un Arnolds aicināja
savā lielajā šķūnī, kur cienājāmies ar Dairas ceptiem pīrāgiem un saldo maizi, dzērām zāļu tējas.
Pie Dairas un Arnolda mūs uzņēma arī Ieva Dūmiņa ar saviem mājās ražotajiem vīniem. Notika
vīna degustācija, bija jautri un omulīgi. Ieva Dūmiņa priecēja mūs ar saviem stāstiem par vīna
darīšanu, sniedza nelielu ieskatu vīna darīšanas vēsturē, un stāstīja anekdotes un sakāmvārdus,
saistītus ar vīnu.
Pēc pusdienām devāmies uz Bauskas novada otru pusi, kur pašā leišmalē mīt Straģu ģimene ar
četriem burvīgiem bērniem: gaišmatainām un kustīgām kā ūdenszāles trejmeitiņām un dēlu, kurš
visu ciemošanās laiku palīdzēja vecākiem dažādos darbiņos. Jāņa un Ilutas Straģu zemnieku saimniecība “Krišjāņi” atrodas Brunavas pusē, nodarbojas ar lopkopību, augkopību. Jānis vada šo plašo
saimniecību, ļaujot saimniecei Ilutai nodarboties ar viņas vaļasprieku-sieru siešanu, mājas saldējuma gatavošanu. Tikām cienāti gan ar gardajiem dažādu šķirņu sieriem, gan Krišjāņu saimniecības
īpašo mājas saldējumu. Iluta iepazīstināja mūs ar savām mīlulēm- nelielo aitu ganāmpulku, kuru
viņa tuvākajā laikā cer papildināt. Aplūkojām trušus, klausījāmies burvīgo meiteņu koncertu. Meitenes gan dejoja, gan skaitīja dzejoļus, gan dziedāja. Daudzi no mums pirmo reizi nogaršoja aitas
pienu. Valdīja jauka un mājīga atmosfēra, jutāmies gaidīti un pat lutināti.
Trešajā, noslēguma dienā, pārrunājām mūsu tuvākās nākotnes plānus, kas saistīti ar bāriņtiesu
20.gada dienas svinībām oktobrī. Skanēja daudz labu, mīļu vārdu, veltītu gan galvenajam un svarīgākajam Bāriņtiesu darbinieku asociācijas cilvēkam - Baibai Melderei, gan nama mātēm - Bauskas
novada bāriņtiesas kolēģēm.
Paldies Bauskas ģimnāzijas direktoram Raimondam Žabovam, direktora vietniekam saimnieciskajā darbā Aivaram Zubovam par doto iespēju izmantot skolas telpas nometnes vajadzībām, skolas
tehniskajam personālam, kas klusi un nemanāmi visas brīvdienas darīja savu darbu, lai mēs varētu
dzīvot sakoptās un apsargātās telpās, paldies Dairai un Arnoldam Jātniekiem, Ievai Dūmiņai,Straģu
ģimenei, Bauskas Rātsnama darbiniekiem par iespēju būt kopā un izbaudīt viņu viesmīlību! Visbeidzot paldies Bauskas novada bāriņtiesas kolēģēm par labi noorganizēto un veiksmīgi pārdomāto
vasaras nometnes norises plānu, kas ļāva nometnes dalībniekiem iepazīt vienkāršus, sirsnīgus un
čaklus novada ļaudis!

Anda Smiltiņa-Plūdone, Bauskas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja

Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas vārdā saku lielu paldies Bauskas novada bāriņtiesas
priekšsēdētājai Andai Smiltiņai-Plūdonei un viņas komandai, par ieguldīto laiku un interesanto
nometnes programmu, kas ļāva mums izbaudīt neaizmirstamus kopā būšanas brīžus un smelties
spēku jauniem darbiem.

Ar cieņu, Baiba Meldere, Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas vadītāja

Aicina pieteikties Starptautiskās Jaunatnes dienas
svinībām
12.augustā biedrība “Latvijas Jaunatnes padome” sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju
un Jelgavas novada domi, Jelgavas 6.vidusskolas teritorijā rīkos Starptautiskās Jaunatnes dienas
svinības.
Notikuma galvenais mērķis ir vienot jauniešus no visas Latvijas daudzveidīgās izglītojošās un
izklaidējošās aktivitātēs, veicināt sadarbību starp jauniešiem un pievērst plašākas sabiedrības uzmanību jauniešiem aktuāliem jautājumiem, kā arī iepazīstināt ar daudzveidīgo pašvaldību un organizāciju piedāvājumu darbā ar jauniešiem. Pasākuma norises vieta izvēlēta, lai godinātu Pirmo
Latvijas Jauniešu galvaspilsētu – Jelgavu!
Starptautiskās Jaunatnes dienas svinības norisināsies no plkst. 15.00 līdz 22.30 un jaunieši no
visas Latvijas tiks aicināti iesaistīties Latvijas pašvaldību un nevalstisko organizāciju piedāvātajās
aktivitātēs, parādīt savus talantus plašākai publikai un piedalīties orientēšanās pa Jelgavas pilsētu.
Paralēli 12.augustā pasākuma norises vietā notiks arī Jelgavas pilsētas BASTA (pagalmu futbolu/
ielu futbola turnīra) noslēguma posms.
Lai pasākums spētu vienot visas Latvijas jauniešus, īpašs aicinājums ir jaunatnes organizācijām
un organizācijām, kas strādā ar jauniešiem, uz sadarbību Starptautiskās Jaunatnes dienas - 12.augusts - svinību organizēšanā!
Pieteikšanās pasākumam, aizpildot pieteikuma anketu tiešsaistē līdz 1.augustam.
Pieteikšanās: ejuz.lv/1208
Aktuālā informācija par pasākumu: http://ejuz.lv/notikums

Informāciju sagatavoja Latvijas Jaunatnes padome

Bāriņtiesu asociācijas biedru tikšanās Bauskā
Visām Latvijas bāriņtiesām šis ir nozīmīgs gads. Šogad aprit 20 gadi, kopš tika pieņemts likums
par bāriņtiesu dibināšanu un nodibinājās pirmās bāriņtiesas Latvijā.
Bāriņtiesu darbinieku asociācija, kas kopš savas dibināšanas gada uzņēmusi biedrus jau no 101
bāriņtiesas, 2008.gada jūlijā rīkoja pirmo vasaras nometni Līgatnē. Katru vasaru kādā no Latvijas
novadiem notiek šis jaukais, vienojošais bāriņtiesu asociācijas biedru pasākums, kurā atpūšamies,
radoši pastrādājam, smeļamies spēku jaunam darba cēlienam.
Šogad notika jau devītā Bāriņtiesu asociācijas darbinieku vasaras radošā nometne. Kā nometnes
vieta tika izvēlēta Bauska. Nometnes dalībnieki Bauskā pulcējās laikā no 8.līdz 10.jūlijam. Šis laiks
sakrita gan ar kantrimūzikas festivālu Bauskā, gan citiem svarīgiem pasākumiem un festivāliem
citviet Latvijā. Neskatoties uz to, Bauskas vasaras nometne pulcēja kopumā ap 90 dalībnieku. Uz
vasaras nometni bija sabraukuši dalībnieki teju no visiem Latvijas novadiem, kuri iesaistījušies
asociācijas darbībā.
8.jūlija vakarā pēc vasaras nometnes svinīgās atklāšanas, kurā laba vēlējumus vēlēja Bauskas novada domes priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks, nometnes dalībnieki devās uz Bruknu, kur
pa Bruknas muižas teritoriju laipni izvadāja Kalna svētību kopienas pārstāvis. Varēja uzzināt par
Bruknas muižas vēsturi, notikušajām izmaiņām muižas apkārtnē un pašā muižā. Neaizmirstami

Izdots buklets „Brīvdienas ģimenei ar bērniem
Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadā”
Bukletā apkopota informācija par apskates objektiem, pakalpojumiem un pasākumiem, kuri ir
interesanti ģimenēm ar bērniem vecumā no 1 līdz 16 gadiem. Bērnu piemērotība konkrētām vietām
ir iedalīta četrās vecuma grupās: mazulis (1-3gadi), pirmsskolas vecuma bērns (3-7gadi), skolēns
(7-12 gadi) un pusaudzis (12-16gadi). Bukleta lietotāju ērtībai ir norādītas arī ģimenes biļešu cenas,
norādes par to vai objektā ir bērnu pārtinamā galda virsma, bērnu pods, vai objektā ir kādi ierobežojumi, piemēram, ierobežota pārvietošanās ar bērnu ratiem. Pie ēdināšanas un nakšņošanas vietām,
ir izcelti uzņēmumi, kuros īpaši domāts par mazākiem bērniem un tur pieejami rotaļu laukumi,
rotaļu stūri, krēsliņi, ēdienkartes, gultas, ir saņemti kādi sertifikāti. Buklets izdots latviešu, krievu
un angļu valodā, to finansē Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novada pašvaldība, dizains
un druka SIA „McĀbols”.
Buklets pieejams Bauskas Tūrisma informācijas centrā, bet tā pdf versija lejuplādējama mājas
lapā www.visit.bauska.lv sadaļā: Info – Brošūras,bukleta PDF fails

Bauskas Tūrisma informācijas centra vadītāja
Inese Turkupole-Zilpure
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Bauskas novada rotu meklējot, fotoieskats
Bauskas novada sakoptāko īpašumu konkursu „Bauskas novada rota” pašvaldība šogad organizēja jau trešo gadu. Konkursam bija pieteikti kopumā 16 īpašumi. Visvairāk konkursā tika pieteiktas
individuālās dzīvojamās mājas lauku teritorijā, nominācijā „Sakoptākā individuālā dzīvojamā māja
un viensēta lauku teritorijā” – deviņi īpašumi. Trīs īpašumi no Gailīšu pagasta: „Madaras”, „Pēteri” un „Kaijas”, divi īpašumi no Vecsaules pagasta – „Akmeņlauki” un „Irbītes”, Dāviņu pagasta
„Vīgriezes”, Īslīces pagasta „Rītausmas”, Codes pagasta „Kārkliņi” un Ceraukstes pagasta „Gobas”.
Nominācijā „Sakoptākā daudzdzīvokļu māja” bija pieteikta daudzdzīvokļu māja „Upītes” Gailīšu
pagastā.
Nominācijā „Sakoptākais lauksaimniecības uzņēmums” pieteikts viens uzņēmums – Īslīces pagasta SIA „PS Līdums”.
Nominācijā „Sakoptākais uzņēmums” – viens uzņēmums SIA „ D.M.I.Dālderi” Ceraukstes pagastā.
Rezultāti
1.Nominācijā „Sakoptākā individuālā māja un viensēta lauku teritorijā” par Bauskas novada rotu
nominētas „Rītausmu” mājas Īslīces pagastā;
2.Nominācijā „Sakoptākais lauksaimniecības uzņēmums” par Bauskas novada rotu kļuvis SIA
„PS Līdums”;
3.Par novada rotu nominācijā „Sakoptākā pašvaldības iestāde” kļuvis Bauskas Bērnu un jauniešu
centrs;
4.Nominācijā „Sakoptākais uzņēmums” par novada rotu kļuvis uzņēmums SIA „DMI Dālderi”;
5.Īpašu balvu „Konkursa Bauskas novada rota dalībnieks 20016” par lielisku sākumu un mērķtiecīgām iecerēm, ko piešķir komisija vienam no konkursa dalībniekiem, saņēma daudzdzīvokļu māja
„Upītes” pašā leišmalē - Pograničā.
Bauskas novada pašvaldība pateicas visiem konkursa dalībniekiem par viesmīlību un atsaucību.
Visus dalībniekus gaida noslēguma koppasākums septembrī un pieredzes apmaiņas ekskursija uz
daiļdārziem pašās vasaras beigās.

Gailīšu pagasta
„Pēteri” priecē ar
saimnieka Pētera
Rājeva darinājumiem
kokā un akmenī

Ceraukstes
pagasta „Gobās”
varējām vērot
saimnieces
iekoptās
paraugdobes

Andra Matuļenko, sabiedrisko attiecību speciāliste

Vecsaules pagasta
„Akmeņlauku” mājas
gaumīgi iekoptas
purvainā apvidū

Dāviņu pagasta
„Vīgriezes” priecē
ar glīto mauriņu un
bagātīgo zivju dīķi ar
saliņu viducī

Ceraukstes
pagasta SIA
„D.M.I. Dālderi”
saimnieki krietni
pastrādājuši,
novācot gadiem
krātās atkritumu
kaudzes, izveidojot
acij tīkamu
mauriņu un
stādījumus

Vecsaules pagasta
„Irbītes” – perfekti
stādījumi,
pārdomāts vides
iekārtojums

Codes pagasta
„Kārkliņos”
skatījām bagātīgu
augu klāstu rūpīgi
pārdomātos
stādījumos

SIA „PS Līdums”
Īslīces pagastā,
kur modernas
tehnoloģijas
un darba
nodrošinājums
vietējiem
iedzīvotājiem
iet roku rokā ar
sakoptu vidi

Lielisku sākumu
un mērķtiecīgas
ieceres redzējām
daudzdzīvokļu
mājā „Upītes”
pašā leišmalē
- Pograničā,
Gailīšu pagastā

Īslīces pagasta „Rītausmas” šogad nominētas par Bauskas novada rotu
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Bauskas novada svētki Bruknā

Foto Edgars Namiķis
Svētku viesus
uzrunāja mūsu
sadraudzības
pašvaldību pārstāvji

Novada svētkos
varēja baudīt
daudzveidīgas
izklaides visām
gaumēm un
vecumiem

Svētku viesus visas
dienas garumā
ar interesantiem
priekšnesumiem
priecēja
mūsu novada
amatierkolektīvi

Novada svētkos
tika pasniegti
pašvaldības
augstākie
apbalvojumi.
Balvu par mūža
ieguldījumu sportā
saņem Ilgonis
Rencis

Balvu par mūža
ieguldījumu kultūras
attīstībā novadā
saņem Jānis
Matisons

Krāšņs bija deju
grupas „Jasmīna”
sniegums

Pēcpusdienā skatītāji
varēja baudīt tautā
iemīļotu mākslinieku
sniegumu

Tika apbalvoti
konkursa „Bauskas
novada rota”
nominanti. Balvu
saņem Vārnu ģimene
no Īslīces pagasta

Lielu interesi
apmeklētājos raisīja
retro auto parāde

Daudz līdzjutēju
pulcēja atraktīvās
novada pagastu
pārvaldnieku
sacensības
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Svētkos tika
suminātas dāmas
- krāšņāko cepuru
īpašnieces

Pagastu pārvalžu
vadītāji sagriež lielo
svētku kliņģeri, kuru
nobaudīt tika aicināti
svētku viesi
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SIA „Vides serviss” informācija
Ar kopīgu dzīvokļu īpašnieku lēmumu, iespējams
skaisti dzīvot ne tikai šodien, bet arī nākotnē
Domājot par šodienu un nākotni, svarīga ir dzīvojamā
fonda sakārtošana. Pateicoties Bauskas novada pašvaldības
šogad izdotajiem saistošajiem noteikumiem, Eiropas Savienības līdzdalībai un Altum finanšu instrumentiem, Bauskas
novada iedzīvotājiem
ir iespēja atjaunot savas mājas un pieguļošās teritorijas.
Saistošajos noteikumos par “Bauskas
novada pašvaldības
līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
energoefektivitātes
pasākumu veikšanai
un māju atjaunošanai”
norādīts, ka Bauskas
novada
pašvaldība
apņemas segt līdz pat
15% no projekta kopējām izmaksām, jeb līdz 15 000 EUR māju energoefektivitātes pasākumu
veikšanai. Papildus ir iespējams piesaistīt banku kredītu un Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu, ja dzīvokļu īpašnieki lemj par mājas pilno renovāciju, jo Eiropas Savienība ir par dzīvojamā
fonda uzlabošanu, kas dod iespēju iegūt finansējumu ēku sakārtošanā līdz 50% no kopējām izmaksām ar PVN.
Dzīvokļa īpašnieka aptuvenās izmaksas pēc pilnās projekta realizācijas ir paredzamas aptuveni 1 EUR/mēn uz
1 kvadrātmetru.
Pilnās renovācijas
kopā paredzamie
izdevumi vienam
dzīvokļa īpašniekam būtu, aptuveni, 150 EUR uz 1
kvadrātmetru.
Bauskas novadā
ir pietiekami daudz
daudzdzīvokļu
namu, kuras būtu
jāsakārto. Zināms,
ka kaitīgie un šobrīd jau caurie azbesta jumta šīferi
savu laiku ir nokalpojuši, un ir nepieciešama to maiņa. Māja cauro jumtu un nenosiltināto pagrabu
un bēniņu dēļ, zaudē ļoti daudz siltuma, kas atspoguļojas lielajos rēķina rādītājos. Iedzīvotājiem būtu
jāizlemj, vai ir nepieciešama pilna ēkas renovācija, kad tiek atjaunota un nosiltināta visa ēka vai sākotnēji pietiktu arī daļēju ēkas sakārtošanu, nosakot prioritātes, piemēram, jumta nomaiņa, bēniņu
siltināšana, cokola, pagraba pārseguma nosiltināšana, ūdensvada cauruļu nomaiņa un siltināšana,
vai pat tikai logu
nomaiņa kāpņutelpās, kas jau
samazina siltuma
zudumus.
Ēkas
energoefektivitātes
veicināšana nozīmē pasākumu
kopumu, kas ļauj
ievērojami samazināt siltuma un
elektroenerģijas
patēriņu ēkā. Piemērs: apkures rēķini Salātu
ielā 20 par 48,1 un 64,8 m²
dzīvokli. Maksa samazinājusies ievērojami - līdz pat 3
reizēm.
Pagājušomēnes noslēdzās
konkurss “Energoefektīvākā
ēka Latvijā 2016”. Pateicības
rakstu no Ekonomikas ministra Arvila Ašeradena un Vides
aizsardzības un reģionālās
attīstības ministra (VARAM)
Kaspara Gerharda par energoefektīviem un ilgtspējīgiem
risinājumiem daudzdzīvokļu
ēkas renovācijā saņēma arī
SIA “Vides serviss” par renovēto daudzdzīvokļu māju
Salātu ielā 20. Salātu ielas
20 nama iedzīvotāji parādīja,
ka, sadarbojoties, un, pārvarot dažādus sīkus šķēršļus un
īsus apgrūtinājumus, ir iespējams sasniegt lielisku rezultātu. Liels paldies jāsaka mājas
vecākajai Alitai Ževnerovičai
par lielo pašatdevi un iesaisti,
lai pašas un kaimiņu ģimenes
varētu dzīvot mājā, ar kuru
Bauska var lepoties.

Daudzie ieguvumi ir redzami un jūtami uzreiz pēc pilnās renovācijas:
1.
Iespējama samazināta maksa par apkuri līdz - 40 %
2.
Samazināta maksa par apsaimniekošanu - 20%
3.
Pieaug mājas un dzīvokļu īpašuma vērtība
4.
Pagarinās ēkas mūžs
5.
Kopīpašuma apdrošināšana
6.
Estētiski pievilcīgāks mājas skats, skaistāka pilsētvide
7.
Uzlabojas mikroklimats - siltāks, mājīgāks dzīvoklis
8.
Samazinās trokšņu līmenis
9.
Ekonomika iegūst darbavietas un papildu nodokļus valsts budžetā
10.
Mazāk tiek tērēta dabasgāze siltumenerģijas ražošanai, uzlabojot Latvijas eksporta/importa bilanci
Priecīga un motivējoša ziņa arī Vecpilsētas un kultūrvēsturiskā centra iedzīvotājiem, jo īpašs
atbalsts šogad paredzēts fasāžu un arhitektonisko elementu sakārtošanā. Saistošie noteikumi “Par
valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Bauskas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā esošo
ēku vēsturisko fasāžu un būvgaldniecības izstrādājumu atjaunošanu” dod iespēju iedzīvotājiem
iespēju atjaunot fasādes, logus, durvis. Pašvaldība daļēji apmaksās materiālu iegādi – fasādes atjaunošanai līdz 50% no tāmes, bet ne vairāk kā 1500 EUR; logu maiņai līdz pat 80%, ja tiek mainīti
visi logi, 50%, ja logi tiek mainīti vienā dzīvoklī, bet arī ne vairāk kā 1500 EUR apmērā. Pārējo
mājas būvgaldniecības (vēsturiskie oriģinālie koka logi, durvis, aplodas, virslogi, sandriki, slēģi, kā
arī vēsturiskās kāpnes, vārti) izstrādājumu atjaunošanai - 50% no tāmes, bet ne vairāk kā 500 EUR.
Pilnībā tiks apmaksāta arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija.
Lai gan darba izmaksas jāsedz pašiem iedzīvotājiem, tas ir liels atbalsts un iespēja ne tikai vizuāli padarīt skaistāku savu ēku, bet arī paaugstināt mājas vērtību un atjaunot vēstures elpu.
Tāpat atgādinām par mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanu. 2012. gada pieņemtie saistošie noteikumi “Par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību
daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai” nosaka, ka iedzīvotājiem
joprojām ir iespēja saņemt finanšu līdzekļus no 50 % līdz pat 95% apmēram - brauktuvju, ietvju,
apgaismojuma, bērnu rotaļu laukumu, soliņu, atkritumu urnu un konteineru uzstādīšanai, zāliena
izveidošanai.
Un tas viss ir iespējams! Iedzīvotājiem vienkārši ir jāsaņemas, jāpieņem lēmums, jāvienojas,
un jārīkojas! Mēs esam pelnījuši dzīvot skaistās, ekonomiskās mājās, it īpaši, ja līdzfinansējums
ir pieejams tādā apmērā. Turklāt atjaunotās mājas un skaisti sakoptās pieguļošās teritorijas padara
vizuāli pievilcīgāku arī pilsētas koptēlu. Mums ir iespējas un, savā ziņā, pat pienākums – izmantot
iespēju, ja ne sevis dēļ, tad vismaz bērnu dēļ.
Lai varētu realizēt iepriekš minētos projektus, 51% no mājas dzīvokļu īpašniekiem ir jāpieņem
kopīgs lēmums par projektu, turklāt būtiski, ka dzīvokļu īpašniekiem savlaicīgi jāmaksā rēķini par
saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem. Ja nepieciešams bankas aizdevums, ir nosacījumi, kas
jāņem vērā, proti, pozitīvs lēmums no visiem mājas dzīvokļu īpašniekiem vismaz 75% apmērā.
Nedrīkst būt arī nodokļu parādi par nekustamo īpašumu.
Aicinām uz kopīgu sadarbību dzīvojamā fonda sakārtošanā!

Iluta Rasa,
SIA „Vides serviss” sabiedrisko attiecību speciāliste

„Bauskas Novada Vēstis” lasāmas arī Bauskas novada mājas lapā
www.bauska.lv
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Aktuāla informācija
Rekonstruēto ielu atvēršanas svētki Codes pagastā
Pašlaik rit aktīvs būvniecības process kā pilsētā, tā pagastos. Šajā sezonā Bauskas novadā vienlaicīgi tiek attīstīti seši lieli būvniecības projekti – Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta
skolas infrastruktūras objektam – peldbaseins – sākta pamatu betonēšana, pār Mūsas upi iezīmējas
gājēju tiltiņš, nupat nosvinēti Spāru svētki Sociālā dienesta Higiēnas centram, tiek pārbūvēta arī
Bauskas Mūzikas skola. Novārtā netiek atstāti arī ceļi un ielas, kas svarīgi gan vietējiem iedzīvotājiem, gan Bauskas ciemiņiem.
Priecājamies, ka pēc rūpīgi ieguldīta darba varam priecāties par darba augļiem. Aprīlī sākta un
pašlaik ir pabeigta Bauskas novada Codes pagasta Dreņģerkalna un Torņa ielas brauktuves seguma
un esošā apgaismojuma pārbūve un sakaru komunikāciju aizsardzība. To nodrošināja SIA „Ceļu
būvniecības sabiedrība „IGATE”” par kopējo līgumsummu 218 874,88 eiro, ieskaitot pievienotās
vērtības nodokli.
Noslēgusies arī pērn septembrī sāktā gājēju celiņa un veloceliņa izbūve uz Īslīces pagasta Rītausmām. Tagad, dodoties uz pasākumiem Īslīces kultūras namā vai mājām Rītausmu ciemā, gājēji
un velobraucēji var pārvietoties pa 2,25 - 2,50 metrus platu celiņu. Ietves segumu veido asfalts,
bet paplašinātajās zonās starp brauktuvi, veloceliņu un autobusa platformu ir izbūvēts laukakmens
bruģis. Būvdarbus veica SIA “Ceļu būvniecības sabiedrību “Igate”” par 601 930, 56 eiro ar pievienotās vērtības nodokli.
Nozīmīgus dzīves kvalitātes uzlabojumus pašvaldība cenšas sarūpēt ne tikai pilsētniekiem, bet
arī pagastos mītošajiem novadniekiem. Par tradīciju jau kļuvuši rekonstruēto ielu atvēršanas svētki.
Līdz šim svinīgi pieskandināta 1.Maija iela, Kraujas iela un Rīgas iela, jo 2014. gadā tās piedzīvojušas pilnīgu brauktuves seguma maiņu. Savukārt pērnā gada izskaņā atzīmēti ielu atvēršanas
svētki Zemgaļu un Biržu ielā. Šovasar svētkus svinēsim Codes un Īslīces pagastā.
Par novada teritorijas uzlabojumiem vēlamies priecāties kopā ar iedzīvotājiem un darbos atbildīgajiem, tādēļ aicinām uz
Dreņģerkalna un Torņa ielas atvēršanas svētkiem.
9.augustā plkst.19 gaidīsim Bauskas novada Codes pagasta Jauncodē pie Dreņģerkalna
ielas sākuma, lai dotos kopīgā pastaigā pa sakārtotajām ielām.
Sanākušos uzrunās domes vadība, tiks sumināti būvuņēmēji un iesaistītie speciālisti. Kopā ar
folkloras kopu “Dreņģeri” pieskandināsim atjaunotās ielas un kopīgās pastaigas galapunktā baudīsim kādu nelielu svētku mielastu.
Novada pašvaldība rosina iedzīvotājus, kuru dzīvesvieta atrodas Dreņģerkalna un Torņa ielā
ne vien piedalīties, bet arī līdzdarboties. Aicinām iedzīvotājus ielas atvēršanas pasākuma laikā pie
sava īpašuma izvietot ziedu vāzes un meijas, radot svētku noskaņu sev un apkārtējiem.
Pēc Dreņģerkalna un Torņa ielas atvēršanas svētkiem, augusta otrajā pusē godināsim jaunizveidoto gājēju un veloceliņu no Bauskas uz Īslīces pagasta Rītausmām. Lai turpinātu sakopt jaunas
vietas Bauskas teritorijā, pašvaldība parakstījusi līgumu ar SIA “VIONA” par Miera ielas un Mūsas
ielas grants seguma nomaiņu pret bruģi.

Zane Gorškova, sabiedrisko attiecību speciāliste

Mednieku biedrības „Irši” mājai top jauns jumts
Mednieku biedrība “Irši” apsaimnieko medību resursus Vecsaules un Skaistkalnes pagastā 4600
ha platībā. Biedrība ir ieguvusi īpašumā bijušo Jaunsaules kolhoza degvielas uzpildes stacijas ēku,
kurā tika iekārtota mednieku māja ar divām telpām, medījumu pirmsapstrādei un atpūtai. Pašreiz
mājai ir nolietojies azbestcementa jumta segums, jumta tehniskais stāvoklis neapmierinošs, ēka
atrodas apdzīvotas vietas ceļa malā, tās izskats degradē ainavisko vidi. Tā kā biedrības naudas
līdzekļi sastāv no biedru naudām, kas tiek izmantoti medību resursu apsaimniekošanā, ēkas remontam, tai skaitā jumta seguma nomaiņai līdzekļu ir nepietiekoši.
Meklējot papildu finanšu līdzekļu piesaistes iespējas, Biedrība iesniedza pieteikumu Bauskas
novada pašvaldības izsludinātajā projektu konkursā, Bauskas novada sabiedriskajām organizācijām „Mēs savam novadam” līdzfinansējuma iegūšanai mednieku mājas juma seguma nomaiņai.
Tika gūts atbalsts 1000 eiro apjomā. Šā gada 24. jūlijā mednieku biedrības valde organizēja mednieku talku ar mērķi uzsākt mednieku mājas jumta nomaiņu un sakārtot mednieku mājas apkārtējo teritoriju. Talkā piedalījās lielākā daļa biedrības mednieku, līdz dienas beigām tika demontēts
vecais azbesta jumta segums, nomainītas bojātās juma koka konstrukcijas, veikti visi sagatavošanas darbi jauna mūsdienīga metāla jumta seguma iesegšanai. Talkas dienas vakarā mednieki bija
apņēmības pilni vēlreiz sapulcēties nākošajās brīvdienās, nobeigt jumta iesegšanas darbus un citus
uzsāktos labiekārtošanas darbus.
Tā kā biedrības medību platības tiek ietvertas Āfrikas cūku mēra izplatības teritorijās, Āfrikas
cūku mēra ierobežošanas programmas ietvaros, biedrība meklē iespējas iegādāties dzesētavu un
to novietot mednieku mājas telpās. Lai dzesētavu saglabātu un izmantotu ilgtermiņā, nomainot
mednieku mājas jumtu, telpās tiks nodrošināts atbilstošš mikroklimats. Veicot šos pasākumus biedrībai būs iespēja aktīvāk iesaistīties Āfrikas cūku mēra izplatības un meža dzīvnieku postījumu
ierobežošanā.
Ar šo projektu vēlamies risināt vēl vienu problēmu - uzlabot vispārējo sabiedrības attieksmi pret
medību saimniecību un medniekiem, skaidrojot, kā tiek veidota un realizēta medību saimniecības
ilgtermiņa attīstības stratēģija, kāpēc medības ir nepieciešamība, nevis izprieca un piesaistīt mednieku biedrībai gados jaunus aktīvus mednieku kandidātus.

Aldis Kapkalns, mednieku biedrības „Irši” valdes loceklis

Ceraukstes pagasta Bērnu žūrijas eksperti iepazīst
Jelgavu
Jūlija viducī Bērnu žūrijas grāmatu lasītāji un vērtētāji no abām Ceraukstes pagasta bibliotēkām
– Mūsas un Ceraukstes – devās tradicionālajā ikvasaras Latvijas iepazīšanas ekskursijā.
Kā pirmo apmeklējām Jelgavas Pils salu, kur applūstošajās Lielupes pļavās ganās savvaļas zirgi.
Šīm pļavām piešķirts Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju statuss, jo tajās sastopama ļoti liela augu un putnu daudzveidība. Un, lai pasargātu reto putnu ligzdošanas vietu no aizaugšanas ar garu zāli un krūmiem, 2007. gadā šeit no Nīderlandes tika atvesti 16 Konik Polski šķirnes
savvaļas zirgi. Nu jau to ir vairāk par 60! Zirgi ir kā ekoloģiskie zāles pļāvēji, vienlaikus nodrošinot
arī augsnei dabisku mēslojumu.
Tuvumā sastapām zirgu vientuļnieku, kurš dzīvo savrup no bara, un 3 kumeļus. Pēdējie bija
droši un draudzīgi, varējām tos ne vien aplūkot, bet arī paglaudīt. Interesanti, ka redzēto zirgu
apmatojuma krāsa atšķiras no Latvijā ierastās bēro un rudo zirgu krāsas: bērīšiem segmati, kas
klāj ķermeni, ir brūni, aizsargmati – krēpes, aste un kāju skaras – melni; bet rudajiem gan ķermeņa
segmati, gan aizsargmati ir dažādu nokrāsu brūni. Jelgavā satiktie savvaļas zirgi bija brieža krāsā,
ar tumša svītru pār muguru, kas ir šķirnes pazīme.
Pirms iepazinām Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torni, mēs piestājām tā pakājē pie pieminekļa Latvijas Republikas pirmajam Valsts prezidentam Jānim Čakstem. 2. pasaules kara laikā
sagrautā baznīca tiek uzskatīta par vienu no pirmajām jaunuzceltajām luterāņu mūra baznīcām
Eiropā. Pēc aviācijas uzlidojuma 1944. gadā bija palicis vienīgi tās zvanu tornis, kurā pēc rekonstrukcijas atrodas Jelgavas Tūrisma informācijas centrs un vairākos stāvos iekārtotas vēstures ekspozīcijas.
Uzzinājām, ka 3. stāva ekspozīcija veltīta pirmajiem četriem Latvijas Valsts prezidentiem – Jānim Čakstem, Gustavam Zemgalam, Albertam Kviesim un Kārlim Ulmanim - viņi visi dzimuši
Zemgalē.
Stāvu augstāk gide mūs iepazīstināja ar Jelgavas un Sv. Trīsvienības baznīcas vēsturi. Jelgava
dibināta 1265. gadā, bet ar seno nosaukumu Mītava. Jelgavas pilī dzīvojuši un valdījuši septiņi
Ketleru /starp tiem arī hercogs Jēkabs/ un divi Bīronu dinastijas pārstāvji. Interesanti, ka vēsturisko
baznīcu iespējams aplūkot arī virtuāli – kā no iekšpuses, tā no ārpuses.
5. stāvā apskatījām tur izvietotos Zemgales tautas tērpus, stelles, vērpjamo ratiņu. Te arī pilnum
pilna senā pūra lāde ar daiļamata meistaru darinātajiem dūraiņiem, lakatiem, segām, šallēm, galdautiem. Šin notiek arī radošās darbnīcas.
Torņa 9. stāvā acis priecēja gleznu izstāde, bet no skatu laukuma 37 m augstumā pavērās pārsteidzoši skaista Jelgavas ainava uz visām debespusēm.
Todien bijām arī Ģ. Eliasa Vēstures un mākslas muzejā zālēs.
Dodoties pa skaisti bruģēto promenādi uz gājēju tiltu Mītava pāri Driksas upei, priecājāmies par
strūklakām - skulptūrām Trīsvienība un Jelgavas students. Tās ir ļoti savdabīgs un romantisks upju
pilsētas Jelgavas akcents. Krastmalā daudz soliņu un neparasti apgaismes ķermeņi.
Nākamā apskates vieta - Karameļu darbnīca. Tajā nebija vienaldzīgo, jo, pēc karameļu gatavošanas demonstrējumiem un kārumu nogaršošanas, ikvienam bija iespēja izgatavot savu īpašo
karameli uz kociņa! Darbošanās visus sajūsmināja!
Ekskursijas noslēgumā – brauciens uz strausu fermu „Mazzariņi” Glūdas pagastā. Pirmo reizi
redzējām Āfrikas strausus - pasaulē lielākos putnus - tik tuvu! Tie sver 75 – 100 kg un augums var
sasniegt 2.5 m garumu. Bet, atrodoties pastaigas aploku malās, bija jāuzmanās, jo eksotiskajiem un
draudzīgajiem putniem patīk sasveicināties knābjot. Paslepen centāmies viņus noglāstīt, tā sajutām,
ka to spalvas ir tik mīkstas kā zīds! Šai lauku sētā grāmatu eksperti iepazina arī kaziņas, trušus,
zosis, emu /Austrālijas lielākais putns/ un nandu /dzīvo Dienvidamerikā/, redzēja dažādus strausu
produkcijas izstrādājumus.
Paldies - Bauskas novada domei par transporta nodrošināšanu aktīvajiem grāmatu lasītājiem!
Redzētais un iepazītais izglīto un paplašina bērnu redzesloku. Paldies šoferim G. Kešānam par
precīzu un drošu lielā autobusa vadīšanu!

Ruta Dubinska, Ceraukstes pagasta Mūsas bibliotēkas vadītāja

Bauskas novada pašvaldība sveic baušķenieci
95. jubilejā
Baušķeniece Emīlija Vārna
20.jūlijā, svinēja
deviņdesmit piecu
gadu jubileju. Viņu
sveikt bija ieradies
Bauskas novada
priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks.
Jubilāre, sagaidot sveicējus, teic,
ka krusttēvam pietrūcis vien dažas
dienas līdz 100.jubilejai, tāpēc viņai
ir, kur tiekties.
Emīlija Vārna
1921.gada 20.jūlijā dzimusi Lietuvā
tuvu pie Latvijas robežas. Uz Latviju atvedusi mīlestība – latviešu karavīrs Jānis. Apprecējušies
un dzīvojuši vīra mājās Gārsenē, kas atrodas Aknīstes novadā. Kopā bija jāapsaimnieko 27 hektāri
zemes.
1949.gadā abus izsūtīja uz Sibīriju, notiesājot uz 25 gadiem. Izsūtīšanas brīdī vecākajai meitai
Valijai bija pieci gadi, dēlam Jānim – trīs, bet jaunākā Lūcija bija vien deviņus mēnešus veca. Valija
stāsta, ka mamma aizvesta prom no kartupeļu lauka. Bērni atceras, ka skrējuši pakaļ mašīnai, līdz tā
vairs nebija redzama. Bērnus uzaudzināja vecāmāte ar tantēm un onkuļiem.
Katram atrodoties citā vietā, tur pavadīti septiņi gadi. 1956.gadā, kad bija ļauts atgriezties, jubilāre no Sibīrijas pārradās martā, savukārt vīrs Jānis – augustā.
Pēc tam strādāja kolhozā, slauca govis, bijusi galvenā saimniece kolhoza ballēs, brīvajā laikā
piestrādāja par šuvēju. Saimniecībā bija arī stelles, tāpēc pašlaik mājās visi austie gultu un spilvenu
pārvalki ir pašas Emīlijas darināti.
1980-ajos dzīves ceļš atvedis uz Bausku. Privātmājas dārzu vienmēr rotājušas kuplas un krāšņas
puķu dobes, kas atgādinājušas Botānisko dārzu. Brīvajā laikā paticis lustēties un uzdziedāt. Līdz pat
80 gadu vecumam Emīlija dziedāja vietējā lietuviešu ansamblī.
Ģimene atzīst, ka svinības jubilārei patīk. Arī šajos svētkos ciemos gaidāma ģimene, kuru kuplina
pieci mazbērni un astoņi mazmazbērni.
Pašvaldība ik mēnesi sveic novadā deklarētos dižos jubilārus 90, 95 un 100 gadu jubilejā, dāvājot
ziedus un naudas balvu.

Zane Gorškova, sabiedrisko attiecību speciāliste
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Sports novadā
ru barjerskrējienā. Bronzas godalga šajā distancē Ģirtam Dubinskim.
Otrajā sacensību dienā Jāņa varējumu atkārtoja Ilona Dramačonoka
visātrāk veicot 100 metru barjerskrējienu. Agrā rīta stundā uz starta izgāja soļotājs Raivo Saulgriezis. Viņa soļojumam visas distances garumā līdzi sekoja treneris I.Saulgriezis. Trases gaitā, saņemot informāciju
par sava soļojuma laikiem un norādījumus par tempa turēšanu, Raivo
spēja pietuvoties pirmajam trijniekam, kura vadībā bija bijušais Bauskas pārstāvis ventspilnieks Artūrs Makars, šoreiz mūsu sportistam finišā
tomēr pietrūka spēku un Raivo augstā 4.vieta. Atzīstamu rezultātu savā
pirmajā Olimpiādē uzrādīja Lauris Kaufmanis un Elīza Puķāne viņiem
abiem 5.vieta diska mešanā, Solvita Dzilnava- iekļuva 100 metru barjerskriešanas sacensību finālā un izcīnīja 7.vietu, Amanda Savicka un
Inese Tarvida, kopā ar I.Dramačonoku un S. Dzilnavu 4x100m stafetes
skrējienā ierindojās 5. pozīcijā. Spraigā cīņā sudraba godalgu izcīnīja
mūsu spēcīgā vīriešu stafetes komanda 4x100m distancē - Jānis Baltušs,
Ģirts Dubinskis, Haralds Ladusāns un Dāvis Kaufmanis. Savu personīgo rekordu 200m distancē sasniedza Emīls Rūgums.
Neveiksmīga Olimpiādes pirmā sacensību diena izvērtās mūsu vienīgajam riteņbraucējam Tomam Vilkam, startējot MTB sacensībās,
Toms piedzīvoja kritienu un rezultātā 55.vieta un bojāts ritenis. Tomēr
Toms saglabāja optimismu, spēja salabot sabojātās detaļas un piedalīties arī šosejas grupas braucienā, izcīnot 37 vietu. Pats Toms gan nebija
apmierināts ar sasniegto rezultātu, bet jaunais sportists trenējas profesionālā līmenī un viņam labākie rezultāti vēl priekšā.
Aicinājumu pārstāvēt savu novadu Latvijas olimpiādē, atsaucīgi uztvēra bijušie un esošie brīvās cīņas meistari. Treneri Andrejs Vasiļjevs,
Vladimirs Iļjins un Igors Slakteris, labi pārzinot Latvijas brīvās cīņas
“virtuvi”, valsts spēcīgākos cīkstoņus, citu pašvaldību iespējas-novada
izlasei prognozēja, labākajā gadījumā, pāris trešās vietas. Bet realitātē
viss izvērtās daudz iepriecinošāk. Veiksmīgi sacensības uzsāka un aizvadīja A.Vasiļjevs, pirmajā cīņā, uzveicot savu spēcīgāko pretinieku,
finālā samērā viegli un tehniski skaisti, Andrejs izcīnīja zelta medaļu,
šajā svara kategorijā-65 kg, bronzas godalgu izcīnīja V.Iļjina audzēknis Rolands Ržiščevs. Savukārt trenera A.Vasiļjeva audzēkne Kitija Konopecka, cīnījās ar vienu no spēcīgākajām Latvijas
cīkstonēm, vairākkārtēju Eiropas čempionātu laureāti Lauru Skujiņu. Mūsu jaunajai sportistei tā
bija laba pieredze. Zaudējums. Taču Kitija prata likt lietā sava trenera padomus un uzveica liepājnieci Darju Larinu. Godam nopelnīta sudraba godalga. Jāatzīmē ka olimpiskajā sešiniekā iekļuva
arī Artjoms Habaņens un Viktors Holodņaks. Vēl Latvijas IV Olimpiādē cīņas laukumā devās arī
Iļja Artemjevs, Artis Ģērve un Daniels Lavrinovičs.
Kā ierasts aizraujošas cīņas risinājās pludmales volejbola laukumos. Bauskas novads tika pārstāvēts gan sieviešu, gan vīriešu konkurencē. Dāmu duetu veidoja meitenes, kas pārstāv Bauskas
novadu Entuziastu līgas sacensībās klasiskajā volejbolā – Signe Erdmane un Ginta Vedļa. Abām
meitenēm šis bija pirmais tāda līmeņa un mēroga turnīrs, bet pāris cīnījās godam, pārvarot pirmo
kārtu, meitenes izcīnīja sev vietu tabulas vidusdaļā. Savukārt Valters Ramma un Uģis Dombrovskis
piedalījās jau savā otrajā olimpiādē. Uzvarot vienā cīņā un zaudējot otrā puiši ierindojās dalītajā
25.-31. vietā. Jāatzīmē, ka sacensībās piedalījās spēcīgākie Latvijas bīčisti, kā Pļaviņš un Regža.
Pateicoties baušķenieku Jāņa Skujas entuziasmam un Normunda Stružas atsaucībai, jau otrajā
olimpiādē Bauskas novads tika pārstāvēts arī regbijā. Liepājas Olimpiādē, kas risinājās 4 gadus
atpakaļ, baušķenieki izcīnīja augsto 3.vietu. Šis Olimpiādes regbija turnīrs izcēlās ar karstām debatēm masu medijos, jo daļa valsts izlases regbisti atteicās doties uz starptautiskām sacensībām, tā
vietā pārstāvot savas pašvaldības godu Latvijas Olimpiādē. Tas vājināja mūsu novada komandas
iespējas cīnīties par medaļām, jo daļai komandā pieteikto spēlētāju bija jādodas spēlēt Latvijas izlases sastāvā. Regbijs ir īstu vīru spēle, fiziski smaga. Mūsu puiši pirmajā dienā aizvadīja divas cīņas,
kur abās uzvarēja savus sāncenšus no Jelgavas un Beverīnas novadiem. Otrajā spēļu kārtā piedzīvots zaudējums pret nākošajiem čempioniem ķekavniekiem, tas ļāva baušķeniekiem pacīnīties par
3.vietu. Bet spēku nedaudz pietrūka un nācās piekāpties Kocēnu novada jaunajiem regbistiem.
Šādā konkurencē arī 4.vieta ir augstu vērtējams sasniegums.
Tradicionāli spēcīga ir mūsu novada stenda šāvēju komanda. Šajā reizē uz Rencēniem, kur risinājās Latvijas Olimpiādes sacensības stenda šaušanā devās astoņu vīru vienība. Arī šāvēji ar lielu
atbildības sajūtu un nopietnību startēja lielākajā sporta forumā. Treniņi, aprīkojums, dalība dažādās
šaušanas sacensībās-tas stiprināja mūsu puses šāvēju gatavību labiem rezultātiem. Tikai nedaudz
pietrūka apaļā stenda meistariem Emīlam Starodubcevam un Egīlam Āboliņam lai pacīnītos par
godalgotajām vietām – attiecīgi 4. un 6.vieta. šajā šaušanas veidā nepārspēts palika iecavnieks
Dainis Upelnieks, kas jau pēc Olimpiādes saņēma labo ziņu par savas dalības apstiprināšanu RIO
Olimpiskajās spēlēs. Tranšeju stendā vislabāk veicās Rolandam Birzgalim-augstā 4.vieta, savukārt
Ivaram Briedim 7.vieta, bet Uģim Dronkam 8.pozīcija. SK-35 šautuvē dalībnieku skaits pārsniedza
30. Labākais rezultāts Ivaram Brazauskim-16.vieta, ne tik veiksmīgas sacensības Viesturam Brazauskim un Sergejam Stankevičam-attiecīgi 27. un 31.vietas.
Gandrīz jāteic, tradicionāli, ar savstarpēju nesaprašanos, iesākās sacensības tekvondo sportā.
Federācijas darbība absolūti neveicina šī sporta veida attīstību valstī. Ja svara kategorijās ir viens,
divi dalībnieki-tas atspoguļo federācijas pasīvo darbu. Jācer, ka iesāktās pārmaiņas un iespējamā
vadības maiņa dos šim sporta veidam jaunu starta platformu. Tekvondo bija viens no tiem sporta
veidiem, kurā Bauskas novadam noteikti bija jāizcīna medaļas. Māsas Inese un Jolanta Tarvidas,
vairākkārtējas valsts un starptautisko sacensību uzvarētājas gatavojās savam sacensībām. Diemžēl
Jolanta pie sacensībām netika pielaista. Zelta medaļu, bez cīņas, saņēma Ventspils pārstāve, jo tā
paredzēja federācijas iekšējais nolikums. Savukārt Inesei, pēc aizvadītajām sacensībām vieglatlētikas laukumos, grūtības nesagādāja uzvarēt savus pretiniekus arī tekvondo laukumā. Un zelts
rokā. Paldies Tarvidu ģimenei Gintautam un Ingai par nesavtīgu ieguldījumu abu talantīgo meiteņu
sportiskajā izaugsmē.
Airēšanas sacensībās mūsu novadu pārstāvēja Artis Kamols un Vidis Baltais-neskatoties, uz to
ka sāncenšos bija daudzkārt jaunāki dalībnieki, mūsu tandēms lika lietā pieredzi un izcīnīja sudraba
godalgas.
Peldēšanas sacensībās startēja Sinta Skurba, abās sacensību dienās jaunā peldētāja izcīnīja 9.un
divas 11.vietas.
Pirmo reizi Olimpiādes programmā tika iekļautas florbola, šaha un orientēšanās sacensības. Par
florbolu jau rakstīju, savukārt šaha sacensībās Bauskas novadu pārstāvēja Maigonis Avotiņš-viņam
41.vieta no 63 dalībniekiem. Jāatzīmē ka par Olimpiādes čempioni kļuva Latvijas finanšu ministre
Dana Reizniece-Ozola.
Orientēšanās sacensībās startēja mūsu sieviešu volejbola komandas spēlētāja Zane Saudorga,
viņai sprinta sacensībās 55.vieta.
Izcīnīta 10.vieta starp visām startējošajām pašvaldībām. Tas ir atzīstams rezultāts. Jāsaka liels
paldies visiem treneriem, pārstāvjiem, vecākiem, mediķei Alīnai Ivanovai, Valmieras vājdzirdīgo
bērnu internāvidusskolai par silto un gādīgo uzņemšanu, visiem, kas atbalstīja, juta līdzi, uzmundrināja. Sporta centra vadība saka sirsnīgu paldies. Direktorei Līgai Rimševicai tās bija ugunskristības-tās lieliski izturētas. Paldies Bauskas novada pašvaldības vadībai, kas ieradās atbalstīt sava
novada sportistus.

Baušķenieku starts Latvijas IV olimpiādē Valmierā

2016.gada pirmais pusgads sportiskākajai Latvijas pašvaldību iedzīvotāju daļai pagāja Latvijas
IV Olimpiādes zīmē. Lielākais sporta forums, kas risinās reizi četros gados, motivēja pašvaldību
sportistus, arī tos, kas startē ārpus novada, apvienot spēkus sava novada komandā cīņai par olimpiādes medaļām.
Visas Latvijas pilsētas un novadi Valmierā pulcēja savus labākos un talantīgākos sportistus.
Reizi četros gados pašvaldības demonstrē savu ieguldījumu un varējumu sporta jomā – parāda
sevi un novērtē kaimiņu veikumu. Kopumā šajā gadā savu dalību Olimpiādē bija pieteikušas 94
pašvaldības.
Bauskas novads ir viena no lielākajām lauku pašvaldībām-tas atspoguļojās arī šajā forumā. Baušķeniekiem bija viena no lielākajām sportistu delegācijām. Finālsacensībās piedalījās 80 sportisti.
Basketbolisti, dāmu un vīriešu volejbola komandas piedalījās atlases sacensībās, kur izcīnīt vietu
finālā bija praktiski neiespējami, jo nolikums paredz ka finālsacensībās šajās sporta spēlēs piedalās
tikai 4 spēcīgākās valsts komandas. Atlases posmu ļoti veiksmīgi pārvarēja novada florbola izlase-uzvarot visās spēlēs, iekļuva fināla astoņniekā.
Novada sporta veidu izlašu pārstāvji un treneri, tiekoties ikmēneša darba sanāksmēs, ar sporta
centra “Mēmele” vadību pārrunāja gatavošanās posma un finālsacensību jautājumus. Sportisti tika
nodrošināti ar formas tērpiem, inventāru, speciālajiem sporta tērpiem, kas pilnīgi noteikti stiprināja
ikviena dalībnieka piederības sajūtu savam novadam.
Pirmie atbildīgās sacensības uzsāka florbolisti. Viņi 30.jūnijā devās uz Cēsīm, kur vakara spēlē
tikās ar laukuma saimniekiem- Cēsu novada florbola spēlētājiem. Bauskas novada komandā iekļautie 20 spēlētāji ar lielu atbildības sajūtu gatavojās šim turnīram. Atbalstot viens otru, saņemot
norādījumus un uzmundrinājumus no saviem treneriem – Ingus Panteļejeva, Normunda Gruncka
un Agra Grandovska, puiši cīnījās par katru bumbiņu, par katru laukuma metru. Pirmie gan vārtus
guva cēsinieki, Bauskas meistari atspēlējās, tā spēle, abām komandām pārmaiņus gūstot vārtus,
turpinājās līdz pēdējās trešdaļas 39.minūtei, kad savu rēķinu olimpiādē atklāja Rihards Mallons un
izvirzīja baušķeniekus vadībā, komanda galotni nospēlēja vienoti un prata noturēt uzvaras rezultātu, kas deva vietu pirmajā četriniekā.
Nākošā sacensību diena Bauskas spēlētājiem bija brīva. Puiši atpūtās un sekoja līdzi Eiropas
futbola čempionāta notikumiem. 2.jūlijā mūsu puses spēlētājus gaidīja smaga spēle ar Rīgas izlasi.
Spēles sākumā mūsu florbolisti izvirzījās vadībā 3-1, bet spēcīgais pretinieku spiediens darīja savu
un spēles rezultāts tika izlīdzināts, spēles noslēgumu labāk nospēlēja pretinieki, un šoreiz zaudējums 5-7, un priekšā spēle par bronzas medaļām.
Spēlē par trešo vietu Bauskas vienībai bija jācīnās ar jau ierastu pretinieku – šī gada Latvijas
čempioniem Lielvārdes komandu. Priekšsacīkšu posmos baušķenieki abas reizes bija pārāki par
lielvārdiešiem. Bauskas florbola bumbiņas meistari ātri izvirzījās vadībā 3-0, lielvārdieši spēlēja
bez īpašas degsmes un entuziasma, ko izmantoja mūsu treneri-ļaujot spēlēt visiem izlases dalībniekiem, tai skaitā trīs vārtsargiem, kuri demonstrēja lielisku spēli-rezultātā 8-4 un bronzas medaļas
rokā! Par lielisko rezultātu neviltots prieks spēlētājiem, treneriem un visiem līdzjutējiem. Bauskas
novada florbola izlasē spēlēja – Reinis Kirilko, Artis Barkovs, Elvis Holsts, Andis Levītis, Uģis
Ritvars Jirgensons, Toms Rozentāls, Aivis Barkovskis, Pēteris Zeltiņš, Rolands Kovaļevskis, Toms
Niedre, Armands Lauva, Romualds Paulovičs, Lotārs Melderis, Rihards Mallons, Valdis Vāvers,
Dinārs Vaitaitis, Ģirts Laugalis, Ņikita Maksurovs, Gints Velmunskis un kapteinis Jānis Akmentiņš.
1.jūlijā uz starta Latvijas Olimpiādē devās vairāku sporta veidu pārstāvji-vieglatlēti, tenisisti,
airētāji, riteņbraucējs un pludmales volejbolisti.
Ar nesaprašanos ar Olimpiādes tenisa sacensību rīkotājiem, turnīra pirmā diena iesākās Mārtiņam Podžum. Sev vien zināmu iemeslu dēļ sacensību galvenais tiesnesis nebija iekļāvis mūsu
labāko tenisistu spēļu kalendārā. Laicīgi par to saņemot ziņu un iesaistot Olimpiādes organizācijas komitejas vadītājus, jautājums atrisinājās pozitīvi un abi brāļi varēja doties kortos. Tenisa
sacensības risinājās bijušā atpūtas kompleksa “Cīrulīši” kortos, ko tagad apsaimnieko viena no
Latvijas labākajiem tenisistiem- Miķeļa Lībieša ģimene. “Cīrulīšu” teritorija gan sen ir zaudējusi
savu pievilcību, apkārt kortiem rindojās pamestas, aizaugušas ēkas. Jāapbrīno arī abu puišu un
viņu vecāku lielā pacietība, jo starp spēlēm bija jāpiecieš stundām ilgi pārtraukumi. Izbrīnu radīja
apstāklis, ka sacensībām nebija nozīmēti tiesneši-spēlētāji paši laukumā veica tiesnešu un bumbiņu
padevēju pienākumus. Bet tas nemazināja mūsu puses spēcīgāko tenisistu Jāņa un Mārtina Podžus
cīņasgribu. Savu vecāku atbalstīti, līdzjutēju uzmundrināti, abi jaunie talanti uzvarēja spēli pēc
spēles. Sīvākā un vienlaicīgi interesantākā izrādījās Jāņa divcīņa ar Latvijas otro raketi M.Lībieti.
Cīņas gaitā teorētiski spēcīgākajam sportistam līdz uzvarai bija atlicis tikai viens punkts, bet Jānis
veiksmīgi un meistarīgi prata ne tikai atspēlēt šo pretinieka punktu, bet arī gūt uzvaru, kas nepavisam neapmierināja sāncensi-salauzis savu raketi, sportists atteicās no iespējas spēlēt par bronzas
medaļu. Finālā abi brāļi, spēlējot gan atklātajā laukumā, gan lietus dēļ pārceļoties uz slēgtajiem
kortiem, sadalīja zelta un sudraba godalgas. Šoreiz pirmā Olimpiādes zelta medaļa Mārtiņam Podžum. Jāatzīmē vecāku Antas un Alvja fantastiskā aizrautība ar šo sporta veidu, un ieinteresētība
savu bērnu sportiskajā izaugsmē.
Trīs dienu garumā leģendārajā J.Daliņa stadionā par Olimpiādes medaļām sacentās vieglatlēti.
Pirmais zelta medaļu Bauskas novadam sporta karalienes skrejceļā izcīnīja Jānis Baltušs 400 met-
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Jaunatnes sports
Latvijas atklātais čempionāts EJ DAR cīņā pludmalē
Jūrmalas pilsētā, Dzintaru pludmalē norisinājās Latvijas atklātais čempionāts EJ DAR cīņā.
Bauskas Sporta skola devās uz šīm sacensībām ar 8 sportistu lielu delegāciju.
Cīņas notika pludmales smiltīs, galvenās atšķirības no tradicionālās brīvās cīņas ir tādas, ka par
katru kritienu nekavējoties tiek piešķirts zaudējums. Līdz ar to sportisti nedrīkst kļūdīties.
Visi mūsu sporta skolas audzēkņi šajās netradicionālajās sacensībās uzrādīja ļoti labus rezultātus. Kopā tika izcīnītas 2 zelta,1 sudraba un 4 bronzas medaļas.
Dāvis Rimševics svara kategorijā līdz 59kg pirmajā cīņa sagrāva Grieķu romiešu cīņas pārstāvi,
otrajā cīņā vēl pārliecinošāk uzvarēja MMA cīņas pārstāvi, bet finālā neatstāja nekādas cerības
cīkstonim no K. Kundziņa cīņas sporta skolas. Gala rezultātā godam izcīnīta zelta medaļa.
Ļoti sīvas cīņas izvērtās Jēkabam Ķikuram. Jēkabs pirmajā cīņā pārliecinoši uzvarēja savu komandas biedru E. Rutku. Otrajā sacensību posmā vajadzēja cīnīties ar pagājušā gada čempionu.
Cīņa izvērtās ļoti sīva, viss izšķīrās otrā perioda beigās, kad Jēkabam no divu punktu deficīta ar
veiksmīgu paņēmienu izdevās izcīnīt uzvaru. Finālā atkal nācās parādīt savu meistarību un cīņas
raksturu, jo viņa pretinieks bija ļoti, ļoti pieredzējis brīvās cīņas pārstāvis ar labiem rezultātiem. Arī
šajā cīņā viss izšķīrās otrajā periodā, kad Jēkabam padevās ļoti skaists metiens un rezultātā godam
izcīnīta zelta medaļa.

daļu 10cīņā izcīnīja Dāvis Kaufmanis: 11.30s, 5.96m, 13.84m,
1.68m, 53.18s, 16.05s, disks
bez rezultāta, 3.40m, 39.01m,
4:56.04s, summa 5489 punkti.
Treneris A.Eikens.
Vēl augstus rezultātus sasniedza Dāvids Kutra U-18 vecuma
grupā 10cīņā izcīnīja 4.vietu:
12.20s, 5.58m, 10.21m, 1.77m,
57.42s, 16.52s, 32.34m, 2.90m,
50.15m, 5:22.13s, summa 5264
punkti. 5.vietu U-16 vecuma
grupā 10cīņā izcīnīja Kristaps
Sunteiks: 13.92s, 4.88m, 8.55m,
1.52m, 1:05.51s, 19.41s, 21.13m,
karts bez rezultāta, 30.09m,
5:56.38m, summa 3001 punkti.
Abiem treneris R.Maķevics.

Biruta Grantiņa, Bauskas
Bērnu un jaunatnes sporta
skolas direktore

Ļoti veiksmīgi startēja
Bauskas BJSS jaunie
daudzcīņnieki un
daudzcīņnieces. Mājup
pārvstas 8 godalgas:
3 zelta, 2 sudraba un 3
bronzas medaļas

Bauskas jaunajiem futbolistiem medaļas Zemgalē
Bauskas Sporta skolas jaunie futbolisti vasaras periodā Zemgales reģiona čempionātā startē četrās vecuma grupās – 2004.,2005.,2006. un 2007. gadā dzimušie zēni.
Visveiksmīgāk startēja 2005. g.dz. puiši, kuri 7 komandu konkurencē izcīnīja trešo vietu. Šī
vecuma puišiem čempionātā bija jāaizvada četri sacensību posmi (viens posms notika arī Bauskā),
tiekoties ar katru komandu divas reizes. Čempionāts sākās 8. maijā un noslēdzās 29. jūnijā. Visi
sacensību posmi bija ļoti spraigi, lai izcīnītu medaļas, bija jāpieliek daudz pūļu un jāparāda laba
meistarība. Mūsu zēni ar šo pārbaudījumu tika galā godam.
Komandā spēlēja: Kristiāns Beķeris, Martins Starodubcevs, Mārtiņš Arkādijs Strazdiņš, Ivo
Gailis, Ģirts Kononovs, Aivis Tīrelis, Kristers Daģis, Dions Dorči, Roberts Untāls.
2006. g.dz. zēnu komandai 31. jūlijā vēl atlicis pēdējais sabraukums Tukumā, pārējās komandas
savus čempionātus jau beigušas.
Puišiem jāturpina krāt pieredzi un panākumi neizpaliks.

Latvijas čempionāts daudzcīņā 2016
16.-17. jūlijā, šīs vasaras vieglatlētikas pilsētā Valmierā, J.Daliņa stadionā notika gadskārtējais
Latvijas čempionāts daudzcīņā visām vecuma grupām. Ļoti veiksmīgi startēja Bauskas BJSS jaunie daudzcīņnieki un daudzcīņnieces. Mājup pārvedot 8 godalgas: 3 zelta, 2 sudraba un 3 bronzas
medaļas.
Visveiksmīgāk startēja mūsu novada daiļā dzimuma pārstāves, izcīnot 3 zelta un bronzas medaļu. Jaunietēm U-18 vecuma grupā zelta medaļu 7cīņa izcīnīja Amanda Savicka: 15.25s, 1.42m,
11.14m, 27.35s, 4.56m, 35.21m, 2:56.32s, summa 4049 punkti. Otru zelta medaļu 7cīņā U-20 vecuma grupā un bronzas medaļu pieaugušo konkurencē Bauskas novadam izcīnīja Solvita Dzilnava:
15.52s, 1.60m, 11.28m, 26.69s, 5.09m, 27.54m, 2:58.73s, summa 4253 punkti. Trešo zelta medaļu
un jaunu personīgo rekordu pieaugušo konkurencē izcīnīja Ilona Dramačonoka: 14.52s, 1.66m,
10.63m, 26.41m, 5.28m, 37.64m, 2:34.82s, summa 4938 punkti. Visām treneris R.Maķevics.
Bauskas BJSS kuplo medaļu klāstu papildināja zēni, jaunieši un juniori. U-16 vecuma grupā
bronzas medaļu 10cīņā izcīnīja Aksels Griba: 12.89s, 5.67m, 12.26m, 1.61m, 1:05.35s, 16.88s,
26.97m, 2.40m, 34.93m, 6:13.83s, summa 4187 punkti. U-18 vecuma grupā baušķeniekiem divas
godalgas, sudraba medaļu 10cīņā izcīnīja Einars Lazdiņš: 12.04s, 6.28m, 11.73m, 1.80m, 56.71s,
16.01s, 31.85m, 3.00m, 50.56m, 5:07.90s, summa 5742 punkti. Bronzas medaļu izcīnīja Emīls Rūgums: 11.66s, 6.20m, 10.23m, 1.74m, 52.27m, 15.10s, 25.67m, 2.40m, 39.85m, 5:11.48s, summa
5510 punkti. Visiem treneris R.Maķevics. Junioru konkurencē jeb U-20 vecuma grupā sudraba me-

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības
akadēmijas
Bauskas filiāle
Studē sev un ģimenei! Studē savā pilsētā- Bauskā!
Iegūsti profesionālo augstāko izglītību:
• Uzņēmējdarbībā - uzņēmuma un tā struktūrvienību vadītājs, personāla speciālists,
mārketinga un tirdzniecības speciālists
• Pedagoģijā- sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā,
pirmsskolas un sākumskolas skolotājs
• Svešvalodas – (krievu/ angļu/ latviešu) skolotājs 1. -12. klasē
• Jaunums- sākumskolas un pamatskolas mācību priekšmetu skolotājs (programma tiek
īstenota tālmācībā (e-studijas) sadarbībā ar Liepājas Universitāti)

Papildu informācija:
adrese: Dārza ielā 9, Bauska
Tālrunis: 63928351, E-pasts: bauska@rpiva.lv
www.studesev.lv, www.rpiva.lv

12 2016.gada 29. jūlijā

Bauskas Novada Vēstis

Informācija, sludinājumi, ziņojumi
Kultūras pasākumu plāns augustam
Bauskas pilsētas svētki „Bauskas smeķis”
5.augustā
• 19.00 Saules dārzā dziesminieces Austras Pumpures un Austrasbērnu koncerts
• 21.00 Bauskas Kultūras centra pagalmā dokumentālās filmas “Savējie sapratīs. Sešdesmitie. Sākums”
6.augustā
• No plkst. 11.00 Rīgas ielu pie Rātslaukuma piepildīs Bauskas gardumi – vietējo saimnieku, mājražotāju, uzņēmēju un ēdināšanas
uzņēmumu gādāti produkti, ēdieni un dzērieni
• 12.00 Rātslaukumā Bērnu koncerts - dzied “Pigoriņi”, “Saules Zaķi”, “Tirli Bums”, popgrupa “DoReMi”, grupa “Bekars”,solistes Adriana Miglāne un Nikola Luīze Platā, deju grupa “Lēra”
• 16.00 Bauskas pilī Vācijas kamerorķestra koncerts
• 18.00 Rātslaukumā apvienības “Jums” raidījuma šovs “5 krēsli un 15 cepumi”
• 19.00 Rātslaukumā kulinārijas šovs “Bauskas smeķis” kopā ar Baibu Sipenieci-Gavari un Bauskas vadošajām kafejnīcām, restorāniem un krogiem. Piedalās: vokālais ansamblis “Eliksīrs” un “Suitu sievas”
• 21.00 Rātslaukumā grupas “NEAIZMIRSTULĪTES” un Laimja Rācenāja koncerts
• 22.00 Rātslaukumā grupas “KEKSI” koncerts
• 23.30 Balle kopā ar grupu “COCO ORCHESTRA”
Ar detalizētu pasākuma programmu var iepazīties www.kultura.bauska.lv
12.augustā
plkst.22.00

Bauskas Pilskalna estrādē

“Dj Gunčs” jubilejas diskotēka

13.augustā
plkst.20.00

Bauskas Pilskalna estrādē

Izrāde “7 Vecpuiši” Dzīvespriecīgo stāstu izdzīvos Latvijā populāri aktieri un komiķi –
Rihards Lepers, Mārtiņš Vilsons vai Juris Strenga, Gunārs Placēns, Āris Rozentāls,
Jānis Jarāns, Dainis Porgants, Jānis Kirmuška, Imants Vekmanis un vienīgā dāma
vecpuišu kolektīvā Ginta Krievkalna vai Jūlija Ļaha. Par muzikālo pavadījumu rūpēsies
taustiņu virtuozs Gints Žilinskis.

19.augustā
plkst.18.00

Bauskas Pilskalna estrādē

Šlāgergrupas “Rumbas kvartets” koncertprogramma “Jaunības atmiņās” kopā ar Dzintaru
Čīču un Kasparu Antesu.Šī koncerttūre ir īpaša ar to, ka no koncerta sākuma līdz beigām,
trīs stundu garumā ir ieplānota zaļumballe.

20.augustā
plkst.11.00

Pie Dāviņu Kultūras centra

Dāviņu pagasta sporta svētki (būs piepūšamās atrakcijas bērniem)

26.augustā
plkst.19.00

Atpūtas komplekss
“Miķelis”

Grupas “bet bet” jubilejas koncerts

06.08.2016 plkst. 16:00 Bavārijas
jauniešu kamerorķestra „The Puchheimer
Jugendkammerorchester” koncerts Bauskas pilī
Savas tūres pa Latviju ietvaros, Bauskas pils muzejā 6. augustā plkst. 16:00 uzstāsies Bavārijas jauniešu kamerorķestris „The
Puchheimer Jugendkammerorchester”, klausītājiem atskaņojot
skaistākos Johana Sebastiana Baha, Pētera Čaikovska, Fēliksa
Mendelsona un citu komponistu darbus. Koncerta laikā klausītājus priecēs arī Bauskas Mūzikas skolas jauniešu orķestris.

07.08.2016 plkst. 13:00 izstādes „Kārlis IV,
Čehijas karalis un Romas ķeizars” atklāšana
Bauskas pilī
Sadarbībā ar Čehijas Nacionālo muzeju un Čehijas vēstniecību Latvijā, Bauskas pils muzejā 7. augustā plkst. 16:00 tiks
atklāta izstāde, kas veltīta Čehijas karaļa un Romas impērijas
ķeizara Kārļa IV Luksemburga dzimšanas 700.gadu jubilejai.
Izstādē būs apskatāmas oriģinālas 14.gadsimta arhitektoniskas
būvdetaļas un maskaroni, kas dokumentē arhitekta Petra Parlērža (1332/1333-1399) darbību. Izstāde vēstī par Prāgas nozīmi un
stāvokli Kārļa IV valdīšanas laikā, kad galvaspilsēta kļuva par
norišu centru ne vien čehu zemēs, bet arī visā Svētajā Romas
impērijā.

07.08.2016 plkst.. 15:00 III. paukošanās turnīrs
„Ius Gladii – zobena tiesības”
Bauskas pils muzejā 7. augustā plkst. 15:00 trešo gadu pēc
kārtas norisināsies paukošanās turnīrs „Ius Gladii – zobena tiesības”, skatītājiem piedāvājot ne vien spraigas paukotāju cīņas
ar špagu un floreti, bet arī seno deju grupas „Galms” un senā
mūzikas ansambļa „Artemisia Absinthium” priekšnesumus. Apmeklētājiem būs iespēja piedalīties turnīrā šaušanā ar arbaletu un
iesaistīties radošajās darbnīcās, kurās jaunas lietas apgūs kā lieli,
tā mazi pasākuma apmeklētāji.

Bauskas Tūrisma informācijas centrs aicinām
bez maksas apskatīt Bauskas rātsnama
interjeru un ekspozīciju
Apmeklējums kopgrupā šādā datumā un laikā:
7.augustā un 4.septembrī
plkst. 10.30; 11.30; 12.30; 13.30; 14.30.
Kopgrupā 25-30 personas.
Sīkāka informācija pa tālruni 63923797, 27746484.

Īslīces vidusskola uzņem izglītojamos
2016./2017.m.g.
• pamatskolas klasēs un
• pirmsskolas grupiņās
Dokumentus pieņem katru darba dienu skolas lietvedībā
no plkst.8.00 līdz 15.00.
Lūdzam vecākus bērnus skolai pieteikt savlaicīgi.
Tiek nodrošināti skolēnu pārvadājumi.
Tālrunis: 63946604, 25425032

Sirsnīgi sveicam mūsu novada dižos
jubilārus
•
•
•
•
•

Kārli Zālīti Bauskā
Ēriku Kristiņu Īslīcē
Martu Koļenčiku Bauskā
Veltu Teni Brunavā
Emīliju Vārnu Bauskā

Sirsnīgi sveicam mūsu novada
Zelta kāzu jubilārus
Kārli un Valiju BRAČKAS Bauskā
Juriju un Zinaīdu BEREŽKOVUS
Bauskā
Ēriku un Birutu KRIEVIŅUS Bauskā
Laimoni un Prančisku MEĻĻUS Codē

Dzimtsarakstu ziņas
Dzimtsarakstu ziņas no 18.06.2016. līdz 26.07.2016.
Reģistrēti dzimušie
23, t.sk. 13 meitenes un 10 zēni
Reģistrēti mirušie
51, t.sk. 29 sievietes un 22 vīrieši
Reģistrētas laulības
31, t.sk. baznīcā - 4
Bērniem doti vārdi
Lauris, Endijs, Andrejs, Dilans, Rainers, Vsevolods, Deivids (2 ģimenēs), Leonards (2 ģimenēs) un
Linda, Gabriela, Sabīne, Laura, Adelīna, Līvija, Kellija, Anna, Sofija, Elizabete (2 ģimenēs), Mia Rebeka, Šu Jaņa

Neaizmirsīsim izkārt karogu augustā
Saskaņā ar likumu „Par Latvijas valsts karogu”
– 21. augustā – Konstitucionālā likuma “Par Latvijas Republikas
tiesisko statusu” pieņemšanas dienā pie iestādēm un dzīvojamām
ēkām jāizkar Latvijas valsts karogs

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

