Bauskas novada pašvaldības laikraksts 2016. gada 27.maijā

Administrācijas sleja
Būvē malu malās
Iestājoties siltam laikam, rit aktīvs būvniecības periods. Bauskas novadā maijā vienlaicīgi tiek realizēti seši lieli būvniecības
projekti – tiek turpināti pērnajā sezonā sāktie darbi un pirmās
nozīmīgās aktivitātes iezīmējas sen izlolotiem objektiem.
Ideja par baseinu Bauskā no sapņa beidzot kļūst par realitāti.
Maijā ir sākta Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas
infrastruktūras objekta – peldbaseina – būvniecība. To paredzēts
pabeigt 15 mēnešos.
Pašvaldība līdz projekta īstenošanai gājusi ilgu un grūtu ceļu.
Projekts tā dažādās gatavības stadijās tika plānots vairāk nekā
desmit gadu garumā. Līgums par 3 137 158,65 eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, noslēgts ar SIA „ABORA”. Bauskas
novada pašvaldība tam sistemātiski veikusi uzkrājumus, iekrājot
šim mērķim 1 500 000 eiro, kas ir 47% no būvobjekta kopējām
izmaksām. Pārējos līdzekļus pašvaldība aizņemsies Valsts kasē.
Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolā pašlaik izglītojas 701 audzēknis, bet nodarbības baseinā paredzētas visu
Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu 3736 audzēkņiem.
Pakalpojumus varēs izmantot arī kaimiņu – Rundāles, Iecavas un
Vecumnieku novadu iedzīvotāji. Ēka prioritāri paredzēta sporta
aktivitātēm ar diviem baseiniem. Lielais peldbaseins būs ar četriem 25 metrus gariem celiņiem. Peldbaseinā būs vieta cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem ielaišanai baseinā, līdz ar to
tas spēs nodrošināt Pamūšas speciālās internātskolas audzēkņu
nodarbības baseinā. Projektā paredzēts atsevišķs bērnu baseins
pirmsskolas un sākumskolas posma izglītības iestāžu audzēkņiem.
Maijā sākta arī gājēju tiltiņa pār Mūsas upi būvniecība. Ir demontēts gandrīz 20 gadus vecais, sliktā stāvoklī esošais tilts un
uzstādīts pagaidu tilts, kas būvniecības laikā sava novietojuma
dēļ ierobežos laivotāju pārvietošanos pa Mūsu. Būvdarbus nodrošina SIA “Tilts” par 801 438,72 eiro, ieskaitot pievienotās
vērtības nodokli. Jaunais gājēju tilts paredzēts trīs metrus plats.
Abos krastos būs izbūvēta ērta piekļūšana vecākiem ar bērnu ratiņiem, riteņbraucējiem, cilvēkiem ar invaliditāti. Tiltiņš nodrošinās gājēju drošību un komfortu, dodoties no Bērzkalnu ciema
uz pilsētu un atpakaļ.
Kopš aprīļa aktīvi rit Dreņģerkalna un Torņa ielas brauktuves
seguma un esošā apgaismojuma pārbūve un sakaru komunikāciju aizsardzība. To nodrošina SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība
„IGATE”” par kopējo līgumsummu 218 874,88 eiro, ieskaitot
pievienotās vērtības nodokli. Maija sākumā projekta izpilde –
42%, būvdarbi jāpabeidz līdz 1.jūlijam.
Pērn septembrī sākta un šajā aprīlī tiek turpināta gājēju un veloceliņa izbūve uz Rītausmām. Līgums par būvdarbu veikšanu
noslēgts ar SIA “Ceļu būvniecības sabiedrību “Igate””. Kopējās
būvniecības izmaksas ir 601 930, 56 eiro ar pievienotās vērtības
nodokli.
Gājēji un velobraucēji varēs pārvietoties pa 2,25 - 2,50 metrus
platu celiņu. Ietves segums būs karstais asfalts, bet paplašinātajās zonās starp brauktuvi, veloceliņu un autobusa platformu tiks
izbūvēts laukakmens bruģis.
Noslēgtais līgums paredz, ka darbi veicami 24 nedēļu laikā.
Šajā termiņā nav iekļauts tehnoloģiskais pārtraukums jeb laika
periods, kad būvdarbi tiek pārtraukti nepiemērotu laika apstākļu
dēļ.
Šopavasar uzsākta arī Higiēnas centra būvniecība un sociālā
dienesta ēkas pamatu drenāžas izbūve Rūpniecības ielā 7. Tas
paplašinās iedzīvotājiem pieejamo sociālo pakalpojumu klāstu.
Tur varēs ne tikai nomazgāties, bet arī izmazgāt veļu, nepieciešamības gadījumā pagatavot ēst un kritiskā situācijā – pārnakšņot.
Būvdarbus veic SIA “FF” par līgumsummu 231 406,89 eiro,
ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Pašreiz ir nojaukta vecā
ēka, iebetonēti pamati un uzmūrētas sienas jaunajam Higiēnas
centram. Būvdarbi jābeidz līdz rudenim.
Kopš aprīļa notiek Bauskas Mūzikas skolas ēkas pārbūve. Ir
paredzēts veikt ēkas drenāžas izbūvi, siltināšanu un jumta pārbūvi. Būvdarbi plānoti trīs kārtās. Šogad noslēgts līgums ar SIA
“Kvintets M” par 84 439,85 eiro, ieskaitot pievienotās vērtības
nodokli, par pirmās kārtas būvdarbiem – drenāžas ierīkošanu un
pamatu siltināšanu. Pašlaik paveikta trešdaļa no plānotajiem
darbiem, kuri jāpabeidz līdz septembrim.
Lai turpinātu sakopt pilsētvidi, Bauskas pašvaldība izsludinājusi iepirkumu Miera ielas un Mūsas ielas grants seguma nomaiņai pret bruģi. Šī sezona ir darbu pilna. Lepojamies ar novada
attīstību, kas rit soli pa solim, pateicoties uzcītīgam komandas
darbam.

Zane Gorškova
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Svētki

Lai nezūd spēlētprieks!

Aija Laveniece, Aivars Lavenieks, Vera Bergmane, Ausma Rotberga, Elita Medvedeva, Modris
Rotbergs, Druvis Liepa, Evija Liepa, Laila Geiba, Antra Ģēvele, Ivars Grīns, Vitāls Vītoliņš, Ilvija
Līruma, Uģis Donerblics, Sandra Kolberga, Sarmīte Lazdiņa, Solvita Rotberga.
Skat, skatītāj, skatuve – upe.
Sperdams te kāju, es zinu –
Tā nav vairs tā pati, kas vakar,
Un rīt tā vairs nebūs, kas šodien.
Šai ziņā mēs līdzīgi esam.
Tajā viss pateikts un savienots tiek.
Pagātne. Nākotne.
Bēdas. UN PRIEKS!
Šis fragments no Māras Zālītes „Poēma par skatuvi” raksturo
gan aktiera izjūtas, atrodoties uz skatuves, gan arī nes sevī Codes
amatierteātra nosaukuma daļu – „SpēlētPRIEKS”. Šo nosaukumu kolektīvs gan ieguvis tikai kopš 2010.gada, bet šķiet, ka izvēle bijusi pareiza, jo Codes aktieri uz skatuves dodas ar prieku,
ar lielu vēlēšanos kopīgiem spēkiem pastāstīt skatītājiem stāstu.
Kopš 1966.gada, kad Codē oficiāli dibināta teātra kopa, iestudēti ļoti daudz gan liela apjoma, gan mazas formas dramatiski
darbi. Codes teātra gaitas, kopš tā dzimšanas brīža ļoti cieši saistītas ar ilggadējās kultūras darbinieces Kristīnes Grīnas vārdu, kura
kopā ar bibliotekāri Andu Zikmani iestudējusi tādas izrādes, kā
„Četri zem viena jumta”, „Ģimenes svinības”, „Ir gan svētki”,
„Atraitnes vīrs”, „Spējš pagrieziens”, „Vectētiņš ārstējas”, „Jaungada nakts” un daudzas citas.
21.maija vakarā „Spēlētprieks” aktieri tikās vietējās pamatsko-

Līdz 1.jūnijam aicina izvirzīt titula
„Bauskas novada Goda pilsonis” kandidātus
Apbalvojumu „Bauskas novada Goda pilsonis” piešķir fiziskām personām par sevišķiem nopelniem Bauskas novada labā,
kas var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes vai saimnieciskajā un citā darbā. Par nopelniem
uzskatāms gan izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība. Atšķirībā no citiem apbalvojumu veidiem,
šo apbalvojumu var piešķirt arī Latvijas un ārvalstu amatpersonām, kā arī sadraudzības pilsētu un pašvaldību pārstāvjiem.
Goda pilsonim pasniedz goda zīmi „Bauskas novada Goda pilsonis”, apliecinājuma rakstu par apbalvojuma „Bauskas novada
Goda pilsonis” piešķiršanu un naudas balvu 150 eiro apmērā.
Kandidātus apbalvojuma „Bauskas novada Goda pilsonis” piešķiršanai var izvirzīt novada domes deputāti, komiteju un komisiju pārstāvji, Bauskas novadā reģistrētas juridiskās personas, valsts
un pašvaldību institūcijas vai ne mazāk kā desmit pilngadīgas
personas, kuru dzīvesvieta deklarēta Bauskas novada administra-

las zālē, lai kopā ar savām ģimenēm, bijušajiem aktieriem, Codes
amatierkolektīvu dalībniekiem, aktieriem no Uzvaras un Īslīces
un citiem viesiem un interesentiem atzīmētu 50 gadu jubileju.
Pasākuma programmu kuplināja Dailes teātra aktiera Arta Robežnieka dziedātās dziesmas gan ar Aleksandra Čaka vārdiem,
gan dažādas dziesmas no teātra izrādēm. Īpaši atsaucīgi klātesošie uzņēma tās dziesmas, kurās A.Robežnieks aicināja dziedāt
līdzi - „Miglā asaro logs” un „Situ pie loga”.
Vairāki Codes teātra gan bijušie aktieri (Ņina Saulīte, Ilga
Bileskalne, Ivars Grīns, Dzintars Saulītis), gan esošie aktieri
(Sarmīte Lazdiņa, Sandra Kolberga, Evija Liepa, Druvis Liepa,
Modris Rotbergs) saņēma Bauskas novada domes apbalvojumu
– Pateicības rakstu par aktīvu, ilggadēju kultūras dzīves bagātināšanu.
Atzinīgus vārdus un Goda rakstu par ilggadēju darbību kolektīvs saņēma no Bauskas novada domes priekšsēdētāja Raita
Ābelnieka.
Kolektīva jubilejas pasākums turpinājās līdz pēdējam dancotājam, atceroties un pieminot režisori Kristīni Grīnu, bijušos aktierus, kuri nu jau spēlē uz lielās aizsaules skatuves. Aktieri ar
humora dzirksti pārrunāja tos kuriozos momentus, situācijas, bez
kurām neiztikt ne mēģinājumu procesā, ne spēlējot izrādes.

Solvita Rotberga,
Codes teātra režisore

tīvajā teritorijā.
Apbalvojumu „Bauskas novada Goda pilsonis” piešķir vienu
reizi gadā, apbalvojumi tiek pasniegti Bauskas Novada svētku ietvaros. Apbalvojumu vienai personai piešķir vienu reizi.
Lai izvirzītu kandidātu apbalvojumam „Bauskas novada Goda
pilsonis”, līdz 1.jūnijam Bauskas novada administrācijā Uzvaras
ielā 1, Bauskā jāiesniedz iesniegums, kurā jānorāda:
– izvirzāmā kandidāta vārds, uzvārds, dzimšanas datums, nodarbošanās, dzīvesvietas adrese, kontaktinformācija;
– kandidāta dzīves apraksts;
– kandidāta sabiedrisko aktivitāšu apraksts, par kurām ierosināts piešķirt apbalvojumu „Bauskas novada Goda pilsonis”;
– informācija par kandidāta pieteicēju (pieteicējiem).
Iesniegtos pieteikumus apkopo un izvērtē ar Bauskas novada
domes lēmumu izveidotā Apbalvojumu piešķiršanas padome.
Apbalvojumu „Bauskas novada Goda pilsonis” piešķir ar domes
lēmumu.
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Aktuāla informācija
PAZIŅOJUMS PAR IZOLI
Bauskas novada dome 2016.gada 15.jūnijā plkst. 13.30 Bauskas novada domes telpās Uzvaras
ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. 30, Bauskas ielā 11, Dāviņu
pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4056 900 0110, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa ar platību 37,0
m², kopīpašuma 370/21111 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 4056 005 0195 001, zemesgabala, kadastra apzīmējums 4056 005 0195, atklātu, mutisku
izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 1500,- (viens tūkstotis pieci
simti euro).
Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.
Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571, AS „SEB” banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma
– dzīvokļa Nr. 30, Bauskas iela 11, Dāviņu pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods UNLALV2X ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. 30, Bauskas iela 11, Dāviņu pag., Bauskas
nov. izsoles reģistrācijas maksa”.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā, darba
dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

PAZIŅOJUMS PAR IZOLI
Bauskas novada dome 2016.gada 15.jūnijā plkst. 13.45 Bauskas novada domes telpās Uzvaras
ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3, „Lauktehnika 2”, Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4068 900 0857, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa
ar platību 21,6 m², kopīpašuma 216/1733 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas,
kadastra apzīmējums 4068 002 0276 001, zemes gabala, kadastra apzīmējums 4068 002 0276,
atklātu, mutisku trešo izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 300,- (trīs simti euro).
Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.
Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi „Nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3, „Lauktehnika 2”, Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods UNLALV2X ar atzīmi „Nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3, „Lauktehnika 2”, Rītausmas, Īslīces pag.,
Bauskas nov. izsoles reģistrācijas maksa”.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā, darba
dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

PAZIŅOJUMS PAR IZOLI
Bauskas novada dome 2016.gada 15.jūnijā plkst. 14.00 Bauskas novada domes telpās Uzvaras
ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Apiņi”, Dreņģerkalna iela 43, Jauncode,
Codes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4052 009 0211, kas sastāv no zemes vienības ar platību
0,1919 ha, kadastra apzīmējums 4052 009 0544 un divām ēkam, kadastra apzīmējums 4052 009
0211 001 un 4052 009 0211 004, atklātu, mutisku trešo izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 12 500,- (divpadsmit tūkstoši
pieci simti euro).
Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.
Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571, AS „SEB” banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi „Nekustamā īpašuma – „Apiņi”, Codes pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods UNLALV2X ar atzīmi „Nekustamā īpašuma – „Apiņi”, Codes pag., Bauskas nov. izsoles reģistrācijas maksa”.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā, darba
dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Bauskā 2016.gada 31.martā
protokols Nr.6, 25.punkts

Nr.7

Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās
izglītības programmu licencēšanu
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 16.punktu, 46.panta piekto daļu, 47.panta
trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta f) apakšpunktu
I.Vispārīgie jautājumi
1.Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība izsniedz licences interešu
izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai juridiskām un fiziskām personām (izņemot valsts un pašvaldības izglītības iestādes).
2.Jautājumus, kas saistīti ar saistošo noteikumu 1. punktā minēto kompetenci, izskata Bauskas
novada pašvaldības Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības licencēšanas komisija
(turpmāk – komisija), kuras sastāvs tiek noteikts ar Bauskas novada domes priekšsēdētāja rīkojumu.
II. Licences saņemšanas kārtība
3.Lai saņemtu pašvaldības licenci, pieaugušo neformālās izglītības programmas apjomam ir jābūt
līdz 159 akadēmiskajām stundām.
4.Licences saņemšanai juridiskai personai Bauskas novada domē jāiesniedz šādi dokumenti:
4.1.pieteikums licences saņemšanai, kurā jānorāda licences pieprasītāja nosaukums, juridiskā adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, kontaktpersonas vārds un uzvārds, licencējamās programmas
nosaukums;
4.2.pieteikumam jāpievieno dokuments, kurā norādīts, ka viens no darbības veidiem ir izglītība
(tai skaitā interešu izglītība un/vai pieaugušo izglītība), nodokļu maksātāja apliecības kopija;

4.3.Veselības inspekcijas atzinuma (veidlapa 208/u) kopija par vietas un telpu atbilstību noteiktām sanitārajām prasībām licencējamajam darbības veidam (uzrādot oriģinālu);
4.4.licencējamās programmas apraksts datorrakstā, kas ietver programmas nosaukumu, programmas apjomu (stundu skaits), programmas mērķi un uzdevumus, programmas saturu, programmas mērķauditoriju, plānotos rezultātus, dokumenta (apliecības vai sertifikāta) paraugu, kas tiks
izsniegts pēc sekmīgas programmas apguves;
4.5.programmas īstenošanai nepieciešamā personāla izglītību apliecinošo dokumentu kopijas;
4.6.dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu), kas apliecina nodrošinājumu ar vietu un telpām licencējamās programmas īstenošanai.
5.Licences saņemšanai fiziskai personai Bauskas novada domē jāiesniedz šādi dokumenti:
5.1.pieteikums licences saņemšanai, kurā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, jānorāda vieta, kur tiks realizēta izglītības programma;
5.2.Veselības inspekcijas atzinuma (veidlapa 208/u) kopija par vietas un telpu atbilstību noteiktām sanitārajām prasībām licencējamajam darbības veidam (uzrādot oriģinālu);
5.3.pieteikumam jāpievieno privātprakses (ja reģistrēta privātprakse) sertifikāta kopija, kuru izsniegusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministra apstiprināta sertifikācijas komisija, un
Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtās apliecības kopija;
5.4.licencējamās programmas apraksts datorrakstā, kas ietver programmas nosaukumu, programmas apjomu (stundu skaits), programmas mērķi un uzdevumus, programmas saturu, programmas
mērķauditoriju, dokumenta (apliecības vai sertifikāta) paraugu, kas tiks izsniegts pēc sekmīgas
programmas apguves;
5.5.programmas īstenošanai nepieciešamā personāla izglītību apliecinošo dokumentu kopijas.
5.6.dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu), kas apliecina nodrošinājumu ar vietu un telpām licencējamās programmas īstenošanai.
III. Licencēšanas komisija un tās kompetence
6.Komisija:
6.1.izskata iesniegtos pieteikumus un tiem pievienotos dokumentus;
6.2.pārbauda iesniegto dokumentu atbilstību normatīviem aktiem un pieprasa izziņu no Soda reģistra saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta piektajā daļā noteikto personām, kuras
īsteno interešu izglītības programmas;
6.3.trīsdesmit dienu laikā pēc licences pieteikuma saņemšanas pieņem lēmumu par:
6.3.1. licences izsniegšanu (pielikums);
6.3.2. atteikumu izsniegt licenci;
6.3.3. papildu informācijas pieprasīšanu;
6.3.4. licences termiņa pagarināšanu.
7.Komisijas sēdes sasauc komisijas priekšsēdētājs.
8.Komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta komisijas priekšsēdētājs un protokolists.
9.Komisija lēmumu pieņem ar balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss. Ja kāds no komisijas locekļiem nepiekrīt komisijas lēmumam, tad viņa
viedokli fiksē komisijas sēdes protokolā.
10.Komisija atsevišķu jautājumu izskatīšanai var pieaicināt attiecīgās nozares speciālistus (ekspertus).
11.Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt licenci, ja:
11.1.iesniegtie dokumenti vai tajā norādītās ziņas neatbilst normatīvo aktu vai šo saistošo noteikumu prasībām;
11.2. licences pieteicējs ir sniedzis nepatiesas ziņas;
11.3.licencējamā programma neatbilst interešu izglītības vai pieaugušo neformālās izglītības kritērijiem.
12.Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par agrāk izsniegtas licences anulēšanu, ja:
12.1. licences saņēmējs gada laikā pēc tās saņemšanas nav uzsācis īstenot licencēto interešu vai
pieaugušo neformālās izglītības programmu;
12.2. licencētās interešu izglītības programmas, pieaugušo neformālās izglītības programmas īstenošanā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi;
12.3. nav nodrošināta kvalitatīva programmas īstenošana;
12.4. juridiskā persona tiek likvidēta;
12.5. licences īpašnieks, saņemot licenci, ir sniedzis nepatiesas ziņas.
13.Par licences anulēšanu licencētā persona tiek informēta rakstiski ne vēlāk kā piecu darba dienu
laikā pēc attiecīgā komisijas lēmuma pieņemšanas.
14.Ja licences saņemšanai iesniegtajos dokumentos nav pietiekama informācija, lai izlemtu par
licences pieprasījuma izskatīšanu, komisijai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju. Šajā gadījumā
piecu darba dienu laikā pēc attiecīga lēmuma pieņemšanas licences pieteicējam nosūta paziņojumu,
kurā tiek norādīta nepieciešamā informācija vai dokumenti. Licences pieteicējam jāiesniedz pieprasītā papildu informācija vai dokumenti piecpadsmit darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas
dienas. Ja noteiktajā termiņā pieprasītā informācija vai dokumenti netiek iesniegti, komisijai ir tiesības paziņot, ka pieteikums par licences saņemšanu tiek atstāts bez izskatīšanas.
15.Komisija jebkurā laikā ir tiesīga pārbaudīt programmas īstenošanu.
16. Pirms licences saņemšanas licences pieprasītājs samaksā maksu par licences izsniegšanu.
17.Maksa par licences izsniegšanu desmit dienu laikā no komisijas lēmuma par licences izsniegšanu pieņemšanas jāieskaita norādītajā norēķinu kontā šādā apmērā:
17.1. par pirmreizējās licences izsniegšanu – 35 euro;
17.2. licences derīguma termiņa pagarināšanu – 3,50 euro.
18.Pēc licences pieprasītāja iesnieguma saņemšanas komisija, izvērtējot licencējamās programmas mērķi un mērķauditoriju, var pieņemt lēmumu atbrīvot licences pieprasītāju no maksas par pieaugušo neformālās izglītības programmas licences izsniegšanu, ja licencējamās programmas īsteno
pašvaldības iestāde vai licencējamās programmas nosaukumā un mērķos norādīts, ka programma
paredzēta personu ar invaliditāti apmācībai.
19.Licences nozaudēšanas gadījumā komisija pēc licences pieprasītāja rakstveida iesnieguma saņemšanas izsniedz pieprasītās licences dublikātu, uz kura ir atzīme „DUBLIKĀTS”.
20.Ja dokumentos, kas bijuši par pamatu licences saņemšanai, ir izdarīti grozījumi, licences īpašnieks rakstiski paziņo par to komisijai ne vēlāk kā mēnesi pēc attiecīgo grozījumu izdarīšanas, iesniedzot attiecīgo dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus).
IV. Licences derīguma termiņa pagarināšanas kārtība
21.Komisija lēmumu par licences derīguma termiņa pagarināšanu pieņem, ja licences īpašnieks
iesniedz iesniegumu ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms licences derīguma termiņa beigām.
22.Pieteikumam par licences derīguma termiņa pagarināšanu pievieno:
22.1.juridiskā persona – šo saistošo noteikumu 4.3, 4.5., 4.6.apakšpunktos minētos dokumentus;
22.2.fiziskā persona – šo saistošo noteikumu 5.2, 5.5., 5.6.apakšpunktos minētos dokumentus.
23.Komisijai ir tiesības pieprasīt licences pieprasītājam iesniegt papildu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami licences derīguma termiņa pagarināšanai.
V. Licences izsniegšanas kārtība
24.Licenci izsniedz uz trīs gadiem.
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Aktuāla informācija
turpinājums no 2.lpp
25.Licenci izsniedz licences pieprasītājam vai tā pilnvarotajai personai pret parakstu un pēc maksājuma uzdevuma par maksas par licences izsniegšanu samaksu uzrādīšanas.
26.Izsniegto licenču saraksts tiek publicēts Bauskas novada pašvaldības mājaslapā, datu bāzi
uztur un pārraudzību veic Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Izglītības nodaļa.
VII. Administratīvo aktu apstrīdēšana un pārsūdzēšana
27.Komisijas pieņemto lēmumu licences pieprasītājs var apstrīdēt Bauskas novada domē.
28.Bauskas novada domes lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu var pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā normatīvos aktos noteiktajā kārtībā.
VIII. Noslēguma jautājums
29.Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā „Bauskas Novada Vēstis”.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

Bauskas novada domes 2016.gada 31.marta saistošo noteikumu Nr.7 „Par interešu un
pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu”

paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Atbilstoši Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 16.punktā, 46.panta piektajā daļā un 47.panta
trešajā daļā ietvertajai kompetencei un pilnvarojumam pašvaldība izsniedz licenci juridiskām un
fiziskām personām interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai.
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā pašvaldība izsniedz, anulē un pagarina licenču derīguma termiņu interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Maksa par licences izsniegšanu tiek ieskaitīta Bauskas novada pašvaldības budžetā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Nav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Bauskas novada pašvaldības Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības licencēšanas komisija.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Nav notikušas.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Bauskā, 2016.gada 28.janvārī
protokols Nr.2, 43.punkts

Nr.2

Par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma
apmēru un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu
veikšanai un māju atjaunošanai
Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.2panta piekto daļu
I.Vispārīgie jautājumi
1.Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) piešķir līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašniekiem vai dzīvokļu īpašniekiem
energoefektivitātes pasākumu veikšanai un dzīvojamo māju atjaunošanai, nolūkā nodrošināt energoresursu patēriņa samazinājumu un piešķiramā līdzfinansējuma apmēru, kā arī finansējuma piešķiršanas kārtību un apmēru dzīvojamās mājas atjaunošanai, ja tās tehniskais stāvoklis normatīvajos aktos noteiktā kārtībā atzīts par bīstamu cilvēku dzīvībai vai veselībai.
2.Saistošajos noteikumos lietotie termini:
2.1.pašvaldības līdzfinansējums – pašvaldības palīdzība energoefektivitātes pasākumu veikšanai
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā vai mājas atjaunošanai Bauskas novada administratīvajā teritorijā;
2.2.daudzdzīvokļu dzīvojamā māja – dzīvojamā māja, kas nodota ekspluatācijā un saskaņā ar
kadastrālās uzmērīšanas lietu ir dzīvojamā māja ar vismaz četriem dzīvokļiem ar kopīgu ieeju no
koplietošanas telpas vai koridora;
2.3.projekta iesniedzējs - daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašumu īpašnieki;
2.4.projekta iesniedzēja pilnvarotā persona – daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku izveidota biedrība, kooperatīvā sabiedrība vai cita reģistrēta dzīvokļu īpašnieku apvienība,
kā arī persona, kurai dzīvokļu īpašnieki ir nodevuši dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības, kā
arī pārvaldnieks, kurš darbojas uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”
50.panta septītās daļas pamata;
2.5.projekta iesniedzēja līdzfinansējums – projekta iesniedzēja finansējuma daļa energoefektivitātes pasākumu veikšanai vai mājas atjaunošanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā;
2.6.atbalstāmie pasākumi – energoefektivitātes pasākumi, kuru veikšanai pašvaldība saskaņā ar
šiem saistošajiem noteikumiem var piešķirt līdzfinansējumu;
2.7.komisija – pašvaldības izveidota daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes un
māju atjaunošanas pasākumu izvērtēšanas komisija.
3.Pašvaldības līdzfinansējums energoefektivitātes vai mājas atjaunošanas pasākumiem dzīvojamās mājās tiek piešķirts atbilstoši pašvaldības budžetā šim nolūkam paredzēto līdzekļu apmēram.
II.Atbalstāmie pasākumi un to apmērs
4.Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai atbalstāmie pasākumi:
4.1.energoaudita un tehniskās apsekošanas veikšana līdz 80 % no izmaksām, bet ne vairāk kā
900 euro;
4.2.tehniskās dokumentācijas sagatavošana:

4.2.1.vienkāršotas fasādes atjaunošanas apliecinājuma kartes izstrādāšana atbilstoši energoaudita atskaitē minētajiem pasākumiem līdz 70 % no izmaksām, bet ne vairāk kā 500 euro;
4.2.2.būvprojekta izstrādāšana atbilstoši energoaudita atskaitē minētajiem pasākumiem līdz 50
% no izmaksām, bet ne vairāk kā 1500 euro;
4.3.energoefektivitātes pasākumu kopuma realizācija atbilstoši izstrādātajam būvprojektam vai
vienkāršotas fasādes atjaunošanas apliecinājuma kartei:
4.3.1 ārdurvju bloku, logu atjaunošana vai nomaiņa koplietošanas telpās;
4.3.2. fasādes siltināšana;
4.3.3. norobežojošo konstrukciju (pagraba, bēniņu vai pēdējā stāva griestu) pārseguma siltināšana;
4.3.4. jumta seguma siltināšana un nomaiņa;
4.3.5.karstā ūdens un apkures sistēmu cauruļvadu siltināšana (izolācijas atjaunošana vai ierīkošana) koplietošanas telpās;
4.3.6. siltumapgādes sistēmas (siltumavota vai siltummezgla) atjaunošana vai pārbūvēšana;
4.3.7. citi šajos saistošajos noteikumos neminētie, bet energoaudita atskaitē minētie pasākumi;
4.3.8. būvuzraudzība.
5.Līdzfinansējuma apjoms ir 15 % no šo saistošo noteikumu 4.1. - 4.3.apakšpunktos minēto
atbalstāmo pasākumu kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 15 000 euro vienai dzīvojamai mājai.
6.Līdzfinansējumu nepiešķir, ja projekta iesniedzējs pašvaldības līdzfinansējumu lūdz jau iepriekš pašvaldības līdzfinansēta daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes pasākuma
(pasākumu kopuma) veikšanai.
7.Dzīvojamās mājas atjaunošanai, ja tās tehniskais stāvoklis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts par bīstamu cilvēku dzīvībai vai veselībai ārkārtas situācijas novēršanai pašvaldības dome
pieņem atsevišķu lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu un tā apmēru, bet ne vairāk kā 5000
euro.
III.Projekta iesniedzējam izvirzāmās prasības
8.Līdzfinansējumu var piešķirt daudzdzīvokļu dzīvojamo energoefektivitātes pasākumu veikšanai, kurās dzīvokļa īpašumi iegūti saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju
privatizāciju”, likumu „Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju” vai likumu ,,Par lauksaimniecības
uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju” un kuras atbilst šādiem nosacījumiem:
8.1. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējā platība ir lielāka par 200 m² un tajā esošo nedzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25 % no mājas kopējās platības;
8.2. daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ir sadalīta dzīvokļu īpašumos un vienai personai pieder ne
vairāk kā 25 % no mājā esošajiem dzīvokļa īpašumiem, izņemot pašvaldības vai valsts īpašumā
esošos dzīvokļu īpašumus;
8.3. daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ir pārņemta dzīvokļu īpašnieku valdījumā (kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanai un apsaimniekošanai izveidota dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība, biedrība vai cita reģistrēta dzīvokļu īpašnieku apvienība) vai par mājas pārvaldīšanu noslēgts
pilnvarojuma līgums, vai māju pārvalda pārvaldnieks, kurš darbojas, pamatojoties uz likuma ,,Par
valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta septīto daļu;
8.4. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pieņemts lēmums veikt mājas energoauditu un/vai
mājas energoefektivitātes pasākumus, nodrošinot mājas dzīvokļu īpašnieku līdzfinansējuma daļu
un nepieciešamības gadījumā – arī kredītiestādes finanšu līdzekļus, ja kopsapulcē ,,par” nobalsojuši vismaz 75 % no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem;
8.5. nekustamā īpašuma nodokļa parāds (pamatparāds un nokavējuma nauda) par attiecīgajā
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā esošajiem dzīvokļu īpašumiem un nedzīvojamajām telpām, dzīvojamās mājas palīgēkām un dzīvojamai mājai piesaistīto zemesgabalu projekta pieteikuma iesniegšanas dienā nepārsniedz 15 % no aprēķinātās kopējās nekustamā īpašuma nodokļa summas;
8.6. maksājumu parāds par pakalpojumiem, kas saistīti ar attiecīgajā daudzdzīvokļu dzīvojamā
mājā esošo dzīvokļu īpašumu un nedzīvojamo telpu lietošanu (piemēram, apkure, aukstais ūdens,
kanalizācija, sadzīves atkritumu izvešana) projekta pieteikuma iesniegšanas dienā nepārsniedz 15
% no aprēķinātās kopējās summas;
8.7. pilnvarotajai personai (ja tā ir juridiska persona), kura dzīvokļu īpašnieku vārdā iesniedz
pieteikumu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, nedrīkst būt nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, tā nav ar tiesas lēmumu atzīta par maksātnespējīgu, tai skaitā ar tiesas lēmumu noteikts tiesiskās aizsardzības process, vai, saskaņā ar komercreģistrā pieejamo
informāciju, tā neatrodas likvidācijas procesā.
IV. Pieteikuma līdzfinansējuma saņemšanai iesniegšanas, reģistrācijas un izskatīšanas kārtība
9.Lai pieteiktos pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanai projekta iesniedzēja pilnvarotā persona (iesniedz pieteikumu un tam pievienojamos dokumentus (1.un 2.pielikums).
10.Pieteikumu un tam pievienoto dokumentu izvērtēšanu par līdzfinansējuma apmēru komisija
veic vienu reizi mēnesī un sagatavo atzinumu lēmuma pieņemšanai saskaņā ar nolikumu. Komisijai ir tiesības ar motivētu lēmumu pagarināt pieteikumu izskatīšanas termiņu.
11.Pieteikumu izvērtēšana notiek to iesniegšanas kārtībā. Komisija katram projekta iesniedzējam piešķiramo pašvaldības līdzfinansējuma daļu euro nosaka, pamatojoties uz atbalstāmo izmaksu
aprēķinu, nepārsniedzot šajos noteikumos noteiktos līdzfinansējuma apmērus. Atbilstoši šo noteikumu prasībām sagatavo vienu no šādiem atzinumiem:
11.1. par līdzfinansējuma piešķiršanu, ja pieteikums un tam pievienotie dokumenti, kā arī projekta iesniedzējs un tā pilnvarotā persona atbilst šo saistošo noteikumu prasībām;
11.2. par atteikumu piešķirt līdzfinansējumu, ka pieteikums un tam pievienotie dokumenti, kā
arī projekta iesniedzējs un/vai tā pilnvarotā persona neatbilst šo saistošo noteikumu prasībām vai
sniegtas nepatiesas ziņas.
12.Ja komisijai, vērtējot pieteikumu un tam pievienotos dokumentus, rodas šaubas par izmaksu
atbilstību vidējām tirgus izmaksām, tā ir tiesīga pieprasīt pilnvarotajai personai sniegt paskaidrojumus, kā arī pieaicināt ekspertu atzinuma sniegšanai. Ja izmaksu atbilstība netiek pierādīta, komisija, aprēķinot līdzfinansējuma apjomu, var izslēgt neatbilstošās izmaksas.
13.Komisijai, vērtējot pieteikumu un tam pievienotos dokumentus, ir tiesības pieprasīt no pilnvarotās personas papildu informāciju. Pilnvarotajai personai komisijas pieprasītā papildu informācija jāsniedz komisijas norādītajā termiņā.
14.Ja komisijas atbalstāmo pieteikumu kopējais līdzfinansējuma apmērs pārsniedz attiecīgajam
gadam pašvaldības budžetā paredzēto, pretendents līdzfinansējumu var saņemt tiklīdz šim mērķim
budžetā ir iedalīti (papildus attiecīgajā gadā vai no nākamajā gadā) līdzekļi.
15.Lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu un tā apmēru pieņem Bauskas novada dome.
16.Līgums par līdzfinansējuma piešķiršanu ar pašvaldību jānoslēdz 15 dienu laikā no paziņošanas brīža. Ja projekta iesniedzēja kavējuma dēļ noteiktajā laikā līgums nav noslēgts, projekta
iesniedzējs zaudē tiesības slēgt līgumu.
V.Līdzfinansējuma saņemšanas izlietojuma kontroles kārtība
17.Visus izdevumus, ko veicis līdzfinansējuma saņēmējs, pamato ar juridiski saistošiem līgumiem un grāmatvedības dokumentiem.
18.Lai saņemtu līdzfinansējumu, līdzfinansējuma saņēmējam pašvaldībā jāiesniedz dokumenti,

turpinājums 4.lpp

4

Bauskas Novada Vēstis

2016.gada 27. maijā

Aktuāla informācija
turpinājums no 3.lpp
kas apliecina veicamos darbus un to izmaksas, atbilstoši veiktās iepirkuma procedūras rezultātiem.
19.Līdzfinansējuma saņēmējam pašvaldībā jāiesniedz atskaite un atskaitē minēto izmaksas pamatojošie dokumenti līdz līgumā par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes un/vai
atjaunošanas pasākumu veikšanas noteiktajam termiņam.
20.Iesniegtos dokumentus pārbauda un lēmumu par izlietotā līdzfinansējuma izlietošanas pamatotību pieņem komisija desmit darba dienu laikā no atskaites un attiecīgo dokumentu saņemšanas.
21.Iesniegto dokumentu pārbaudes laikā komisijai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju un
dokumentus.
22.Komisijai ir tiesības pārbaudīt saņemto maksājumu dokumentu atbilstību faktiskajiem sniegto pakalpojumu, piegādāto preču vai veikto būvdarbu apjomam, attiecīgo līgumu un normatīvo
aktu noteikumiem.
23.Ja starp pieteikumā norādītajām un iesniegtajos dokumentos uzrādītajām attiecināmajām izmaksām konstatē atšķirības, komisija var pārskatīt lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu. Šajā
gadījumā līdzfinansējuma apmērs nevar būt lielāks par sākotnēji piešķirto.
24.Ja komisija konstatē, ka netiek īstenoti pretendenta pieteikumā minētie atbalsta saņemšanas
pasākumi, līdzfinansējums ir jāatmaksā pašvaldības budžetā.
25.Ja pēc pašvaldības piešķirtā līdzfinansējuma pārskaitīšanas projekta iesniedzējs pieņem lēmumu atteikties no energoefektivitātes īstenošanas, tad pašvaldības piešķirtais finansējums pilnā
apmērā jāatmaksā pašvaldības budžetā.
VI.
Noslēguma jautājums
26.Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā ,,Bauskas Novada Vēstis”.
Domes priekšsēdētājs
R.Ābelnieks

Paskaidrojuma raksts
Bauskas novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Bauskas
novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai
un dzīvojamo māju atjaunošanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļu
īpašniekiem, piešķirot līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu un māju atjaunošanas darbu veikšanai, kā arī finansējuma piešķiršanu dzīvojamās mājas atjaunošanai, ja tās tehniskais stāvoklis normatīvajos aktos noteiktā kārtībā atzīts par bīstamu cilvēku
dzīvībai vai veselībai ārkārtas situācijas novēršanai.
2. Īss projekta satura izklāsts
Esošajā ekonomiskajā situācijā, pieaugot tarifiem siltuma un energoapgādes jomā, arvien aktuālāks jautājums kļūst par energopatēriņa samazināšanu un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju mūža
pagarināšanu, veicot to atjaunošanu. Viens no veidiem, kā to panākt, ir veikt energoefektivitātes
pasākumus, kas nākotnē palīdzēs ietaupīt uz apkures rēķina, un mājas atjaunošanas darbus. Noteikumi nosaka kam un kādā kārtībā Bauskas novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu energoefektivitātes pasākumu un mājas atjaunošanas darbu veikšanai.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Līdzfinansējums tiek piešķirts apstiprinātā pašvaldības budžeta ietvaros.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Uzrunātie apsaimniekotāji izteikuši atbalstu saistošo noteikumu nepieciešamībai un gatavību
pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu, līdz ar to paredzams, ka šajā ESF piesaistes periodā pieprasījums saistībā ar dzīvojamo māju atjaunošanas un energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu darbu veikšanai palielināsies. Paredzams, ka palielināsies darbu apjoms vietējiem celtniecības
uzņēmumiem.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās domes izveidotā komisija. Saistošie noteikumi tiks publicēti laikrakstā ,,Bauskas Novada Vēstis” un portālā www.bauska.lv
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Saistošie noteikumi izstrādāti, ņemot vērā faktisko situāciju ēku atjaunošanas un energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanā Bauskas novadā, un balstoties uz iedzīvotāju priekšlikumiem.
Konsultācijas notikušas ar vairākiem ēku apsaimniekotājiem.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Bauskā 2016.gada 31.martā
Protokols Nr.6, 27.punkts

Nr.8

Saistošie noteikumi par valsts nozīmes
pilsētbūvniecības pieminekļa „Bauskas pilsētas
vēsturiskais centrs” teritorijā esošo ēku vēsturisko
fasāžu un būvgaldniecības izstrādājumu atjaunošanu
Izdoti saskaņā ar likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 24.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1.Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība)
piešķir līdzfinansējumu valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Bauskas pilsētas vēsturiskais
centrs” (turpmāk – Bauskas pilsētas vēsturiskais centrs) teritorijā esošo ēku vēsturisko fasāžu un
būvgaldniecības izstrādājumu atjaunošanai.
2.Saistošajos noteikumos lietotie termini:
2.1.pašvaldības līdzfinansējums – pašvaldības palīdzība Bauskas pilsētas vēsturiskajā centrā esošo ēku vēsturisko fasāžu un būvgaldniecības izstrādājumu atjaunošanai;
2.2.ēkas īpašnieka līdzfinansējums – ēkas īpašnieka finansējuma daļa ēkas vēsturiskās fasādes un
būvgaldniecības izstrādājumu atjaunošanai;
2.3.ēkas vēsturiskās fasādes atjaunošana – krāsojuma, apmetuma, koka dēļu, vēsturiskā ķieģeļa
mūrējuma atjaunošana;
2.4.būvgaldniecības izstrādājumi - vēsturisko ēku oriģinālie koka logi un durvis, tai skaitā to
komplektā ietilpstošie elementi: aplodas, virslogi, sandriki, slēģi, kā arī vēsturisko ēku oriģinālie
vārti un kāpnes, kas saglabājušies no ēkas būvniecības laika vai raksturo laiku, kad ēka uzcelta;
2.5.līdzvērtīgi būvgaldniecības izstrādājumi – pēc vēsturiska parauga, zīmējuma vai rasējuma no
jauna veidots viena loga elements, vienu durvju elementa vai fasādes rotājuma komplekts, kas veido
kompozicionālu un funkcionālu veselumu;
2.6.arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija – ēkas inventarizācija, kas tiek veikta, lai noskaidrotu tās kultūrvēsturisko vērtību, kā arī atsevišķu tajā esošo daļu kultūrvēsturisko vērtību un nozīmi.

3.Līdzfinansējumu piešķir Bauskas novada pašvaldības budžetā šim mērķim paredzēto finanšu
līdzekļu ietvaros.
4.Priekšrocība saņemt pašvaldības līdzfinansējumu ēkas vēsturiskās fasādes vai būvgaldniecības
izstrādājumu atjaunošanai ir ēkas īpašniekam, kura ēka atrodas publiski redzamā vietā – ielas vai
laukumu perimetrālajā apbūvē.
5.Pieteikumu līdzfinansējuma saņemšanai ēkas vēsturiskās fasādes vai būvgaldniecības izstrādājumu atjaunošanai var iesniegt ne biežāk kā reizi piecpadsmit gados.
II. Atbalstāmie pasākumi un apmēri
6.Līdzfinansējums tiek piešķirts materiālu iegādei, lai atjaunotu ēkas vēsturisko fasādi un būvgaldniecības izstrādājumus.
7.Ēkas vēsturisko fasāžu un būvgaldniecības izstrādājumu atjaunošanai atbalstāmie pasākumi:
7.1.ēkas arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācija 100 %, kura izstrādāta saskaņā ar 2.pielikumu;
7.2.ēkas vēsturiskās fasādes atjaunošana līdz 50 % no tāmes, bet ne vairāk kā 1500 euro;
7.3.būvgaldniecības izstrādājumu atjaunošana – logu maiņai 80 %, ja ēkai tiek mainīti visi logi, 60
%, ja ēkai tiek mainīti puse logu, 50 %, ja tiek mainīti logi vienā dzīvoklī, bet ne vairāk kā 1500 euro,
7.4.citu būvgaldniecības izstrādājumu atjaunošana 50 % no tāmes, bet ne vairāk kā 500 euro;
8.Izmaksām jābūt pamatotām, jāatbilst ekonomiskuma un efektivitātes principam un ne augstākām par vidējo tirgus cenu līdzvērtīga materiāla iegādei.
9.Izmaksas apliecina ar attaisnojuma dokumentiem, kuri ir noformēti atbilstoši grāmatvedību
reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.
III. Ēkas īpašniekam izvirzītās prasības
10.Līdzfinansējumu var piešķirt ēkas īpašniekam, kura pieteikums atbilst šādiem nosacījumiem:
10.1.ēka ir reģistrēta zemesgrāmatā;
10.2.nekustamā īpašuma nodokļa parāds (pamatparāds un nokavējuma nauda) par attiecīgajā ēkā
telpu grupām, ēkai piesaistītajām palīgēkām un ēkai piesaistīto zemesgabalu pieteikuma iesniegšanas dienā nedrīkst pārsniegt 25 % no aprēķinātās kopējās nekustamā īpašuma nodokļa summas;
10.3.maksājumu parāds par pakalpojumiem attiecīgajā ēkā (apkure, aukstais ūdens, kanalizācija,
sadzīves atkritumu izvešana) pieteikuma iesniegšanas dienā nepārsniedz 25 % no aprēķinātās kopējās summas;
10.4. ja ēka ir daudzdzīvokļu māja – dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par:
10.4.1. ēkas vēsturiskās fasādes vai būvgaldniecības izstrādājumu atjaunošanas darbu veikšanu;
10.4.2. pilnvaroto personu, kura ir tiesīga iesniegt un parakstīt pieteikumu, un slēgt līgumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu, kā arī veikt citas ar finansējuma saņemšanu saistītās darbības.
IV. Pieteikuma iesniegšana, reģistrācija un izskatīšanas kārtība
11.Ēkas īpašnieks iesniedz šādus dokumentus pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai:
11.1.pieteikumu (1.pielikums www.bauskalv);
11.2.īpašuma tiesību apliecinošu dokumenta kopijas un dokumentu, kas apliecina pilnvarotās
personas tiesības attiecīgi rīkoties īpašnieka vārdā;
11.3.līgumu par arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas veikšanu;
11.4. Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” (turpmāk – Bauskas novada administrācija) Bauskas novada Būvvaldē un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības
inspekcijā apstiprinātu dokumentāciju (fasādes apliecinājuma karte, kultūras pieminekļos veicamo
darbu apraksts);
11.5.paredzēto būvmateriālu izmaksas (turpmāk – tāme);
11.6.izziņu par 10.3.apakšpunktā minēto pakalpojumu aprēķinātajiem un veiktajiem maksājumiem par pēdējiem 12 mēnešiem.
12.Pieteikumu iesniedz Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā (Uzvaras
iela 1, Bauskas, Bauskas nov., LV-3901).
V. Pieteikuma izskatīšanas kārtība
13.Bauskas novada administrācijas Saimnieciskā nodaļa pieteikumu izskata 10 darbu dienu laikā
no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas.
14.Pieteikuma izvērtēšana notiek to iesniegšanas kārtībā. Katram ēkas īpašniekam piešķiramo
pašvaldības līdzfinansējuma daļu euro nosaka pamatojoties uz atbalstāmo izmaksu aprēķinu, nepārsniedzot 7.punktā noteiktos līdzfinansējuma apmērus.
15.Atbilstoši saistošo noteikumu prasībām sagatavo vienu no šādiem atzinumiem:
15.1.par līdzfinansējuma piešķiršanu, ja pieteikums un tam pievienotie dokumenti, kā arī ēkas
īpašnieks atbilst saistošo noteikumu prasībām;
15.2.par atteikumu piešķirt līdzfinansējumu, ja pieteikums un tam pievienotie dokumenti, kā arī
ēkas īpašnieka neatbilst saistošo noteikumu prasībām ir sniegtas nepatiesas ziņas.
16.Ja atzinums ir pozitīvs, Saimnieciskā nodaļa sagatavo lēmuma projektu jautājuma izskatīšanai
Bauskas novada domē.
17.Ja atbalstāmais pieteikuma kopējais līdzfinansējuma apmērs pārsniedz attiecīgajam gadam
pašvaldības budžetā paredzēto finansējumu, ēkas īpašniek līdzfinansējumu var saņemt tiklīdz šim
mērķim budžetā ir iedalīti (papildus attiecīgā gadā vai nākamā gadā) finanšu līdzekļi
18.Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts ar Bauskas novada domes lēmumu. Lēmumā tiek
norādīts ar līdzfinansējuma apmērs.
19.Pamatojoties uz Bauskas novada domes lēmumu par piešķirtā līdzfinansējuma apmēru, Bauskas novada administrācija slēdz līgumu ar ēkas īpašnieku par līdzfinansējuma piešķiršanu ēkas vēsturiskās fasādes vai būvgaldniecības izstrādājumu atjaunošanai.
20.Līgums par līdzfinansējuma piešķiršanu ar Bauskas novada administrāciju jānoslēdz 15 dienu
laikā no lēmuma saņemšanas brīža. Ja ēkas īpašnieka kavējuma dēļ noteiktajā termiņā līgums nav
noslēgts, ēkas īpašnieks zaudē tiesības slēgt līgumu.
VI. Līdzfinansējuma saņemšanas izlietojuma kontroles kārtība
21.Pēc ēkas vēsturiskās fasādes vai būvgaldniecības izstrādājumu atjaunošanas darbu pabeigšanas izpildīto darbu kvalitāti novērtē Saimnieciskā nodaļa un paraksta pieņemšanas un nodošanas
aktu. Nepieciešamības gadījumā tiek pieaicināti eksperti.
22.Ēkas īpašnieks iesniedz Bauskas novada administrācijā pieņemšanas un nodošanas aktu un
izdevumu apliecinošus dokumentus pašvaldības līdzfinansējuma daļas saņemšanai.
23.Bauskas novada administrācija mēneša laikā no 22.punktā minēto dokumentu saņemšanas
pārskaita ēkas īpašniekam pašvaldības līdzfinansējuma summu, kas noteikta saistošo noteikumu
18.punktā minētajā lēmumā.
VII. Noslēguma jautājums
24. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā „Bauskas Novada Vēstis”.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Aktualitātes novadā
turpinājums no 4.lpp
Bauskas novada domes 2016.gada 31.marta saistošo noteikumu Nr.8 „Saistošie noteikumi par valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Bauskas pilsētas vēsturiskais centrs”
teritorijā esošo ēku vēsturisko fasāžu un būvgaldniecības izstrādājumu atjaunošana”

paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešā daļa nosaka, ka dome var pieņemt saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.
Likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 24.panta otrā daļa nosaka, ka pašvaldībām to
saistošajos noteikumos neteiktajā kārtībā ir tiesības no pašvaldības budžeta piešķirt līdzekļus to
vietējas nozīmes kultūras pieminekļu konservācijai un restaurācijai, kuri īpašnieka (valdītāja) noteiktajā kārtībā ir pieejami sabiedrības apskatei
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu
valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Bauskas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā esošo
ēku vēsturisko fasāžu un būvgaldniecības izstrādājumu atjaunošanai.
Noteikumu mērķis ir nodrošināt Bauskas pilsētas vēsturiskā centra teritorijā esošo ēku autentiskuma saglabāšanu, veicinot arhitektoniski kvalitatīvas vides saglabāšanu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Līdzfinansējums tie piešķirts apstiprinātā pašvaldības budžeta ietvaros.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Saglabājot un atjaunojot kultūras pieminekļus, vienlaikus tiks uzlabota uzņēmējdarbības vide
kopumā, kā arī būs pozitīvs iespaids uz tūrisma infrastruktūras un kultūras sfēras attīstību.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Saistošie noteikumi tiks nosūtīti atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas tiks publicēti laikrakstā „Bauskas Novada Vēstis”
un portālā www.bauska.lv
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Konsultācijas notikušas ar biedrību „Bauskas vecpilsēta”.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

Ieskats maijā veiktajos iepirkumos Bauskas novada
pašvaldības vajadzībām
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Iepirkumu nodaļa šobrīd
strādā ar 22 aktīviem Publisko iepirkumu likuma kārtībā izsludinātajiem iepirkumiem, kā arī 4 Publisko iepirkumu likumā nereglamentētiem iepirkumiem. Papildus izsludinātajiem iepirkumiem Iepirkumu nodaļas speciālisti strādā pie 7 iepirkumu nolikumu izstrādes.
Aprīļa beigās un maijā Bauskas novada pašvaldības iestādes noslēdza 23 Iepirkumu nodaļas sagatavotus iepirkumu līgumus. Tajā skaitā 2016.gada 2.maijā ir noslēgts līgums ar SIA „Tilts” par gājēju
tilta būvniecību pār Mūsas upi un ar SIA „Jurēvičs un partneri” noslēgts līgums par minēto būvdarbu
būvuzraudzību. Jāuzsver, ka viena iepirkuma ietvaros ir iespējama vairāku līgumu noslēgšana atkarībā no iepirkuma priekšmeta daļu skaita.
Aprīļa beigās noslēgti līgumi par būvprojektu izstrādi un autoruzraudzību plānotajai Bauskas pilskalna ziemeļu nogāzes nostiprināšanai un rehabilitācijai, Īslīces ielas Bauskā pārbūvei, kā arī maija
sākumā Īslīces kultūras nama stāvlaukuma Rītausmās, Īslīces pagastā, Bauskas novadā izbūvei. Maija vidū noslēgts līgums ar SIA „Kvintets M” par administratīvās ēkas Katoļu ielā 3a, Bauskā pamatu
pastiprināšanu, kopējā līgumcena iepirkuma būvdarbiem 20 788,07 EUR, neskaitot pievienotās vērtības nodokli. Uzņēmums SIA „NOCTICUS” kopš aprīļa beigām, pamatojoties uz noslēgto iepirkuma
līgumu par līgumcenu 3 996,00 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa, strādā pie Bauskas novada
zīmola attīstības stratēģijas izstrādes pētnieciskās daļas.
Viena no nozīmīgākajām iepirkuma procedūrām „Lietus ūdens kanalizācijas tīkla atjaunošana Vītolu un Salātu ielā, Bauskā” ir izsludināta aprīļa beigās, tās ietvaros iesniegtos piedāvājumus Bauskas
novada pašvaldības Iepirkuma komisija atvērs 2016.gada 9.jūnijā. Jāņem vērā, ka iepirkuma procedūras piedāvājumu atvērša- nas sanāksme ir atklāta, kas nozīmē to, ka tajā var piedalīties visas
ieinteresētās personas. Iepirkuma komisijas iepirkumu piedāvājumu atvēršanas sanāksmēs Iepirkuma
komisijas priekšsēdētājs vai viņa prombūtnes laikā tā vietnieks vai kāds cits Iepirkuma komisijas
loceklis nosauc iesniegto piedāvājumu pretendentus un to piedāvātās līgumcenas. Pretendentu un to
iesniegto piedāvājumu izvērtēšana notiek slēgtā sēdē.
Bauskas novada pašvaldības Iepirkuma komisijā, ko ir izveidojusi Bauskas novada dome kā pastāvīgi funkcionējošu institūciju, šobrīd strādā seši komisijas locekļi. Iepirkuma komisijas sastāvā ir
četri Iepirkumu nodaļas darbinieki, izpilddirektora vietnieks un Ekonomikas un finanšu nodaļas vadītājas vietnieks. Taču iepirkuma procedūras „Lietus ūdens kanalizācijas tīkla atjaunošana Vītolu un
Salātu ielā, Bauskā” veikšanai ar rīkojumu izveidota atsevišķa Iepirkuma komisija, kuras sastāvā ir
trīs Iepirkumu nodaļas pārstāvji, Ekonomikas un finanšu nodaļas vadītājas vietnieks un SIA „Bauskas
ūdens” valdes loceklis.
Maijā Bauskas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām Iepirkuma komisija ir izsludinājusi 9 iepirkumus Publisko iepirkumu likuma kārtībā un 4 Publisko iepirkumu likumā nereglamentētos iepirkumus. Salīdzinājumā ar aprīlī izsludināto iepirkumu apjoms ir samazinājies par 5 vienībām. Neskatoties uz to, ka maijā izsludināto iepirkumu skaits salīdzinājumā ar aprīli ir samazinājies, Iepirkumu
nodaļas noslodze ir pietiekoši liela.
Maija sākumā atkārtoti ir izsludināta iepirkuma procedūra sporta halles izbūves profesionālās ievirzes izglītības iestādei „Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola” būvnieka izraudzīšanai.
Papildus iepirkumu veikšanai, iepirkumu procesu organizēšanai, vadīšanai un protokolēšanai Iepirkumu nodaļai līdz 2016.gada 3.jūnijam ir jāsniedz paskaidrojums Iepirkumu uzraudzības birojam
sakarā ar uzņēmuma SIA „SAUKUMI” iesniegto sūdzību par izsludinātās iepirkuma procedūras
„Sporta halles izbūve profesionālās ievirzes izglītības iestādei „Bauskas novada Bērnu un jaunatnes
sporta skola”” nolikuma prasībām. Sūdzības izskatīšana saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja
mājaslapā ievietotu informāciju plānota 2016.gada 16.jūnijā.
Tuvākajā laikā plānots izsludināt iepirkumus, kas saistīti ar ielu apgaismojuma izbūvi, autoceļu
segumu atjaunošanu, kā arī tajā skaitā Bauskas novada skolēnu pārvadājumiem 2016./2017.mācību
gadā. Viens no nebijušajiem iepirkumiem, kas plānots Bauskas novada pašvaldībā, ir hibrīda sistēmas
tehnoloģijas apgaismojuma staba izbūve.
Kopš 2016.gada 20.maijā ir stājušies spēkā kārtējie Publisko iepirkumu likuma grozījumi, kas iepirkumu veicējiem uzliek par pienākumu, vērtējot pretendentu atbilstību minētajam likumam, mainīt
vērtēšanas kārtību atsevišķos nosacījumos, kā arī šo vērtēšanas kārtību jāgroza nolikumu nosacījumos. Līdz 2016.gada 20.maijam izsludinātajos iepirkumos pretendentu un to iesniegto piedāvājumu
izvērtēšana notiks, ievērojot Publisko iepirkumu likuma redakciju, kas bija spēkā līdz 2016.gada
20.maijam.
Informācija par Bauskas novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas izsludinātajiem iepirkumiem Publisko iepirkumu likuma kārtībā, to iepirkumu priekšmetu apjomiem, kā arī informācija par noslēgtiem līgumiem (līgumslēdzējs, līgumcena u.c.) ir pieejama Bauskas novada pašvaldības mājaslapā
http://www.bauska.lv/lv/pasvaldiba/iepirkumi/bauskas-novada-administracija.

Andris Rācenis, Iepirkumu nodaļas vadītājs

Par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu
pārkāpumiem
Sabiedriskās kārtības nodaļā bieži tiek saņemta informācija, kurā iedzīvotāji izsaka savu neapmierinātību par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem. Visbiežāk
iedzīvotāji ir neapmierināti par transportlīdzekļu novietošanu iebrauktuvēs pret dzīvojamo māju
ieejas durvīm, kā arī par stāvlaukumos novietotiem transportlīdzekļiem, kuri neievēro papildzīmes
„stāvēšanas laiks” prasības. Reaģējot uz saņemto informāciju, Sabiedriskās kārtības nodaļas darbinieki bija izlikuši atgādinājumus par šo Ceļu satiksmes noteikumu prasību neievērošanu, jo administratīvo pārkāpumu protokolu sastādīšana nav Sabiedriskās kārtības nodaļas primārais uzdevums,
bet gan panākt lai tiek ievēroti apstāšanās un stāvēšanas noteikumi. Sabiedriskās kārtības nodaļa
norāda, ka iebrauktuves pie dzīvojamām mājām paredzētas iebraukšanai uz laiku, kas nepārsniedz
piecas minūtes, ja tā ir nepieciešama pasažieru iekāpšanai transportlīdzeklī vai izkāpšanai no tā,
kravas iekraušanai transportlīdzeklī vai izkraušanai no tā. Bez tam, iebrauktuves paredzētas operatīvo vai avārijas dienestu transportlīdzekļu ārkārtas situācijās netraucētai piekļūšanai dzīvojamai
mājai.
Bauskas pilsētā ir izvietotas ceļa zīmes, kas nosaka transportlīdzekļa novietošanu stāvlaukumos
uz noteiktu laiku. Tas ir tādēļ, lai pēc iespējas plašākam transportlīdzekļu vadītāju lokam būtu
iespējams izmantot stāvvietu un lai netiktu novietotas uz neierobežotu laiku vienas un tās pašas
automašīnas. Ir novērots, ka transportlīdzekļu vadītāji, kuri dodas uz darbu ārpus mūsu novada
robežām, savus transportlīdzekļus novieto autoostas tuvumā, stāvlaukumos, kuros ir noteikts stāvēšanas laiks (stāvlaukums pie veikala „Super Netto”, pie veikala “Eila”, pie Bauskas slimnīcas, pie
Bauskas poliklīnikas u.c.), tādējādi, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumu 285.18.punktu. Sods par
minēto administratīvo pārkāpumu ir 30,00 euro. Lai izvairītos no soda, vadītājam, kurš novietojis
automobili stāvvietā, kura apzīmēta ar papildzīmi Nr.840 (Stāvēšanas laiks), automobiļa salonā
pie priekšējā stikla jānovieto informācija par laiku, kad transportlīdzeklis novietots stāvvietā. Autostāvvietas pulksteni var iegādāties DUS, grāmatnīcās, kā arī informāciju par laiku var uzrakstīt
uz papīra lapas.
Sabiedriskās kārtības nodaļa atgādina, ka par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpējiem,
likumdevējs Administratīvo pārkāpumu kodeksā ir noteicis nemainīgus, konkrētus naudas sodus un
lēmuma pieņēmējam nav iespējams sodu samazināt, kā to bieži lūdz pārkāpējs.
Sabiedriskās kārtības nodaļa informē, ka ar 2016.gada jūnijā tiks pastiprināti uzraudzīta šo
noteikumu ievērošana.

Dzintars Lenbergs, Sabiedriskās kārtības nodaļas vadītājs

Bauskas tūrisma sezonas un Rātsnama interjera
ekspozīcijas atklāšanas svētki
4.maijā notika desmitie Bauskas tūrisma sezonas atklāšanas svētki. Bauskas Rātslaukumā tika
organizēts mājražotāju un amatnieku tirdziņš, kuru kuplināja vairāk kā 20 tirgotāji no Bauskas,
Tērvetes, Dobeles un Jelgavas. Sevišķi bija prieks par skolēnu uzņēmumiem, kuri baušķeniekiem
un viesiem piedāvāja savus izstrādājumus. Sadarbībā ar Bauskas „Velosētu” un Jelgavas „Pepijas
velomāniju” veiksmīgi tika noorganizēta pirmā velo orientēšanas spēle Bauskā, kas guva lielu atsaucību - tajā piedalījās ap 80 interesentu. Par tūrisma gides Signes Lūsiņas ekskursiju „Bauskas
likteņstāsti” interesi izrādīja 34 iedzīvotāji un viesi. Rātsnama arkādē tika izstādīti Bauskas bērnu
zīmējumi un apsveikumi par godu “Bauskas rātsnama 400 - gadei”.
Šī gada tūrisma sezonas atklāšanas pasākuma galvenais akcents bija „Bauskas rātsnama 400 gade” un ekskursijas pa Bauskas rātsnamu. Kopumā Bauskas tūrisma informācijas centra darbinieki šajā dienā novadīja 9 ekskursijas, rātsnama interjeru apskatīja 219 interesenti.
Turpmāk Bauskas rātsnama interjeru ekspozīciju individuālie apmeklētāji bez maksas varēs
apskatīt 5.jūnijā, 3.jūlijā, 7.augustā un 4.septembrī plkst. 10.30; 11.30; 12.30; 13.30; 14.30, pulcējoties pie rātsnama. Rātsnamā vienlaicīgi, rindas kārtībā, tiks ielaistas 25 - 30 personas.
Pārējā laikā rātsnama interjera ekspozīcija būs apskatāma tikai grupās (10 līdz 25 personām)
iepriekš piesakot. Vasarā rātsnamā notiek daudz laulību ceremoniju, tāpēc apskates dienu skaits ir
ierobežots. Ekskursijas iepriekš pieteikt pa tālruni 63923797, 27746484.

Inese Turkupole-Zilpure, Bauskas TIC vadītāja
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SIA „Vides serviss” informē

Administrācijas slejas turpinājums

SIA “Vides serviss” aktīvi pievēršas nenokārtoto
maksājumu saistībām
Kopš pagājušajā gada nogales, kad darbu uzsākusi juriste, SIA „Vides serviss” ir uzsācis aktīvu
parādu piedziņu. Neskatoties uz juristes daudzajiem pienākumiem, īpaša uzmanība tiek veltīta
parādu piedziņai.
Šobrīd ļoti aktuāli ir māju energoefektivitātes palielināšanas projekti, taču, neskatoties uz daudzdzīvokļu nama iedzīvotāju vēlmēm, šādi projekti nevar tikt realizēti daudzo parādnieku dēļ. Lai gan
iedzīvotāji no SIA “Vides serviss” gaida rezultātus un parādu piedziņu “gaismas ātrumā”, ir jāsaprot, ka diemžēl bieži, ne no mums atkarīgu iemeslu dēļ, process nav tik ātrs, lai gan tiek pieliktas
visas pūles, lai daudzdzīvokļu namu iedzīvotāju neciestu no dažu kaimiņu pasīvās vēlmes samaksāt
savus rēķinus. Tomēr labā ziņa ir tāda, ka parādnieki ir apzināti un pie tiem tiek aktīvi strādāts un
rezultāti – agrāk vai vēlāk - bet būs!
Sākot ar 2016. gada aprīli, SIA “Vides serviss” ir ieviesis inovatīvu paziņojumu nosūtīšanas
veidu jeb parādniekiem katru mēnesi tiek nosūtīta īsziņa ar atgādinājumu par nenomaksāto rēķinu
apmēru, kas ļauj parādniekiem ātrāk reaģēt uz parāda nomaksu.
Ja parādnieks, neskatoties uz saņemto īsziņu, tomēr nepievērš uzmanību parāda nomaksai, tiek
izsūtītas brīdinājuma vēstules. Kopumā nosūtīti 220 paziņojumi par nenokārtotām maksājumu saistībām ar brīdinājumu par saistību piespiedu izpildīšanu. Katru dienu šis paziņojumu skaits pieaug.
Liels solis uz priekšu ir - noslēgtais līgums ar AS “Kredītinformācijas birojs”, kurš dod iespēju
- saistību neizpildes gadījumā, ziņas par parādnieku nodot birojam, lai, saskaņā ar Kredītinformācijas biroja likumu, nodotu informāciju trešajām personām kredītspējas vērtēšanai un kredītrisku
pārvaldībai. Parādniekiem turpmāk būs negatīva kredītvēsture un apgrūtināta - jebkādu kredītu
(t.sk. līzingu) saņemšana! Katru mēnesi publicēšanai nododamo personu saraksts tiks papildināts
ar to personu vārdiem, kuri, pēc brīdinājuma saņemšanas noteiktajā termiņā, nebūs reaģējuši uz
SIA “Vides serviss” aicinājumu, nokārtot kavēto maksājumu saistības. Lai gan šobrīd informācija
nodota tikai par vienu personu, saraksts ir pietiekami liels un parādnieki “gaida” savu kārtu.
Pēc paziņojumu saņemšanas, noslēgtas 47 vienošanās par parāda nomaksu pēc grafika. 35 ierakstītās vēstules atgrieztas atpakaļ, jo pastā beidzies glabāšanas termiņš. Ja parādnieks neatrod laiku,
lai izņemtu ierakstītās brīdinājuma vēstules, pret viņu tiek vērsts parādu piedziņas process, kas
var novest pie tiesvedības. Pēc neizņemtās vēstules termiņa beigām, tiek gatavota informācija LR
oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” par to, ka pret parādniekiem tiks iesniegti pieteikumi tiesā
par parādu piedziņu. Savukārt, pēc publikācijas termiņa beigām, tiks iesniegti prasības pieteikumi
tiesā. Šobrīd laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” publicēti 2 paziņojumi.
Mūsu juriste Kristīne Rigaste-Čapa gatavo arī pieteikumus Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu
nodaļai par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā. Šobrīd jau pret 10 parādniekiem tiek
veikta šāda parāda piedziņa. 1 Zemesgrāmatas tiesneša lēmums iesniegts Zvērinātai tiesu izpildītājai parāda piedziņai.
Ir iesniegta viena prasība Bauskas rajona tiesai par saistību piespiedu izpildīšanu vispārējā kārtībā, kuras tiesas sēde notiks oktobrī. Tiesas termiņi ir viens no faktoriem, kāpēc parādu piedziņa
“ievelkas”. Šī prasība tika iesniegta 16. februārī, taču izskatīšana noteikta tikai oktobrī. Šis arī ir
viens no iemesliem, kāpēc parādu piedziņa nenotiek tik ātri, kā vēlētos. Tomēr svarīgākais šajā
situācijā ir tas, ka process notiek.

Higiēnas centra
būvniecība
Rūpniecības ielā
7 jāpabeidz līdz
rudenim.

Gājēji un
velobraucēji
no Bauskas uz
Rītausmām un
atpakaļ varēs
pārvietoties pa
2,25-2,50 metru
platu celiņu.

Ir demontēts sliktā
stāvoklī esošais
gājēju tilts pār Mūsu
un uzstādīts pagaidu
tiltiņš.

Iluta Rasa, SIA “Vides serviss” Sabiedrisko attiecību speciāliste
E-pasts: iluta@videsserviss.lv; Tālrunis: 63960826, m.:28258528

Aizvākti atkritumu konteineri Brīvības bulvārī
Kā jau daudzi bija pieraduši, Brīvības bulvārī, Pilskalna stāvlaukumā pie Mūsas tilta atradās 2
dalīto un 3 sadzīves atkritumu konteineri.
Nedēļas sākumā SIA “Vides serviss” saņēma lūgumu - likvidēt šo vietu kā konteineru laukumu, jo konkrētā atkritumu vieta kļuvusi nepievilcīga tūristiem un sagādā grūtības arī kafejnīcas
īpašniekiem, jo, neskatoties uz konteineriem, tiek piemēslota arī apkārtne. Tāpēc šo trešdien, 11.
maijā visi 3 sadzīves atkritumu konteineri tika pārvietoti uz citu vietu, atstājot tikai dalīto atkritumu
konteinerus.
12. maijā, tika aizvākti arī pēdējie 2 dalīto atkritumu konteineri. Iemesls tam ir dažu iedzīvotāju
slinkums vai nolaidība, izmetot atkritumus. Kā redzams attēlos, cilvēki atkritumus nevis izmetuši
atkritumu konteineros, bet maisos novietojuši blakus, kas ne tikai neizskatās labi, bet arī neatbilst
atkritumu nodošanas principiem. Lai gan sākotnēji cerējām atstāt šķiroto atkritumu konteinerus, lai
parādītu, ka esam zaļi domājoši un sekojam līdzi pasaules labākajām atkritumu nodošanas praksēm, redzams, ka pagaidām vēl diemžēl neesam tam gatavi.
Šis ir laiks, kad Bauskas pilsētas iedzīvotāji un tūristi izmanto iespēju apskatīt vienu no mūsu
pilsētas skaistākajiem un ievērojamākajiem objektiem – Bauskas pili un Pilskalnu, kā arī tālāk
esošo Lielupes sākuma punktu, tāpēc nav pieļaujams, ka skaisto ainavu aizēno atkritumu kalni.
Ceram uz sapratni, un atgādinām, ka šķirotos atkritumus var nodot citās tuvāk esošajās vietās.

Bauskas Mūzikas
skolas pārbūve
plānota trīs kārtās.
Pirmo nodrošina
SIA “Kvintets M”.

Iluta Rasa, SIA “Vides serviss” sabiedrisko attiecību speciāliste
E-pasts: iluta@videsserviss.lv; mob.: 28258528

Maijā ir sākta Bauskas
novada Bērnu un
jaunatnes sporta
skolas infrastruktūras
objekta – peldbaseina
– būvniecība Salātu
ielā 5A.

Līdz 1.jūlijam
jāpabeidz
Dreņģerkalna
un Torņa ielas
brauktuves seguma
pārbūve.

Bauskas Novada Vēstis
Novada svētkus gaidot
Dāviņi – senāk un tagad
Šodien Bauskas novada iedzīvotājus gribu pavisam īsi iepazīstināt
ar Dāviņu pagastu. Dāviņi ir mazākais pagasts Bauskas novadā. Mazākais
gan pēc platības, gan arī iedzīvotāju skaita ziņā. Šodien pagastā dzīvo
apmēram 770 iedzīvotāji. Iedzīvotāju skaits visu laiku ir mainīgs, jo kāds
pārceļas dzīvot citur, bet kāds atkal atbrauc un apmetas uz dzīvi mūsu
pagastā. Vecākajai pagasta iedzīvotajai šogad būs 98 gadi, bet jaunākajām
dvīņu meitenēm tikai pāris nedēļas. Pagastā dzīve rit savu ierasto gaitukāds aiziet mūžībā, bet kāds piedzimst... Dāviņu pagasts izveidots
1968.gadā. Savu nosaukumu pagasts ieguva no kādreizējās padomju
saimniecības nosaukuma, kas tika dibināta 1950. gadā, uz Iekšlietu ministrijas palīgsaimniecības
bāzes. Savukārt Iekšlietu ministrijas palīgsaimniecības dibināšanas pirmsākumi meklējami kara
laikā, vienlaicīgi ar padomju karaspēka ienākšanu 1944. gadā. Palīgsaimniecības centrs toreiz bija
Vecsaules pagasta Dāviņu mājas, kas tagad ir Dāviņu pagasta teritorijā. Savukārt Dāviņu mājas savu
nosaukumu ieguvušas no mājas īpašnieka uzvārda.
No seniem laikiem lielākās un biežāk apdzīvotās vietas veidojās sadalot muižu zemes un uzceļot
uz tām mājas. Tā tas bija arī Dāviņu pagastā, kura teritorijā bija 4 muižas – Bruknas muiža, Lambārtes muiža, Viļumuiža un Jaunā muiža.
Dāviņu pagasta vēsture līdzinās daudzu Latvijas pagastu vēsturei, bet tomēr ar savām niansēm,
interesanta un dažādiem notikumiem bagāta.
Paskatoties atpakaļ senākā pagātnē, jāsecina, ka cilvēki dzīvojuši interesantu dzīvi. Pirms 100 gadiem gar republikas nozīmes ceļu Bauska-Linde, kas šķērso Dāviņu pagasta teritoriju, bija izvietojušies trīs krogi- Sulaiņkrogs, Plataiskrogs un Dupšas krogs. Šajos krogos bija viss, kam kārtīgā krogā
jābūt- gan krogus telpa un stadula, gan traktieris. Dupšas krogā bija pat kalēja darbnīca. Apdzīvotā
vietā Lambārte bija ne tikai muiža ar tādu pašu nosaukumu, bet arī luterāņu baznīca, piensaimnieku
sabiedrība un pienotava. Pagastā 1932. gadā tika uzcelta arī otra baznīca - Janču katoļu baznīca.
Pirmā latviešu pamatskola Lambārtē sāka darboties 1865. gadā Kažu mājās. Skola piedzīvoja gan
paplašināšanos, kļūstot par 6- gadīgo skolu, gan, nepietiekamā skolēnu skaita dēļ, 1952. gadā pārtapa par pamatskolu. Skolu slēdza 1968. gadā. Uzreiz pēc kara Dāviņos tika izveidota pamatskola ar
krievu mācību valodu. Šo skolu slēdza 1999. gadā. 18.gs beigās Dāviņu pagastā „Melderu” mājās
atradās leprozorijs- slimnīca spitālīgajiem. Vēlāk šajā mājā dzīvoja un strādāja dziednieks - homeopāts Šimiņš un „Ulmaņa laikos” – vienīgā tuvākajā apkārtnē praktizējošā vecmāte Ozola. Līdz
pēdējam karam pagasta teritorijā dzīvoja 80% latviešu un 20% cittautiešu, galvenokārt lietuvieši un
poļi. Pirms kolektivizācijas visi iedzīvotāji dzīvoja viensētās ar skanīgiem nosaukumiem- „Salenieki”, „Priedītes”, „Zurzas”, „Odiņi”, „Ieviņi”, „Smiltnieki”….. 1949. gada izsūtīšana skāra apmēram
10% pagasta iedzīvotāju un izsūtīto mājās sāka apmesties iebraucēji.
Arī „padomju laikos” pagastā bija interesanta un aktīva dzīve. Dāviņu pagastā ciematu celtniecība sākās piecdesmitajos gados. Sākumā tika uzceltas divdzīvokļu mājas Dāviņu ciemā un viendzīvokļu mājas Lambārtes ciemā. Vēlāk tika uzceltas arī 11 daudzdzīvokļu mājas un bērnudārzs,
kurā varēja uzņemt 92 dažāda vecuma bērnus. Vienlaikus ar dzīvojamā sektora būvniecību tapa arī
ražošanas objekti – cūku komplekss, graudu un zāles miltu kaltes, govju fermas, ūdenstornis u.c.
Sešdesmitajos gados, pēc kantora – kluba uzcelšanas, Dāviņu ciemā norisinājās aktīva kultūras dzīve, darbojās daudzi pašdarbības kolektīvi: vokālais ansamblis, deju kolektīvs, koris, dramatiskais
pulciņš u.c. Daudzi lauku māju iedzīvotāji pārcēlās dzīvot uz ciematiem, jo šeit bija centralizētā
ūdensapgāde un kanalizācija, apkure un arī sabiedriskā dzīve. Veicot meliorācijas darbus un paplašinot laukus tika noārdītas daudzas lauku mājas un par to kādreizējo esamību tagad atgādina lieli
ozoli lauka vidū vai atsevišķi akmeņi no māju pamatiem….. Pagastā parādījās arvien vairāk iebraucēju no dažādām padomju savienības republikām. Tas bija lielais „tautas staigāšanas” laiks, kad
pagastā krasi mainījās iedzīvotāju etniskais sastāvs – latviešu skaits samazinājās līdz 50%, pārējie
50% bija citu tautību pārstāvji, galvenokārt krievi, baltkrievi un ukraiņi.
Tad nāca deviņdesmitie gadi – lielais pārmaiņu un reformu laiks. Dāviņu pagastu tas skāra tāpat,
kā citus Latvijas pagastus. Padomju saimniecības „Dāviņi” likvidācija, bezdarbs. Finansiāli un
psiholoģiski smags laika periods. Tomēr arī tas ir pagājis un dzīve pagasta iedzīvotājiem ir ievirzījusies atkal jaunā gultnē. Pasaule mums apkārt ir mainījusies, mēs paši esam mainījušies un, liekas,
ka vērtības arī ir citas. Tas, kas kādreiz bija svarīgs, šodien ir zaudējis savu aktualitāti. Šobrīd mēs
dzīvojam ļoti steidzīgā un tehniskā laikā. Daudzi šim dzīves ritmam netiek līdzi.
Kas tad šodien ir palicis no „pagājušo laiku godības”?
No četrām muižām šodien pagasta teritorijā ir saglabājusies tikai viena – Bruknas muiža. Šeit
saimnieko biedrība „Kalna svētību kopiena” un priesteris A. Mediņš. Muiža ir rekonstruēta, labi
uzturēta un tās vārdu zina ne tikai Latvijā, bet arī aiz mūsu valsts robežām. Bruknas muižas kapitelis attēlots Dāviņu pagasta ģerbonī. Pārējās trīs muižas ir sagrauzis „laika zobs”.
No trīs krogiem saglabājusies ir Sulaiņkroga ēka, tagad šeit ir dzīvojamā māja un mitinās cilvēki.
Saglabājusies ir arī pienotavas ēka, kas ir pārtapusi par dzīvojamo māju uzņēmīgiem un strādīgiem cilvēkiem.
Skolas pagastā nav. Mūsu bērni mācās Bauskas pilsētas skolās, Vecsaules pagasta Ozolaines
pamatskolā un arī Vecumnieku novada Misas vidusskolā.
Janču katoļu baznīcā notiek dievkalpojumi, bet Lambārtes luterāņu baznīcā sen nav skanējis
Dieva vārds. Ar 2016. gada 15. janvāra Kultūras ministrijas rīkojumu Janču baznīca ir iekļauta
Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, kā vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis.
Visas fermas, cūku komplekss, kaltes, kantoris-klubs tika nodoti privatizācijai un šodien skaidri
var redzēt, vai šo ēku un būvju privatizētāji ir SAIMNIEKI, vai vieglas peļņas tīkotāji.
Pēdējo gadu laikā pagastā mainījusies lauku ainava. Lauki ir sakopti un apstrādāti. Pagastā sekmīgi strādā zemnieku saimniecības („Eriņi”, „Brūveri Agro”, „Miltiņi”, „Ķēniņi” u.c.) un dod darbu daudziem pagasta iedzīvotājiem. Graudaugi, rapsis, dažādi dārzeņi, smiltsērkšķi – tas viss tiek
audzēts mūsu pagastā. Darbs ir arī kūdras purvos un vairākos veikalos. Pagastā tiek būvētas gan
jaunas privātmājas, gan lauksaimnieciskās ražošanas objekti.
Likvidējot padomju saimniecību, Dāviņu ciema padomes (tagad pagasta pārvaldes) pārziņā tika
nodoti ūdensapgāde un kanalizācijas infrastruktūras objekti un būves (ūdenstornis, atdzelžošanas
stacija, artēziskās akas, attīrīšanas iekārtas), bijusī bērnudārza ēka un pagasta padomes (tagad pārvaldes) ēka. Ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras objekti un būves tiek uzturēti pienācīgā
kārtībā, jo pagasta pārvalde ir ūdens un kanalizācijas pakalpojumu sniedzējs Dāviņu ciema un
Lambārtes ciema iedzīvotājiem. Bijušajā bērnudārza ēkā ir izveidots kultūras centrs, kur izvietota
bibliotēka, 2 zāles kultūras pasākumiem, trenažieru zāle, publiskais interneta pieejas punkts un var
teikt, ka ēka ir ieguvusi otru dzīvi!
Daudzdzīvokļu mājās lielākā daļa dzīvokļu ir privatizēti. Māju apsaimniekošanu ir uzņēmušies
paši māju iedzīvotāji, bet šī kopīpašuma apsaimniekošana nenotiek tik viegli kā gribētos. Daudzdzīvokļu mājās dzīvo dažādu tautību un dažādu vecumu cilvēki, katrs ar savu izpratni par to, kas
ir mājas apsaimniekošana. Visiem vienoties par kāda konkrēta darba veikšanu ir grūti, reizēm pat
neiespējami.
Pagastā ienāk jaunas vēsmas un jauni cilvēki. Prieks par uzņēmējiem, kuri nāk ar jaunām idejām, ar “nestandarta” domāšanu, jo drošajiem, patiešām, pieder pasaule! Bet pati pasaule pēkšņi
ir kļuvusi mazāka, jo atvērtās valstu robežas nodrošina cilvēkiem ceļošanas un darba meklēšanas
iespējas. Daudzi to izmanto. Šodien aizlidot uz Norvēģiju ir ātrāk, nekā ar autobusu aizbraukt ciemos pie vecmāmiņas uz Latgali! Tomēr cilvēkos ir saglabājusies cerība, ka viss, kas notiek, notiek
uz labu! Bez cerības dzīvot nevar!

Līvija Šarķe, Dāviņu pagasta pārvaldes vadītāja
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Atdzimšana
Imants Lancmanis: Baušķeniekiem ir tiesības būt
lepniem par Rātsnamu
Bauskas Rātsnamam šogad aprit 400 gadu.Telpu oficiālā atklāšana norisinājās 6.maijā ar kultūras
ministres Daces Melbārdes, Rundāles pils muzeja direktora Imanta Lancmaņa, pašvaldības amatpersonu, deputātu, kā arī restauratoru dalību.
Svinīgās atklāšanas runu teica novada domes priekšsēdētājs R. Ābelnieks un kultūras ministre.
“Šī ir svētku diena. Rātsnamam aprit 400 gadu. Tas ir četras reizes vairāk nekā Latvijas valstij,”
uzsver ministre, papildinot, ka Bauskas Rātsnams ir 17.gadsimta pirmās puses lielākais Rātsnams
Kurzemes un Zemgales hercogistē, pašlaik vienīgais Rātsnams, kas ir saglabājies no tā laika posma.
“Saglabāt vēsturisko mantojumu nav viegli - vieglāk ir būvēt no jauna, nekā atjaunot. Tāpēc ir vajadzīgi cilvēki, kas saprot un novērtē kultūrvēsturiskās vērtības. Bauska no kultūrpolitikas viedokļa ir
kā veiksmes stāsts. Jāuzteic arhitekte Irēna Bākule, kuras vadībā tika aizsākts projekts, un svarīgi ir
pieminēt Imanta Lancmaņa ieguldījumu ar viņa izpratni par kultūrvēsturiskajām vērtībām. Novērtēju, ka Rātsnama atjaunošanā ir iesaistīta arī jaunā paaudze – Amatniecības vidusskolas audzēkņi,
kuri veidojuši vairākus elementus Rātsnamam. Tā mēs veidojam jauniešos izpratni par mantojuma
vērtību,” atklāj D. Melbārde.
Rundāles pils muzeja direktors Imants Lancmanis atcerējās Rātsnamu, kas 19. gadsimtā tika sabojāts un pārbūvēts par vienstāvu ēku, 20. gadsimtā blakus esošo veikalu un kafejnīcu. “400 gadus
tapa šī māja, un kas bija pa vidu – vairs nav svarīgi. Tagad Rātsnamam ir reinkarnācija, jauna
atdzimšanas forma. Bauskā tādas ir divas celtnes, kur noticis šis brīnums. Tā ir Bauskas pils, kas
atgriezusies no drupām savā sākotnējā stāvoklī, un Bauskas Rātsnams,” stāsta I. Lancmanis.
I. Lancmanis ar aizraujošu runu klausītājus ievilināja simtiem gadus senā pagātnē. Viņš stāstīja,
ka domājot par senajām pilsētām, tām nav mērķtiecīga plānojuma, tās ir izaugušas no ciematiem.
Turpretī Bauska, kas ir Renesanses domu atspoguļojoša pilsēta, iezīmē stingu, ģeometrisku, loģisku
plānojumu, kur uz vienas ass bijušas izkārtotas divas baznīcas un Rātsnams.
“Bauskas Rātsnams ir kaut kas ārkārtējs. Kopumā ārkārtēja ir pati pilsēta,” uzskata I. Lancmanis,
salīdzinot celtni ar citu pilsētu Rātsnamiem. Viņš stāsta, ka Kurzemes un Zemgales hercogistes
galvaspilsētā Jelgavā Rātsnams bija vienstāvu ēka tirgus laukuma malā. Nereti apbrīnotajā hercoga
Jēkaba laikā Jelgavas pilsētas rāte izīrēja savām vajadzībām dažādus dzīvokļus, jo hercogu neinteresēja rātes lietas. Pilsēta vien 1743.gadā ieguva daudz maz cienīgu rātsnamu.
Otrajā īslaicīgajā hercogistes galvaspilsētā Kuldīgā Rātsnami mainījušies viens pēc otra. Pirmā Rātsnama vietu var tikai minēt, atklāj I. Lancmanis, piebilstot, ka 18.gadismtā tapis vēl viens
Rātsnams – vienstāva, koka ēka Alekšupītes krastā -, ko tagad dēvē par veco Rātsnamu.
Ar baznīcām izslavētajā Liepājā pirmais Rātsnams bija neliela koka māja. Mūra Rātsnams tapa
tikai 18.gadsimtā. Rīgā, lielākajā Latvijas pilsētā, Rātsnams bija iekārtots viduslaiku mājā. Rātsnama pārbūves laikā tas tikai sāka līdzināties Bauskas ēkai. Savukārt Aizputē Rātsnams bija māja ar
vienām durvīm un diviem logiem.
Rundāles pils direktors atzīst, ka 17.gadsimts bijis Bauskas uzplaukuma laiks, un, analizējot situāciju, var izdarīt netiešus secinājumus, cik attīstīta bijusi pilsēta ar plašu amatniecību, kur vietu
sev spēja rast pieci sudrabkaļi. “Tā bija pils un galma klātbūtne. Hercogiem Bauska bija mīļa. Pilsētai ārkārtīgi paveicās, līdz nāca Ziemeļu karš, kas nesa Bauskas ekonomisko lejupslīdi. 1852.
gadā nojauca torni. 1869.gadā nojauca ēkas otro stāvu. Tas atspoguļo pilsētas degradāciju,” domas
neslēpj I. Lancmanis.
Viņš uzsver, ka maz ir tādu gadījumu, kad kādu objektu atjauno ar šādu kultūratbildības izjūtu
un pieeju. Rātsnama interjers rada fascinējošu īstenības un ticamības efektu. Viņš priecājas, ka atjaunošana noritēja pakāpeniski un lēnām: “Tad varēja lēnām iznirt no jautājuma un pretrunu jūkļa.
Tagad šķiet, cik viss ir dabīgi, normāli, loģiski, funkcionāli pamatoti un stilistiski saskaņoti. Vesela
rinda oriģinālu priekšmetu un kopiju. To īstenība uzrunā cilvēkus. Salīdzinot ar Rīgas pili, šeit ir
daudz vairāk īstā un autentiskā. Pateicība baušķeniekiem, kas ar apņēmīgu virzīja šo jautājumu.
Saprotams, ka naudiņa ir maz, un viss izmaksā dārgi. Ja domātu, cik cilvēkus varētu pabarot par
šo naudu, tad pasaule būtu tuksnesis. Tas, ko aiz sevis atstāj civilizācija, ir kultūras pieminekļi. Šis
mantojums ir tas, kas cilvēku iedvesmo, dara lepnu par pagātni. Ja kādam ir tiesības būt lepnam par
savu pagātni, tie ir baušķenieki.”
UZZIŅAI:
• Par rātsnama rekonstrukcijas 1.kārtu uzskatāma Rātslaukuma atjaunošana. Sākums – 2008.gadā;
• 2010.gadā starp Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru un Bauskas novada domi tika parakstīts līgums par projekta “Bauskas vēsturiskā centra atjaunošana jaunu tūrisma produktu attīstībai”
īstenošanu. Līdz ar vienošanos uzsākta Bauskas Rātsnama rekonstrukcijas 2.kārta;
• Projekta mērķis ir veicināt nacionālas nozīmes kultūras tūrisma produktu attīstību, nodrošināt
Bauskas tūrisma infrastruktūras uzlabošanu un nodrošināt Bauskas Rātsnama atjaunošanu, sagaidot
tā četrsimtgadi;
• Projekta kopējās izmaksas bija paredzētas 490 751,81 lati (698 276,92 eiro). 84,96 % no attiecināmajām izmaksām jeb 399 821,76 lati (568 895,11 eiro) bija ERAF finansējums, valsts budžeta
dotācija 2,25% – 10 588,50 lati (15 066,08 eiro), savukārt pašvaldības līdzfinansējums bija 12,79 %
jeb 60 189,74 lati (85 642,28 eiro);
• Rekonstrukcijas 3.kārtu nodrošināja par pašvaldības līdzekļiem. 362 460,80 eiro izlietoja būvdarbiem (ūdensvadu, kanalizācijas, apkures un ventilācijas sistēmas izbūvei utt.), būvuzraudzībai
un autoruzraudzībai. 187 875,85 eiro ieguldīja Rātsnama interjerā, tostarp vēsturisko mēbeļu un
apgaismes ķermeņu izgatavošanā, 4 356 eiro veltīja interjera koncepcijas un projekta izstrādei;
• Papildus Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības (ELFLA) programmas ietvaros tika
realizēts projekts „Aprīkojuma iegāde Bauskas novada tūrisma informācijas centra pakalpojumu
pieejamības nodrošināšanai”. Kopējā projekta summa bija 28 423 eiro, no kuriem 5 121,74 eiro bija
pašvaldības līdzfinansējums.

Zane Gorškova, sabiedrisko attiecību speciāliste

Sagaidot rātsnama 400. jubileju, ir atjaunots tā vēsturiskais interjers.
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Izglītības aktualitātes
„Gada skolēns 2016”
10. maija pēcpusdienā Rundāles pilī norisinājās Bauskas, Rundāles, Iecavas novadu konkursa
“Gada skolēns 2016” noslēguma pasākums. Kopumā tika apbalvoti un sveikti 23 jaunieši no Griķu, Mežotnes, Ozolaines, Codes, Vecsaules pamatskolām, Bauskas pilsētas pamatskolas, Bauskas
2.vidusskolas, Īslīces, Uzvaras, Iecavas un Pilsrundāles vidusskolām. Titulu “Gada skolēns 2016”
ieguva divi skolēni – pamatskolas un vidusskolas grupā.
Izglītības iestādēs konkursa novadu posmam tika izvirzīti erudītākie izglītojamie no visām novada vispārizglītojošajām izglītības iestādēm. Skolēni tika vērtēti trīs jomās - mācību darbs, pašizpausmes un radošā aktivitāte, iekšējās pasaules izkopšana. Individuāli pēc dažādiem kritērijiem
- sasniegumi mācību programmas apguvē; zināšanas par savu novadu, valsti, vispār; sasniegumi
skolas, novada un valsts mācību priekšmetu olimpiādēs; radošo un fizisko spēju attīstīšana un sasniegumi interešu izglītības grupās un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs; izpratne par augstākajām morāles vērtībām, spēja novērtēt un izjust skaisto (eseja); radošās izpausmes un sevis
prezentēšana (prasmju demonstrējumi un vizītkarte); iesaistīšanās sabiedriskajā dzīvē un labdarībā.
Katrā no šiem pārbaudījumiem konkursa dalībnieki spoži demonstrēja savas zināšanas visdažādākajos mācību priekšmetos, talantus, spējas, radošumu, savas dvēseles bagātību un gaišumu.
Katra skolēna īpašie viesi šajā pasākumā bija viņa mīļākais skolotājs un vecāki. Sumināti tika
konkursa nomināciju ”Par vispusīgām zināšanām” un „Par talantu daudzpusību” un titula „Gada
skolēns 2015” ieguvēji pamatskolas un vidusskolas posmā. Visi finālisti saņēma piemiņas veltes
un naudas balvas.
Sarīkojuma viesi Inga Meijere-saksofons, Marko Ojala-ģitāra, Raimonds Ozols- kontrabass,
kuru izpildītie skaņdarbi izskanēja kā veltījums visiem klātesošajiem – laureātiem, vecākiem, skolotājiem un skolu direktoriem.
Gada skolēnus sveica šī konkursa ikgadējie atbalstītāji Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības
akadēmija.
Konkursa laureātiem piemiņas veltes un apliecinājumus par piedalīšanos pasniedza Bauskas
novada domes priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks, Rundāles novada domes priekšsēdētāja vietniece
Inta Klīve, Iecavas novada domes priekšsēdētājs Jānis Pelsis, Bauskas novada administrācijas izpilddirektora vietniece Ineta Ruhocka, un Izglītības nodaļas vadītāja Māra Bauvare.
Titulu “Gada skolēns 2016” pamatskolas klašu grupā ieguva Bauskas Valsts ģimnāzijas 9.klases
skolniece Jolanta Tarvida.
Jolanta spēj lieliski savienot apzinīgu mācību darbu ar sportu un mūziku, kas ir viņas sirdslietas.
Ir piedalījusies novada latviešu valodas olimpiādē, spēlē Bauskas Mūzikas skolas orķestrī. Vairāk
kā 9 gadus nodarbojas ar tekvondo, šī mācību gada sasniegumi tekvondo: 1.vieta Latvijas jaunatnes
olimpiādē, 1.vieta Eiropas klubu čempionātā Turcijā, 1.vieta Latvijas čempionātā, 5.vieta Eiropas
junioru čempionātā, 2.vieta Atklātajā Polijas turnīrā, 1.vieta atklātajā Ukrainas čempionātā, Bauskas novada jaunatnes sporta laureāte. Jolantas panākumu atslēga ir liela pašdisciplīna, patstāvība,
sava laika pareiza organizēšana, ģimenes atbalsts.
Titulu “Gada skolēns 2016” vidusskolu klašu grupā ieguva Bauskas Valsts ģimnāzijas 11.klases
skolniece Linda Spundiņa.
Mācību darbā mērķtiecīga: 1.vieta novada latviešu valodas olimpiādē, 2.vieta ekonomikas olimpiādē, Zemgales reģ. zinātniski pētniecisko darbu lasījumu konferencē atzinība. Lindai ir panākumi
sportā, viņa ir aktīva sabiedriskajās nodarbēs, klases kolektīvā autoritāte. Dejo BJC TDK Mēmelīte, ir Bauskas novada jauniešu domes priekšsēdētāja vietniece, darbojas Bauskas Valsts ģimnāzijas
skolēnu domē, līdzdarbojas Bauskas Kultūras centra pasākumos. Lindai ir plašs redzesloks, piemīt
erudīcija dažādos sociālos un politiskos jautājumos.

Baiba Stūre, Izglītības nodaļas metodiķe

Izglītības iestāde

Vārds, uzvārds

Matīss Kataņenko

Skolas posma uzvarētājs

Jolanta Tarvida

Tituls “Gada skolēns”

Marika Čehoviča

Skolas posma uzvarētāja

Keita Luīza Muceniece

Nominācija “Par talantu daudzpusību”

Uzvaras vidusskola

Undīne Priede

Skolas posma uzvarētāja

Iecavas vidusskola

Annija Elizabete Goldmane

Skolas posma uzvarētāja

Bauskas 2.vidusskola
Īslīces vidusskola

Arta Lauberga-Laukenberga

Par sportu, draudzību, Kiberslazdu, revolūciju, ļaunumu, sociālajiem tīkliem, uzvaras garšu un daudz ko
citu Jūs atradīsiet pasaulē pirmajā golfa pasakā „Lieliskā
Golfa Četrinieka izglābšana”.
Mūsu novada skolās, Bauskas bērnu bibliotēkā, Izglītības nodaļas metodiskajā kabinetā ir uzdāvināta vienreizēja bērnu grāmata, kura ierobežotā skaitā (600 eksemplāros) izdota projekta “Golfa pasaka Latvijas skolām”
ietvaros.
Līdz šim, visā pasaulē, sporta veidam-golfam nav bijusi sava pasaka un atpazīstamu pasakas varoņu. Tagad
tāda ir, tā ir uzrakstīta Latvijā, tā ir pasaka visiem, jo īpaši golferiem- maziem un lieliem, esošajiem un topošajiem! Paldies par šādas grāmatas tapšanu Janai Sprūdžai,
idejas autorei un projekta koordinatorei, vecāku iniciatīvas veicinātājai.
Projektu ir atbalstījusi Latvijas Golfa federācija un
privātpersonas.
Jautājiet skolās, Bauskas bērnu bibliotēkā, Izglītības
nodaļas metodiskajā kabinetā!

Bauskas novada administrācijas
Izglītības nodaļa

Pašvaldība vienojas par sadarbību ar RISEBA
augstskolu
Bauskas novada pašvaldība 17.maijā parakstīja sadarbības līgumu ar Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolu.
Līgumu parakstīja Bauskas pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks Alvis Feldmanis ar augstskolas
rektori Irinu Senņikovu. Tikšanās piedalījās arī prorektors studiju darbā Ilmārs Kreituss, Arhitektūras un dizaina fakultātes dekāns Jānis Dripe, Komunikācijas nodaļas vadītāja Sanita Bučiniece, kā
arī Bauskas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Ilze Tijone, Būvvaldes arhitekte Sandra Smolija, biedrības ‘’Bauskas vecpilsēta’’ valdes priekšsēdētāja Ieva Bronko-Pastore.
Tika parakstīts līgums par sadarbību pilsētvides kvalitātes un arhitektūras jomā, kā arī uzņēmējdarbības kvalitātes uzlabošanas jomā.
Augstskola ar novada pašvaldību vienojās par kopīgu izglītības programmu, semināru un projektu izstrādi un īstenošanu arhitektūras, uzņēmējdarbības un citos jautājumos.
Plānots, ka arhitektūras, uzņēmējdarbības un citās specialitātēs studējošie tiks iesaistīti pašvaldības uzdevumu risināšanā, realizējot profesionālās kvalifikācijas prakses un izstrādājot bakalaura,
maģistra un doktora darbus pilsētvides kvalitātes, reklāmas un arhitektūras jomā.
Līgums paredz sadarbību pētniecības projektos un akadēmisko un profesionālo studiju programmu pilnveidošanā, kā arī informācijas apmaiņu, konferenču un semināru rīkošanu, mācību prakšu
īstenošanu u.c. sadarbību.

Zane Gorškova, sabiedrisko attiecību speciāliste

Nominācija

8.-9.klašu grupa
Bauskas Valsts ģimnāzija

Jaunums mūsu skolās, Bauskas bērnu bibliotēkā,
Izglītības nodaļas metodiskajā kabinetā

Bauskas novada pirmsskolas izgītības iestāžu un
pirmsskolas grupu darba grafiks 2016.gada vasarā
PII
PII „Zīlīte”

PII „Pasaulīte”

Nominācija “Par vispusīgām
zināšanām”

Codes pamatskola

Bauskas pilsētas pamatskola

Elizabete Domokejeva

Skolas posma uzvarētāja

Griķu pamatskola

Krista Butkus

Skolas posma uzvarētāja

Griķu pamatskola
„Dzirnaviņas, “Mūsa”

Mežotnes pamatskola

Arta Zariņa

Skolas posma uzvarētāja

Īslīces vsk.

Ozolaines pamatskola

Krists Burkovskis

Skolas posma uzvarētājs

Mežgaļu pamatskola

Codes pamatskola

Signe Kļaviņa

Skolas posma uzvarētāja

Vecsaules pamatskola

Dita Segliņa

Skolas posma uzvarētāja

Pilsrundāles vidusskola

Eva Reinfelde

Bauskas 2.vidusskola

JŪLIJS

AUGUSTS

Dārza iela 24, slēgts no
01.06.-08.07.

Plūdoņu iela 60, slēgts no
11.07.-12.08

Plūdoņu iela 60, slēgts

Plūdoņu iela 60

Dārza iela 24

Dārza iela 24, Plūdoņu
iela 60

Dārza ielā 3

Dārza ielā 3

Dārza ielā 3

Slēgts

Slēgts

Slēgts
22.08.2016.

“Mūsa” 01.06.-22.06.
apvienotā gr., “Dzirnaviņas”

“Dzirnaviņas”

Apvienotas grupas

Apvienotas grupas
Slēgts

“Mūsa” 08.08.-19.08.
apvienotā gr.,
“Dzirnaviņas”
Apvienotas grupas
02.08.2016., slēgts

13.06.2016. slēgts

03.08.2016.

Mežotnes pamatskola
“Rūķītis”

X

01.07. slēgts

līdz 07.08.

Ozolaines pamatskola

X

Slēgts

X

Pamūšas PII

X

Slēgts

Slēgts

08.08.2016.

Skolas posma uzvarētāja

10.-12.klašu grupa
Bauskas Valsts ģimnāzija

JŪNIJS

Linda Spundiņa

Tituls “Gada skolēns”

Reinis Ozols

Skolas posma uzvarētājs

Katrīna Segliņa

Skolas posma uzvarētāja

Viktorija Sergejeva

Skolas posma uzvarētāja

Artūrs Stīpnieks

Skolas posma uzvarētājs

Īslīces vidusskola

Elīza Deģe-Groskopa

Skolas posma uzvarētāja

Pilsrundāles vidusskola

Mārtiņš Čerļenoks

Nominācija “Par vispusīgām
zināšanām”

Iecavas vidusskola

Artūrs Bogdanovičs

Skolas posma uzvarētāja

Džūlija Rodenkirhena

Nominācija “Par talantu daudzpusību”

Uzvaras vsk. “Lācītis”

Apvienotas grupas

Vecsaules PII

1.jūnijs-10.jūnijam apvienotā grupa

Apvienotas grupas

Slēgts
Jaunsaules pamatskola

Apvienotas grupas

Slēgts

Slēgts
15. augusta-31.augustam

31.05.-10.06. Apvienotā
grupa
15.08.- 31.08. Apvienotā
grupa

Pēc pieprasījuma iespējams veikt korekcijas.
Jūnijā

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

•
•
•
•
•

15.jūnijā plkst.10.00 – Sociālo un veselības lietu komitejas sēde;
15.jūnijā plkst.15.00 – Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas sēde;
16.jūnijā plkst.14.00 – Vides un attīstības komitejas sēde;
22.jūnijā plkst.10.00 – Finanšu komitejas sēde;
30.jūnijā plkst.14.00 – novada domes sēde.

Bauskas Novada Vēstis
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Aktuāla informācija
Audžuģimenes plāno dziesmotu un aktīvu vasaru
Jo aktīvāki un darbīgāki esam kopā ar saviem audžubērniem, jo jaunāki kļūstam, saka audžumamma Rita Laika. Atliek tikai piekrist un sekot viņas ģimenes piemēram.
Aprīlis un maijs novada audžuģimenēm ir pasākumu pārpilns. Būts gan Pasvāles baseinā veselības stiprināšanas nolūkos, gan izzinoši izglītojošā ekskursijā Ināras Mālkalnes siera ražotnē Jelgavas novada Sesavas pagastā. Baudīts balets džeza mūzikā 21.Starptautiskajā baleta festivālā Rīgā,
Kongresu namā. Apmeklētas Svētdienas skoliņas nodarbības Ev.lut.baznīcas Bauskas draudzē.

Audžuģimenēs dzīvojošie bērni un pusaudži aktīvi iesaistījušies arī novada aktivitātēs, pārstāvot
savas izglītības iestādes gan pavasara krosā, gan deju skatēs, gan dambretes čempionātā „Vāvere
2016” Rīgā. Seržānu audžuģimenei nozīmīga bijusi uzstāšanās 8.Vislatvijas bērnunamu sadziedāšanās svētkos „Cielaviņa 2016” Rīgā, ko organizē Rīgas Baltijas Rotari klubs.Te viņu dziedājums
atzīts par kvalitatīvāko, saņemts kauss un balvas. Jānis Seržāns arhibīskapa metropolīta Zbigņeva
Stankēviča uzrunāts par mūzikas terapijas praktizēšanu audžuģimenē, saņēma atzinību par veikumu ar norādi, ka audžutēva un ģimenes veiktais kopumā atzīstams par atdarināšanas cienīgu piemēru visā Latvijā. Jāņa un Lilitas Seržānu ģimene savu dziesmoto kalpošanu turpinās visas vasaras
garumā. Sirdsdziesmas priecēs biedrības „Abuļi” mammas Mātes dienā Bauskas novada sociālajā
dienestā.Vasarsvētkos viņi sniegs koncertu Bruknas pilī,bet 21.maijā Zemgales reģiona audžuģimeņu biedrības „Spārni” Brīvdienu Mājā, kurp aicinātas arī pārējās Mūspuses audžuvecāku un
aizbildņu ģimenes. Šomēnes notiks audžuvecāku izbraukuma mācības Plakanciemā, kurp dosies
ģimenes, kuru aprūpē ir bērni ar īpašajām vajadzībām, lai vienotos veselīgā nodarbē-Meža stādīšanas talkā (attēlā) kopā ar organizāciju „Nāc līdzās”,tiktos ar Cūkmenu un atpūstos. Lai mums
visiem svētīgs šis laiks!

Lilita Grāvīte,
biedrības „Bauskas novada audžuģimeņu atbalsta centrs “Spēlmaņi””priekšsēdētāja

Aicinām Jūs kā cilvēku, kurš plāno, ir ceļā vai jau ir
uzņēmies tik svarīgo atbildību par kādu bez vecāku
gādības palikušu bērnu/-iem, apgūt starptautiski
atzītu apmācību programmu audžuģimenēm,
adoptētājiem un aizbildņiem
“AIRI vecākiem” (jeb Attīstība, Informācija, Resursi, Izglītība vecākiem)
Apmācību programmas mērķis ir attīstīt un izvērtēt savas kompetences un prasmes, kas nepieciešamas, uzņemoties atbildību par bērniem, kuri dažādu iemeslu dēļ zaudējuši savu vecāku aprūpi.
Apmācību ilgums – 27 stundas un 1-3 mājas vizītes.
Apmācības notiek interaktīvā veidā, tās veido 9 sesijas jeb 9 apmācību dienas, katra sesija 3
stundas gara. Apmācību ietvaros plānotas 1-3 mājas vizītes pie katras ģimenes jeb apmācību dalībnieka. Mājas vizīšu mērķis ir individuāli pārrunāt un izvērtēt apmācību ietvaros apgūtās tēmas un
kompetences. Mājas vizītes tiks saskaņotas ar katru dalībnieku individuāli un tiks veiktas tikai ar
dalībnieku piekrišanu.
Apmācības vada īpaši sagatavots treneru pāris, no kuriem viens ir jomas profesionālis (psihologs
vai sociālais darbinieks), bet otrs pieredzējis - adoptētājs, aizbildnis vai audžuvecāks.
Ilze Naguraviča, profesionālis.
Daila Balcere, praktiķis.
Apmācību grupas dalībnieku skaits – līdz 15 dalībniekiem, potenciālie vai esošie audžuvecāki,
adoptētāji vai aizbildņi. Apmācībām var pieteikties vairāki vienas ģimenes locekļi. Katrs apmācību
dalībnieks saņems apmācību programmas rokasgrāmatu.
Apmācību beidzot, dalībnieki saņems – Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas neformālās
izglītības centra “SOCIETAS SOCIALIS” apliecinājumu par programmas apguvi.
Apmācības ir bez maksas.
Apmācību norises datumi un laiks: 2016. gada jūnijs-oktobris
Apmācību norises vieta: tiks precizēta
Pieteikšanās apmācībām līdz 29.05.2016l un sīkāka informācija – rakstot uz e-pastu: linda.
ziverte@sosbca.lv vai zvanot pa tālruni: 29101227 vai SOS Bērnu ciematu mājas lapā www.sosbernuciemati.lv
30. maijā plkst. 15.00 Sociālā dienesta telpās
Rūpniecības ielā 7, BauskāINFORMATĪVA TIKŠANĀS VISIEM INTERESNTIEM, KURĀ VARĒS VAIRĀK UZZINĀT PAR APMĀCĪBĀM
un IEPAZĪTIES ARAPMĀCĪBU VADĪTĀJIEM
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 dzordama būtiskākā informācija par
aktualitātēm novadā – pieņemtajiem lēmumiem, sabiedriskajām aktivitātēm, realizētajiem projektiem, kultūras pasākumiem un citām aktualitātēm.
Seko līdzi un nenokavē!

Bauskas novada pašvaldība Saeimas Ilgtspējīgas
attīstības komisijā argumentē apvedceļa
nepieciešamību
Bauskas novada pašvaldība iesniedza Latvijas Republikas Saeimas- Ilgtspējīgas attīstības komisijai vēstuli ar lūgumu paātrināt apvedceļa izbūvi Bauskā.
18.maijā pašvaldības pārstāvji piedalījās komisijas sēdē, lai prezentētu savu redzējumu par
Bauskas apvedceļa izbūves problēmām, risinājumiem, kā arī redzējumu nākotnē. Sēdē piedalījās
arī Satiksmes ministrijas un Ekonomikas ministrijas pārstāvji.
Bauskas novada dome bija sagatavojusi prezentāciju - Trans-Eiropas transporta tīkla – iespējas vai draudi reģionālajai attīstībai Zemgalē. Uzsverot, ka pēc Latvijas Valsts ceļu 2013.-2015.
gadā veiktajiem satiksmes intensitātes datiem, A7 autoceļš ir valstī ar vislielāko kravas transporta
intensitāti visā tās garumā, kas pilsētas iedzīvotājiem rada īpaši nelabvēlīgus dzīves apstākļus un
diskomfortu ne tikai tranzītielas tiešā tuvumā, bet arī pilsētā kopumā. Bauskas pilsētas plānojumu
nosaka piecas robežšķirtnes: Mēmele, Mūsa un Lielupe, autoceļi E67 un P103, bez alternatīvām
novirzīt transporta plūsmu. Starptautiskā transporta maģistrāle E67 un reģionālā autoceļa P103
Bauska - Dobele krustojumā Bauskas pilsētas centrā saduras plūsmas no 10 000 līdz 17 000 automašīnu diennaktī (tai skaitā 50% kravas transports un smagā lauksaimniecības tehnika). Satiksmes
intensitāte arī šajā posmā trīskārši pārsniedz atbilstīgo smagā transporta optimālo skaitu.
Smagais transports pilsētā ietekmē ceļu satiksmes drošību, noslogotību, rada ekoloģiskas problēmas un ietekmi uz vidi – vibrācijas, troksni, izmešus. Pilsētā ik nedēļu reģistrē apmēram 1,7 avārijas. Statistika rāda, ka pērn notikusi 91 avārija, no tām 15 ar cietušajiem un 17 ar ievainotajiem.
Bauskas novada pašvaldība aicina šobrīd vērienīgākā satiksmes projekta “Rail Baltica” īstenošanu plānot integrēti ar “Via Baltica” Bauskas apvedceļa posma un savienojuma mezglu izbūvi.
Pēc Bauskas novada sagatavotās prezentācijas par Bauskas apvedceļa nepieciešamību, komisijas vadītāja L.Straujuma atzina, ka prezentācija bija pārliecinoša un nepieciešams meklēt risinājumu šai sasāpējušai vajadzībai, stāsta Bauskas novada domes priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks.
Tālākajā diskusijā iesaistījās arī Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi” valdes priekšsēdētājs Jānis Lange, kurš atsaucās uz nepietiekamu nozares finansējumu un atklāja pašvaldībai iepriekš nezināmu informāciju – Bauskas apvedceļš prioritāšu sarakstā ir iekļauts ar 14.numuru, respektīvi – tā īstenošana varētu notikt laika posmā starp 2028. un 2034.gadu. Šajā prioritāšu sarakstā
pirmajā vietā ir iekļauts Ķekavas apvedceļš. Bauskas novada pārstāvji tikšanās reizē norādīja, ka
caur Bausku izbrauc lielāks smagā transporta daudzums, nekā caur Ķekavu, jo liela daļa kravas
automašīnu Ķekavas aplī nogriežas pirms ciemata un tālāk dodas pa Rīgas apvedceļu.
Sarunas noslēgumā Bauskas novada domes priekšsēdētājs R.Ābelnieks aicināja pārskatīt šo autoceļu jaunbūvju prioritāšu sarakstu, Bauskas apvedceļam piešķirot augstākas prioritātes numuru un
vēlreiz vēršot uzmanību uz nepieciešamību uzcelt jaunu Mēmeles tiltu pirms paredzamā smagsvara
transporta plūsmas palielinājuma saistībā ar jaunās dzelzceļa līnijas “Rail Baltica” būvniecību.

Zane Gorškova,
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Sports novadā
Bauskas novada volejbola čempionāta finālspēlēs
piedalās Latvijas čempionāta medaļu ieguvēji
Turnīra izšķirošajās spēlēs par medaļām komandām pievienojās novadu volejbolisti, kuri šogad
izcīnīja medaļas Latvijas čempionātā.
Bauskas novada atklātā volejbola čempionāta četras spēcīgākās komandas aizvadītās nedēļas
beigās izspēlēja izšķirošos mačus sadalot medaļu komplektus un uzvarētāju kausus.
Pēc regulārā čempionāta viena apļa izspēles noskaidrojās, ka par godalgotajām vietām cīnīsies
abas Vecumnieku novada komandas, „Mežotne I” un „Rundāle”.

vārtiem.
Par turnīra rezultatīvāko spēlētāju kļuva SC „Mēmele” vienības florbolists Agris Grandovskis.
Viņam 30 punkti (16+14). Arī otrs turnīra labākais punktu guvējs spēlē čempionu labā – Konstantīns Balzaris ar 28 punktiem (22+6).
Agris Grandovskis vēstī, ka 40+ čempionāts notiek pirmo reizi. „Ir patīkami gūt panākumu turnīra dibināšanas gadā. Uz visiem laikiem mēs būsim šo sacensību pirmie čempioni. Pusfinālā pret
„Rubeni” gāja grūtāk, nekā finālā. Rubenieši spēlē aizsardzības, kamēr cēsnieki atklātu, uzbrūkošā
stila florbolu. Par katru čempiona kausu ir jācīnās. Arī turpmāk Bauskas pilsētai veterānu sportā
jācenšas sasniegt augstākie rezultāti,” tā A. Grandovskis.

Noslēdzies čempionāts telpu futbolā
„Veterāni” finālā iznīcina „Īslīci”, „Uzvara” bez maiņām notur 1:0 pret „Bauskas BJSS”
Ar komandas „Veterāni” pārliecinošu triumfu finālā noslēdzies Bauskas novada atklātais telpu
futbola čempionāts 2016. Savus pretiniekus vienības „Īslīce” spēlētājus čempioni sakāva ar 8:1.
Uzvarētāju rindās fināla mačā 3+5 savāca Raivis Miļūns.
Spēlē par trešo vietu dramatiskā mača galotnē „Uzvarai” izdevās nosargāt mača sākumā iegūto
1:0 pret „Bauskas BJSS” un izcīnīt bronzu! Uzvarnieki pēdējās 30 minūtes spēlēja bez maiņām.
Edmunds Bērziņš guva smagu traumu un viņš Neatliekamās medicīnas pavadībā tika nogādāts
slimnīcā.
Bauskas jauniešiem pēdējā minūtē bija ne tikai iespēja rezultātu izlīdzināt, bet arī izraut uzvaru,
taču Ritvara Brieža 10 metru soda sitiens bija neprecīzs, bet pus minūti vēlāk, kad ko spēlēt atlicis
bija vien’ 15 sekundes, viņš izgājienā viens pret vienu apvadīja pretinieku komandas vārtsargu, bet
palaida bumbu nedaudz par tālu un raidīja to garām tukšiem vārtiem!
Par turnīra rezultatīvāko spēlētāju tradicionāli kļuva Raivis Miļūns, labākā vārtsarga gods “veterānu komandas” vārtu vīram Aleksandram Barkovam, bet čempionāta vērtīgā spēlētāja balva tika
īslīcietim Raivim Naumovam. SC Mēmele saka paldies ilggadējam sacensību tiesnesim Igoram
Beļikovam par profesionālu spēļu tiesāšanu.

Materiālu sagatavoja A.Dulbe

Veterānu sports
Pusfinālā „Vecumnieki I” pārspēja rundāliešus, bet „Vecumnieki II” piekāpās mežotniešiem.
Spēlē par trešo vietu savā starpā tikās „Rundāle” un Vecumnieku novada otrā komanda. Ar rezultātu 3:1 pārāki bija pirmie.
Finālā ar tādu pat rezultātu uzvarēja un par čempioniem kļuva vienības „Vecumnieki” spēlētāji,
kuri uzvarēja „Mežotne I”.
II vieta - komanda „Mežotne” - Uģis Dombrovskis, Igors Šersts, Konstantīns Taļikovs, Guntis
Mašinskis, Miķelis Jansons, Atis Petruševics, Valters Ramma, Valērijs makarovs, Raitis Zukulis,
Raimonds Ziediņš un Agris Šults.
Izšķirošajās cīņās komandas piesaistīja spēcīgākos Bauskas, Rundāles un Vecumnieku novadu
volejbolistus.
Vecumnieku vienībai palīdzēja tādi „smagsvari” kā Andris Zadovskis, kurš nesen kā ieguva
Latvijas volejbola čempionāta sudrabu „Poliurs/Ozolnieki” saastāvā un Latvijas volejbola izlases
spēlētājs Aivars Petruševics.
Savukārt mežotniešiem palīdzēja Valters Ramma no Mežotnes, kurš pirms pāris gadiem kļuva
par Kipras čempionu, bet „Rundāles” komandas sastāvu pastiprināja Latvijas čempionāta bronzas
medaļas ieguvējs Kārlis Volodins no „Biolars/Jelgava” vienības. Tālākajās vietās komandas ierindojās sekojošā secībā: Vecsaule, Īslīce, Mežotne II, Code.
Sacensību galvenais tiesnesis Guntis Mašinskis uzteic spēlētājus par augsto meistarības līmeni.
«Fināla cīņām jābūt augstā kvalitātē, tāpēc ir tikai apsveicami, ja vietējā čempionātā piedalās un
spēlē augstākā līmeņa spēlētāji.»

Foto: Jānis Plūme

Bauskas veterāni triumfē florbola Latvijas
čempionātos
Ar florbola komandas SC „Mēmele” triumfu 40+ un 45+ vecuma grupās noslēdzies Latvijas
florbola federācijas veterānu čempionāts.
Bauskas veterāni 40+ vecuma grupā pēdējās divas fināla spēles aizvadīja un čempiona godu
nodrošināja 30.aprīlī savās mājās sporta namā „Mēmele”.
SC „Mēmele” 40+ komandā spēlēja – Sergejs Aleksandrovs, Agris Grandovskis, Konstantīns
Balzaris, Jānis Kārkliņš, Ingus Panteļejevs, Elvis Sakārnis, Gatis Feldmanis, Normunds Grunckis,
Andris Erenbots, Gints Vecelis, Uģis Niedre, Guntars Grandovskis, Ilvars Balodis, Aivars Melderis, Āris Rotbergs, Endijs Galiņš.
Regulārā čempionāta laikā baušķenieki par pirmo vietu grupā sacentās ar „Ekskurzeme – Tukums” komandu. Mūsējie zaudēja tikai divas spēlēs, tukumnieki – trīs. Zemgalieši turnīra tabulā
tukumniekus apsteidza par trim punktiem.
Izlsēgšanas spēlēs regulārā turnīra uzvarētāji automātiski iekļuva pusfinālā, kamēr četras pārējās
komandas sacentās 1/4finālā.
Pirmā pusfināla spēļu kārtā „Ekskurzeme – Tukums” florbolisti negaidīti ar 1:3 piekāpās
„Lekrings SR” spēlētājiem.
Arī mūsējiem šajā turnīra stadijā neklājās viegli. Grūtākā fināla dienas spēle „Mēmele” spēlētājiem bija tieši pusfinālā. Tajā sīvā cīņā baušķenieki atspēlējās un uzvarēja „Rubeni”. Mājinieki
nokļuva iedzinējoas ar 1:2, bet pateicoties N. Gruncka, I. Panteļejeva un A. Grandovska vārtiem
izdevās gūt panākumu ar 4:2 un iekļūt finālā.
Zelta mačā baušķenieki nospēlēja lieliski un ar 8:2 sasita „Lekrings SR” spēlētājus. Čempionu
rindās fināla spēlē ar 1+4 izcēlās baušķenieks Normunds Grunckis, bet Elvim Sakārnim un Ingusam Panteļejevam katram pa 1+2.
Par 40+ turnīra rezultatīvāko spēlētāju kļuva SC „Mēmele” komandas pārstāvis Sergejs Aleksandrovs, kuram 47 punkti (21+26). Arī otrs labākais „bombardieris” mūsējais – Agris Grandovskis, kuram 45 punkti (27+18).

Aprīļa beigās SC „Mēmele” komanda nodrošināja
zeltu arī veterānu čempionātā 45+ vecuma grupā
SC „Mēmele” 45+ komandā spēlēja – Agris Grandovskis, Konstantīns Balzaris, Ingus Panteļejevs, Sergejs Aleksandrovs, Ilvars Balodis, Aivars Melderis, Gints Vecelis, Andris Erenbots,
Normunds Grunckis, Āris Rotbergs, Artis Malkavs.
Regulārā turnīra 16 spēlēs mūsējiem tikai divi zaudējumi, kamēr tuvākajiem sekotājiem „Kurvidzem – Lino.lv” – 5 neveiksmes.
Pusfinālā „Mēmele” ar 5:2 uzvarēja „Aizkraukle/Silarozes” komandu. Lieliska spēle padevās
I.Panteļejevam kuram 3+2, savukārt Konstantīns Balzaris izcēlās ar trim vārtiem.
Finālā baušķenieki ar 4:1 pārliecinoši uzvarēja „Rubeni”. Atkal labi spēlēja Panteļejevs tiekot
pie 1+2 punktiem, kamēr Andris Erenbots, Ilvars Balodis un Artis Malkavs katrs guva pa vieniem

7.maijā, Lietuvas mazpilsētā Jonišķos risinājās kārtējais veterānu sadraudzības turnīrs basketbolā ar Akmenes, Radvilišķu, Jonišķu un Bauskas vīriešu un sieviešu komandu piedalīšanos. Pagājušā gada nogalē, kad turnīra saimnieki bija baušķenieki, uzvarētāju kausus sev līdzi aizveda viesu
komandas no Radvilišķiem un Jonišķiem. Šajā reizē abas Bauskas vienības devās uz Lietuvu pēc
revanša. Kungu un dāmu sacensības notika dažādās sporta zālēs, tāpēc nebija iespējams vērot un
atbalstīt savējos. Dāmām pirmajā spēlē pretiniekos tika ielozēta spēcīgā Akmenes vienība. Motivācija atgūt čempionu titulu bija pietiekami spēcīga, lai mūsu puses basketbolistes cīnītos par katru
punktu. Izdevās skaista komandas spēle, ar veiksmīgām sadarbībām un precīziem tālmetieniem
Līgas Rimševicas un Vēsmas Veģeres izpildījumā. Lieliska Sanitas Silas un Antras Beņķes spēle
zem groziem. Cieša Ingas Tarvidas, Daces Čapas, Ingas Ūbeles un Inas Stāmeres cīņa aizsardzībā,
rezultatīvi trīspunktu metieni puslaiku pēdējās sekundēs, neļāva pretiniecēm pietuvoties uzvarai.
Finālā baušķeniecēm pretī stājās iepriekšējā gada uzvarētājas- Radvilišķu dāmas. Arī šajā cīņā pretiniecēm netika dota iespēja “iespēlēties” un pirmajā puslaikā panākts komfortabls divdesmit punktu pārsvars. Spēles gaitā sāncenses nedaudz sadeldēja rezultāta starpību, bet Bauskas dāmas prata
novadīt spēli līdz pārliecinošai uzvarai.
Vīru komandai, kura nebija ieradusies Lietuvā savā spēcīgākajā sastāvā, šoreiz veicās mazāk,
un tikai uzvara par Akmenes veterāniem, ļāva iegūt bronzas medaļas. Kungu vienībā spēlēja –
Kaspars Kauķis, Gunārs Plucis, Aļģis Mudurs, Dzintars Zaumanis, Aigars Indriķis, Aldis Beitiņš
un Dzintars Kaļķis.
Pēc aizraujošā turnīra, komandas pulcējās un apbalvošanu, kurā tika pasniegtas medaļas kausi
un balvas, novērtēti labākie spēlētāji katrā vienībā un atstāti savi autogrāfi slavenajā basketbola
muzejā.
Nākošā tikšanās reize iecerēta rudens pusē Radvilišķos.
21.maijā Aizputē risinājās Latvijas sporta veterānu savienības 53.sporta spēles šahā un novusā. Kā ierasts, šajos sporta veidos allaž ir plaša komandu pārstāvniecība, starp tiem arī Bauskas
vienības. Uz tālo Kurzemi devās pieci spēcīgākie mūsu puses novusisti – Aldis Pavilons, Marina
Rīna, Pēteris Simsons, Harijs Griščenko un Normunds Laumanis un pieci šaha meistari – Maigonis
Avotiņš, Brigita Reinfelde, Jānis Kalējs, Uldis Bušs un Ivars Smilga.
Veterānu šaha sacensībās konkurence bija īpaši sīva, sacensībām tika pieteiktas 22 komandas
no visas Latvijas, kuru sastāvos iesaistīti sporta meistari un lielmeistari. Lielisku spēli parādīja
Starptautiskais korespondencšaha Virsmeistars Maigonis Avotiņš. 25 dalībnieku vidū savā vecuma
grupā viņš izcīnīja dalīto 2.-5. vietu, četriem dalībniekiem bija vienāds punktu skaits, tikai pielietojot koeficientu, Maigonim 5.vieta. Otru augstāko rezultātu uzrādīja Ivars Smilga, 44 septiņdesmitgadīgo šahistu vidū viņam augstā 8.vieta, Jānis Kalējs divdesmitais, Uldis Bušs 32.pozīcijā. Brigitai Reinfeldei šoreiz 10.vieta. kopvērtējumā Bauskas komandai 7.vieta, kas ir nebijis sasniegums
mūsu puses prāta spēļu meistariem Latvijas veterānu sporta spēlēs.
Nedaudz mazāk veicās Bauskas novusistiem-šoreiz bez medaļām un 16.vieta kopvērtējumā.

Inga Ūbele, sporta centra „Mēmele”galvenā speciāliste

Bausku piepilda ap 100 fotogrāfu no visas Latvijas
Trīs dienu garumā, sākot no 20.maija, Bauskā aizritēja “Foto dienas Bauskā 2016”. Piektdien,
Bauskas Kultūras centrā pulcējot pilnu zāli, notika pasākuma atklāšana. Bauskas novada domes
priekšsēdētāja vietnieks Alvis Feldmanis fotomāksliniekiem atklāja, ka pēdējos gados iemūžināt
Bausku fotogrāfijās ir patīkamāk, jo tā kļuvusi skaistāka. Viņš novēlēja dalībniekiem labi pavadīt
laiku un neslēpa, ka pēc tam vēlēsies redzēt darba rezultātu.
Bauskas Kultūras centra direktors Jānis Dūmiņš secina: “Bauska ir ceļā uz festivālu un svētku
pilsētas statusu.” Viņš uzteic organizatoru komandu, kas iedibina Bauskā jaunas tradīcijas.
Pasākumā notika izglītojošas Latvijā atzītu fotogrāfu lekcijas par tādām tēmām kā sadzīves ainas
fotogrāfija pilsētā; reportāžas foto aktualitāte šodien; nianses, iemūžinot portretus, pilsētas ainavas
un arhitektūru; fotogrāfiju analīze un atlase, kā arī citas. Tās lasīja Edijs Pālens, Juris Justs, Jānis
Vecbrālis, Aigars Hibneris, Arno Marnics, Mārtiņš Vanags, Kaspars Kurcens un citi sevi Latvijā jau
pierādījuši fotomākslinieki. Brīvdienās aizritēja arī meistarklases un praktiskas fotosesijas.
Fotogrāfi apmeklēja četras Bauskas novada apdzīvotas vietas – Codi, Budbergu, Ērgļus un Pāci
– un iemūžināja tās fotogrāfijās. Dalībnieki sestdien un svētdien rosīties sāka pulksten piecos no
rīta, lai iemūžinātu saullēktu, un noslēdz pulksten deviņos vakarā, lai nepalaistu garām vakara
fotosesiju ar saulrietu.
Mēneša laikā katram dalībniekam jāiesūta 10 -15 labākās fotogrāfijas, kas tiks uzdāvinātas
Bauskai. Skaistāko darbu autori saņems balvas – dāvanu karti no salona “Meistars Gothards”, pirmās vietas ieguvējiem būs iespēja nedēļas nogali divatā pavadīt Mežotnes pilī.

Zane Gorškova,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Bauskas Novada Vēstis
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Jaunatnes sports
Bauskas un Rundāles novada 7.Jaunatnes
Olimpiāde!
Divas dienas 11. un 12. maijā Bauskas pilsētas stadionā norisinājās Bauskas un Rundāles novada 7.Jaunatnes Olimpiāde. Pirmajā dienā vieglatlētikas sektoros sacentās jaunāko „C” un „D”
grupas (2003/2006.g.dz. )sportisti. Savukārt 12.maijā sacensības uzsāka „A” un „B” grupas
(1996./2002.g.dz.) vieglatlēti. Olimpiādes ietvaros sacensības notika arī volejbolā un florbolā. Volejbolu spēlēja vecākās grupas (1996./2000.g.dz.) jaunieši un jaunietes pēc formāta 4:4. Florbola
sacensības norisinājās sporta centrā „Mēmele”, kur spēkiem mērojās 2004./05. gadā dzimuši jaunie
florbolisti.

Starptautiskas sacensības Cēsīs „Liepas kauss”
Starptautiskajās sacensībās Cēsīs „Liepas kauss” piedalījās vairāk kā 220 dalībnieki no 5 valstīm
un vairāk kā 20 komandām.Bauskas komanda devās uz sacensībām ar 11 sportistiem. Septiņi sportisti izcīnīja godalgotās vietas, un diviem no komandas pietrūka pavisam nedaudz līdz godalgotai
vietai. Iegūtās vietas sacensībās:
Jēkabs Ķikurs 3.vieta,
Krišjānis Ķikurs 3.vieta,
Kitija Kanapecka 2.vieta,
Andrejs Maslabojevs 3.vieta,
Edgars Grišulis 3.vieta,
Daniels Lavrinovičs 3.vieta,
Rūta Rutka 3.vieta,
Kristianas Aleksējevs 5.vieta,
Edijs Rutka 5.vieta.
Visiem sportistiem, lai izcīnītu godalgotu vietu, nācās uzvarēt vismaz 2-3 cīņas.
Kopumā rezultāts ir labs, lai arī treneri cerēja, ka daži audzēkņi iegūs zelta medaļu.
Īpaši gribas izcelt cīkstoni Kristianu Aleksējevu, kurš cīnījās svarā līdz +60kg. Kristians ir viens
no Bauskas komandas jaunajiem līderiem. Viņa rezultāts un meistarība kāpj, kas redzams katrās sacensībās. Šajās sacensībās Kristiāna svara kategorijā piedalījās 19 dalībnieki. Kristians sīvā
pirmajā cīņā uzveica lietuvieti, otrajā cīņā „iznīcinājā” cīkstoni no Jelgavas novada, trešajā - ļoti
spraigajā cīņā, gan piekāpās cīkstonim no Krievijas, un cīņā par 3.vietu piekāpās cīkstonim no
K.Kundziņa cīņas sporta skolas.

Andrejs Vasiļjevs, Bauskas novada BJSS treneris

Vieglatlētu sezonas atklāšanas sacensības

Atklāšanas parādē dalībniekus uzrunāja Bauskas novada domes priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks
un Bauskas Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktore Biruta Grantiņa. Pasākuma dalībniekus
sveica deju kolektīva „Mēmelīte” jaunie dejotāji un Jelgavas 4. vidusskolas pūtēju orķestris, kura
priekšnesums ar savu mūsdienīgo skanējumu un vizuālo atraktivitāti neatstāja vienaldzīgu nevienu
jauno sportistu un izraisīja emocionāli pozitīvu noskaņu.
Laika apstākļi turējās vasarīgi karsti, noskaņojums sportiski možs.....un sacensības var sākties!
Abās dienās sacensības izvērtās interesantas un spraigas. Īpaši saspringta cīņa norisinājās „A”
grupas (1996//2000.g.dz.) jauno vieglatlētu starpā. Meiteņu konkurencē komandu vērtējumā vietu
sadalījumu izšķīra viens punkts. Bauskas 2.vidusskolas komanda izcīnīja trešo vietu, no pirmās
un otrās vietas atpaliekot par vienu punktu, abām pirmajām komandām punktu skaits izrādījās
vienāds. Bauskas Valsts ģimnāzijas komanda uzvaru pār Saulaines profesionālās vidusskolas komandu nodrošināja pateicoties vairāk izcīnīto pirmo vietu skaitam individuālajā vērtējumā.
Zēnu konkurencē, pirmā vieta Bauskas Valsts ģimnāzijai, otrā vieta Uzvaras vidusskolai, trešā
vieta Bauskas 2.vidusskolas komandai .
„B” grupā meiteņu konkurencē: 1.v.Bauskas Valsts ģimnāzijai, 2.v.Bauskas 2.vidusskolai, 3.v.Īslīces vidusskolai, Zēniem: 1. v. Bauskas Valsts ģimnāzijai, 2.v.Uzvaras vidusskolai, 3.v.Bauskas
pamatskolas komandai.„C” un „D” grupā (2003./04.un 2005./06.g.dz.) zēnu un meiteņu rezultāti
komandu vērtējumā tika vērtēti kopā. „C” grupa: 1.v.Bauskas pilsētas pamatskolai, 2.v.Pilsrundālei, 3.v. Bauskas sākumskolai, „D” grupa: 1.v.Codes pamatskolai, 2.v.Bauskas pilsētas pamatskolai, 3.v.Īslīces vidusskolai.
Visi godalgoto vietu ieguvēji tika apbalvoti ar diplomiem un skaistām medaļām,kuras iegūst
sportisti tikai Olimpiādes sacensībās.

Bauskas stadionā Bērnu un jaunatnes sporta skolas sezonas atklāšanas sacensības vieglatlētikā
pulcināja kuplu skaitu pašmāju vieglatlētu un viesus no Lietuvas Marijampoles, Valmieras, Jelgavas, Limbažiem, Iecavas, Siguldas, Tukuma.
Šo, savulaik tik iecienīto sacensību, atgriešanos popularitātē veicināja vidējās un jaunākās vecuma grupas bērnu vēlme apliecināt treniņu procesā apgūtās prasmes. Tas vairo interesi par vieglatlētiku, kā vienu no vadošajiem sporta veidiem.
Pateicoties lielajai konkurencei, sacensības bija ļoti spraigas un interesantas. Priecē mūsu novada jauno vieglatlētu starts, kuri šajās aizraujošajās sacensībās guva labus rezultātus. Tas liecina par
mūsu audzēkņu un treneru ieguldīto lielo darbu treniņu procesā ziemas periodā.
Mūsu novada sportisti uzrādīja atzīstamus rezultātus un ieguva medaļas:
Codes pamatskola: Santa Ģērve, Laura Bernharde, Laura Līruma, Arkādijs Abramovs.
Bauskas pilsētas pamatskola: Gerda Kerija Dreimane, Samanta Dorči, Jorens Maskals, Arvis Sūna.
Bauskas 2. vidusskola: Kristers Kublinskis, Samanta Oinase, Donna Daniela Bukovska.
Bauskas sākumskola: Henrijs Obolevičs, Arnolds Fridrihsons.
Īslīces vidusskola: Rendijs Griba, Kristiāns Lauva, Amanda Skultaite, Annija Stabulniece, Silvestrs Narkevics, Ralfs Vētra, Aksels Griba.
Griķu pamatskola: Keita Enija Ramona, Sintija Meire.
Bauskas Valsts ģimnāzija: Kristaps Brigmanis, Eltons Endriheits, Mārtiņš Augusts Celmiņš.
Pilsrundāles vidusskola: Kristers Odziņš, Rainers Mucenieks, Valts Smilga.
Par veiksmīgu sacensību norisi bija rūpējušies organizatori. Viss bija pārdomāts, lai dalībnieki
justos labi un sacensības ritētu raiti. Rūpīgi sakopto stadionu rotāja jauni karogi ar sporta skolas
simboliku. Labu noskaņu uzturēja saliedēts tiesnešu komandas darbs, apbalvošanas brigāde, sekretariāts un brīnišķīgais laiks, kas visus lutināja šajās jaukajās sacensībās.

Aivars Solzemnieks, Bauskas BJSS metodiķis

Volejbola sacensības jauniešiem un jaunietēm norisinājās Bauskas pilsētas stadiona atklātajos
laukumos. Jaunietēm uzvaru svinēja Saulaines profesionālās vidusskolas komanda, otrā vieta Īslīces vidusskolas meitenēm un trešo vietu ieguva Bauskas 2.vidusskolas meiteņu komanda.
Arī jauniešu konkurencē uzvaru svinēja Saulaines profesionālās vidusskolas komanda, otrie
Bauskas 2.vidusskolas komanda un trešo vietu izcīnīja Pilsrundāles vidusskola.
Savukārt florbola sacensībās pirmie Codes pamatskolas, otrie Bauskas 2.vidusskolas un trešie
Bauskas sākumskolas jaunie florbolisti.
Lielu paldies gribu pateikt visiem skolu sporta skolotājiem, treneriem par komandu sagatavošanu, tiesnešiem un sekretariātam, par ieguldīto milzīgo darbu sacensību organizēšanā. Pateicoties
jūsu ieguldītajām pūlēm, šie lielie sporta svētki tika organizēti raiti un kvalitatīvi, priecējot daudzus
simtus mūsu novada bērnus un jauniešus. Kā arī paldies atsaucīgajiem skolu direktoriem, kuri spēja
atrast laiku būt kopā ar saviem audzēkņiem šajos sporta svētkos. Paldies!

Aivars Solzemnieks, Bauskas BJSS izglītības metodiķis

Sākusies olimpiskā vasaras sezona vieglatlētikā
6. maijā kaimiņu novadā Iecavā, notika Iecavas novada sporta skolas „Dartija” sezonas atklāšanas sacensības vieglatlētikā U-18 un U-20 vecuma grupā. No Bauskas šajās sacensībās piedalījās
arī Bauskas BJSS vieglatlētikas audzēkņi, startējot ar atzīstamiem rezultātiem.
Pirmo vietu šajās sacensībās U-18 vecuma grupā izcīnīja Emīls Rūgums (treneris R.Maķevics) 200m skrējienā ar rezultātu 23.75s, Amanda Savicka (treneris R.Maķevics) 100m skrējienā
ar rezultātu 13.50s, Roberts Gļauda (treneris R.Maķevics) diska mešanā ar rezultātu 34.76m un
U-20 vecuma grupā Gints Holsts (trenere A.Indriksone) lodes grūšanā ar rezultātu 13.20m (6kg).
Otro vietu augstlēkšanā izcīnīja Emīls Rūgums ar rezultātu 1.80m (treneris R.Maķevics), bet trešo
vietu U-20 vecuma grupā 400m izcīnīja Sendija Jakobsone (trenere I.Dramačonoka) ar rezultātu
1:07.20s.
13. - 14. maijā Latvijas galvaspilsētā notika Rīgas jaunatnes čempionāts vieglatlētikā. Lietainos
un vējainos apstākļos divas godalgas barjerskriešanas disciplīnās mūsu novadam izcīnīja Emīls Rūgums un Amanda Savicka (treneris R.Maķevics): attiecīgi Emīls Rūgums izcīnīja 1.vietu 110m/b
skrējienā jauniešiem ar augstvērtīgu rezultātu 14.96s, bet Amanda Savicka izcīnīja 2.vietu 100m/b
skrējienā ar rezultātu 15.86s. Abi mūsu vieglatlēti tika finālā arī 200m skrējienā, Emīls izcīnīja
6.vietu, bet Amanda izcīnīja 8.vietu.
Ceram uz labiem sasniegumiem arī turpmāk.

Raivis Maķevics, Bauskas novada BJSS treneris

Atvainojamies Bauskas sākumskolas audzēknim Andrim Skadiņam un viņa vecākiem par
klūdaini publicēto vārdu un uzvārdu pavasara krosa uzvarētāju sarakstā. Vēlam veiksmi un
izdošanos!

Bauskas novada konkurss „Gada klase 2016”
Lai veicinātu skolēnu aktīvu pilsonisko attieksmi pret savu pienākumu veikšanu, klases kolektīva atbildību kopīgo uzdevumu realizēšanā un kolektīva saliedēšanas nolūkā, visa gada garumā
Bauskas novadā 6.-7.klašu grupā noritēja konkurss: „Gada klase”.
Konkursā tika vērtēts ikdienas darbs: kā skolēni mācās, apmeklē skolu, piedalās skolas ārpusklases pasākumos, starpnovadu, reģionālajās un valsts olimpiādēs, kā apmeklē skolas pasākumus,
cik liela ir interese par sadarbības klašu vakariem un pasākumiem, kā tiek ieinteresēti un iesaistīti
vecāki klases kolektīvu un skolas pasākumos, cik atbildīgi veic sabiedriskos un citus skolas pienākumus. Skolēniem bija jāpierāda, ka klase ir tiesīga iegūt „Gada klases” titulu, pildot erudīcijas
testu, izspēlējot situācijas spēli, radoši prezentējot savu klasi un piedaloties „Jautrajās stafetēs”.
Šogad konkursā „Gada klase” piedalījās skolēni no Bauskas sākumskolas, Vecsaules un Codes
pamatskolas, Bauskas 2. vidusskolas, Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas pilsētas pamatskolas.
Konkursu vērtēja novada komisija: Audzināšanas darba Metodiskās apvienības vadītāja Irina Vargušenko, jaunatnes lietu speciālists Renārs Manuilovs, Izglītības nodaļas metodiķes Olita Vulāne
un Baiba Stūre.
Tituls „Gada klase” un galvenā balva tika piešķirta Bauskas Valsts ģimnāzijas 7.a klasei, kura
ieguva konkursā lielāko punktu skaitu. Bauskas sākumskolas 6.a klase ieguva 2. vietu, bet Bauskas pilsētas pamatskolas 6.a klase – trešo vietu. Atbilstoši konkursa nolikumam, 1. vietas ieguvēji
saņēma 140 eiro naudas balvu. Otrajai vietai – 110 eiro, trešajai – 80 eiro. Šo naudu skolēni varēs
tērēt, dodoties izzinošās ekskursijās.
Vēlos visiem skolēniem pateikties par centību un vēlmi būt labākiem, zinošākiem un aktīviem,
vienmēr un visur lepoties ar savu klasi, skolu un novadu.

Olita Vulāne,
Izglītības nodaļas metodiķe
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Informācija, sludinājumi, ziņojumi
Kultūras pasākumu plāns jūnijam
Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

2.06.-30.06

Vecsaules saieta nams

Kolekcionāra Jāņa Ausekļa-Zālīša maizes etiķešu izstāde

1.jūnijā plkst.14.00

Brunavas pagasta “Ērgļu” estrāde

Bērnu svētku sarīkojums - “Kā pasakā”

2. jūnijā plkst.15.00

Dāviņu Kultūras centrs

Gailīšu pagasta skolēnu teātra pulciņa izrāde: B.Jukneviča „
Vecāsmātes dzimšanas diena” , kā arī rotaļas bērniem.

3.jūnijā plkst.18.00

Vecsaules saieta nams

A.Dravnieces dzeju grāmatas „Manas sirds valodiņa” prezentācijas
pasākums

3.jūnijā plkst.22.00

Bauskas Kultūras centrs

Estrādes sezonas atklāšanas balle kopā ar grupu “Galaktika” (IEEJA:
pirmās 100gb. - EUR 4, pēc tam - EUR 5, pasākuma dienā EUR 6)

4.jūnijā plkst.18.00

Īslīces Kultūras nams

Īslīces vidusskolas 12.kl.izlaidums

4.jūnijs plkst.19.00

Jaunsaules klubs

Jaunsaules amatierteātra jubilejas pasākums un pirmizrāde Ā.Alunāns
„Pašu audzināts”

5.jūnijā plkst.12.00

Ceraukstes tautas nama parks

Svētki bērniem “Donalda Daka brīnumčemodāns”

11.jūnijā plkst.16.00

Īslīces Kultūras nams

Īslīces vidusskolas 9.kl.izlaidums

16.jūnijā plkst.17.00

Pie Grenctāles kultūras nama (ieejas
uz bibliotēku)

Grenctāles kultūras nams sadarbībā ar Grenctāles bibliotēku aicina visus uz ielīgošanas svētkiem “Ejam puiši, ejam meitas Jāņu dienu ielīgot”

14.jūnijā plkst.17.30

Pie Represēto piemiņas ansambļa

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas atceres brīdis

17.jūnijā plkst.18.00

Jauncodes ciemā pie Draudzības ielas
daudzdzīvokļu mājām

Ielīgošanas koncerts

17.jūnijā plkst.19.30

Codes ciemā atpūtas vietā aiz galdniecības

Ielīgošanas koncerts

18.jūnijā plkst.10.00

Bauskas “Korfa dārzs”

Saulgriežu ielīgošanas pasākums

18.jūnijā plkst.16.00

Atpūtas komplekss „Miķelis”

Ielīgošanas pasākums

18.jūnijā plkst.22.00

Pie Dāviņu Kultūras centra

Vasaras Zaļumballe

19.jūnijā plkst.14.00

Īslīces pag. „Stūrīši” Ādžūnos

Tradicionālais koncertuzvedums ”Reiz zaļā pļavā”

19.jūnijā plkst.18..00

Īslīces pag. „Bērzi”

Tradicionālais koncertuzvedums ”Reiz zaļā pļavā”, pēc koncerta zaļumballe

22.jūnijs plkst.20.00

Vecsaules saieta nams

Svētku ieskaņas „Lai līgojam, lai svinam...”

23.jūnijā plkst.22.00

Bauskas Pilskalna estrāde

Līgo balle visām paaudzēm, dzied un spēlē Kārlis Ārgailis - Straumēns
un draugi (IEEJA: bez maksas)

23.jūnijā plkst.22.00

Brunavas pagasta Budbergas parka
estrāde

Līgo nakts Zaļumballe kopā ar Aigaru un draugiem

30.jūnijāplkst.18.00

Īslīces Kultūras nams

Brēmenes (Vācija) jauniešu simfoniskā orķestra koncerts

Eiropas kultūras mantojuma
dienās 2016 iekļauti divi Bauskas
novada objekti
Ir zināmi Eiropas kultūras mantojuma dienu 2016, kas šogad
Latvijā veltīta kultūrvēsturiskajai ainavai, dalībnieki. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija Mantojuma dienām ir
izvirzījusi Bauskas pilsētas vēsturisko centru jeb vecpilsētu
un dzejnieka V. Plūdoņa dzimtas mājas “Lejenieki”.

Lai izvērtētu saņemtos pieteikumus tika izveidota speciālistu komisiju, kurā piedalījās astoņi pārstāvji no trīs institūcijām:
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas, Vides un reģionālās attīstības ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības.
Dalībai Mantojuma dienu pasākumos tika saņemti 56 pieteikumi no visas Latvijas. Šajās vietās šogad paredzēti dažādi
uz kultūrvēsturiskās ainavas izpēti un kopšanu vērsti pasākumi.
Mantojuma dienās iekļautas arī vietas, kuras netika pieteiktas,

bet kuru izcelšanu Latvijas kultūrvēsturiskās ainavas kontekstā
par nozīmīgu uzskatīja komisija.
Mantojuma dienām izvirzītajām vietām jāatbilst šādiem
kritērijiem:
Ainava, kas veidojusies cilvēka darbības rezultātā. Tā sniedz
liecības par iepriekšējo paaudžu dzīvi, ir uztverami tās vēsturiskie slāņi un ir iespējams nolasīt vietas veidošanās vēsturi.
Ainavai piemīt aizsargājama vērtība – kultūrvēsturiska ainava, kurai piemīt vai kurā atrodas vēsturiskas, zinātniskas, mākslinieciskas vai citas kultūras vērtības, kas iekļautas
vai kuras vēlams iekļaut Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā.
Dabā nosakāmas robežas. Kultūrvēsturiskajai
ainavai ir noteiktas vai dabā vizuāli uztveramas
robežas.
Īpaši plānotas aktivitātes. Vietas pieteicējs
paredzējis aktivitātes kultūrvēsturiskās ainavas
izcelšanai (piemēram, izpēti, kopšanu, u.c.) un
septembra otrajā nedēļas nogalē Eiropas kultūras
mantojuma dienu laikā tiek plānots izzinošs, sabiedrību iesaistošs pasākums, kas atklātu kultūrvēsturiskās ainavas vērtības, piemēram, izstāde,
ekskursija, darbnīca vai citi radoši notikumi.
Pieteicēja, saimnieka ieinteresētība. Objekta
īpašnieks vēlas saglabāt kultūrvēsturiskās vērtības un izcelt tās sabiedrībai, darboties vietas saglabāšanā ilgtermiņā.
Eiropas kultūras mantojuma dienas ir starptautiska iniciatīva, kas katru gadu septembrī aicina
kultūras pieminekļu saimniekus uzņemt ieinteresētus ciemiņus,
lai dalītos zināšanās un sniegtu iespēju ikvienam veidot saikni ar
kultūras mantojumu, iepazīstot to neikdienišķā veidā.
Šogad Eiropas kultūras mantojuma dienas tiks atklātas 9. septembrī, pasākumi visā Latvijā notiks 10.-11. septembrī.

Materiālu apkopoja Zane Gorškova,
sabiedrisko attiecību speciāliste
Foto Raitis Ābelnieks

Dzimtsarakstu ziņas
Dzimtsarakstu ziņas no 27.04.2016. līdz 23.05.2016.
Reģistrēti dzimušie
16, t.sk. 6 meitenes un 10 zēni
Reģistrēti mirušie
29, t.sk. 13 sievietes un 16 vīrieši
Reģistrētas laulības
11, t.sk. baznīcā - 1
Bērniem doti vārdi
Toms, Rinalds, Rodrigo, Arno, Kristers, Roberts, Braiens, Serafims, Dominiks (2 ģimenēs), Elza,
Estere, Elisa, Šarlote, Sandija, Terēze Elza.

Veiks grozījumus 14 SIA “AIPS”
apkalpotajos maršrutos Bauskas
novadā
Lai uzlabotu pasažieru pārvadājumu kvalitāti, no 2016.gada
1.jūnija tiks veikti grozījumi 14 SIA “AIPS” apkalpotajos maršrutos Bauskas novadā.
Ņemot vērā, ka gaidāmas izmaiņas reisu izpildes laikos un
autobusu izbraukšanas laikos no atsevišķām pieturvietām, Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus sekot līdzi aktuālajai
informācijai interneta vietnē www.1188.lv.
Izmaiņas gaidāmas maršrutos:
Nr.6375 Bauska–Vecumnieki–Bārbele–Bauska;
Nr.6379 Bauska–Pāce;
Nr.6383 Bauska–Rundāle–Svitene–Bauska;
Nr.6386 Bauska–Viesturi;
Nr.6387 Bauska–Stelpe–Vecumnieki;
Nr.6392 Bauska–Misa–Vecumnieki;
Nr.6393 Bauska–Jaunsaule–Skaistkalne;
Nr.6397 Bauska–Uzvara–Pāce;
Nr.6400 Bauska–Bārbele–Skaistkalne–Vārpa–Bauska;
Nr.6404 Bauska–Bārbele;
Nr.6501 Bauska–Grenctāle–Ērgļi;
Nr.6504 Bauska–Grenctāles robeža;
Nr.6378 Bauska–Uzvara–Virši;
Nr.6395 Bauska–Uzvara–Krievgaļi–Bauska.
Autotransporta direkcija aicina pasažierus sekot līdzi maršrutu tīkla izmaiņām interneta vietnē www.1188.lv vai jautājumu
gadījumā sazināties ar SIA AIPS, zvanot pa tālruni 63960521.
Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un ņemt biļetes par braucienu,
atgādinot, ka ikviena reisa lietderība tiek mērīta pēc izsniegtā
biļešu skaita.

Zane Plone, Komunikācijas speciāliste
Valsts SIA Autotransporta direkcija

Bauskas Tūrisma informācijas centrs aicinām
bez maksas apskatīt Bauskas rātsnama
interjeru un ekspozīciju.
Apmeklējums kopgrupā šādā datumā un laikā:
5.jūnijā, 3.jūlijā, 7.augustā un 4.septembrī
plkst. 10.30; 11.30; 12.30; 13.30; 14.30.
Rātsnamā vienlaicīgi, rindas kārtībā, tiks ielaistas 25-30
personas.
Sīkāka informācija pa tālruni 63923797, 27746484.

Koronetes
No 10.jūnija līdz 31.jūlijam Bauskas pilī notiks Edītes
Paulas Vīgneres izstāde „Koronetes”,
kurā būs redzama fascinējoša galvas rotu kolekcija. To
papildinās krāšņās Valda Ošiņa fotogrāfijas, ļaujot saskatīt
koronešu zelta diedziņu vai stikla pērlīšu smalkumu un audumu tekstūru nianses.

Sirsnīgi sveicam mūsu novada dižos
jubilārus
•
•
•
•

Meriju Krūmiņu Codē
Hertu Slimpi Bauskā
Emmu Baumani Gailīšos
Fjodoru Rozņikovu Bauskā

Sirsnīgi sveicam mūsu novada
Zelta kāzu jubilārus
Alfonsu un Veru BLUZMAS Bauskā
Jāzepu un Teklu PASTORUS Bauskā
Gunāru un Ainu KĻAVIŅUS Mežotnē
Aleksu un Lidu PAŽEMECKUS Ceraukstē

Neaizmirsīsim izkārt karogu jūnijā
Saskaņā ar likumu „Par Latvijas valsts karogu”
– 14.jūnijā – komunistiskā genocīda upuru piemiņas
dienā
– 17.jūnijā – Latvijas Republikas okupācijas dienā pie iestādēm un dzīvojamām ēkām jāizkar
Latvijas valsts karogs sēru noformējumā

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

