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Pašvaldības 2017.
gada budžets

Ziņa
APCEĻOŠANAS
AKCIJA
„IEPAZĪSTI KAIMIŅUS
ZEMGALĒ!”

No

šī gada 6.maija līdz
10.septembrim Bauskas, Iecavas, Rundāles, Vecumnieku novada pašvaldības Latvijā un Biržu, Pasvales,
Pakrojas pašvaldības Lietuvā organizēs nebijušu apceļošanas akciju
latviešiem un lietuviešiem.
2016. gada nogalē minētās pašvaldības uzsāka sarunas par kopīgu
sadarbību tūrisma jomā, tiekoties
vairākās darba grupās. Līdz šim sadarbība starp minētajām pašvaldībām notika tikai sadraudzības pilsētu vadības līmenī, tāpēc nolemts to
izvērst plašāk - orientējoties arī uz
iedzīvotāju iesaisti. Ar apceļošanas
akciju “Iepazīsti kaimiņus Zemgalē” pašvaldības aicina iedzīvotājus
iesaistīties kaimiņu novadu izzināšanā. Maršrutā iekļauti 35 apskates
objekti, 7 pasākumi, naktsmītnes un
ēdināšanas vietas.
Lai radītu lielāku interesi par šo
maršrutu un apceļošanas akciju, saņemot 7 zīmogus kādā no akcijas objektiem, ceļotājiem būs iespēja iegūt
sponsoru sarūpētas dāvanas - kādu
no 7 tūristu klases velosipēdiem vai
dāvanu kartes no maršrutā iesaistītajām naktsmītnēm un ēdinātājiem.
Lai oficiāli nostiprinātu sadarbību
tūrisma jomā, 1. martā Pasvalē starp
pašvaldībām tiks parakstīta vienošanās, bet 6. maijā Bauskā oficiāli tiks
dots starts apceļošanas akcijai, tādējādi atklājot tūrisma sezonu. Apceļošanas akcijas noslēgums ar dāvanu
pasniegšanu tās ieguvējiem tiks organizēts 30. septembrī Biržos, līdz ar
to simboliski noslēdzot aktīvo tūrisma sezonu un atzīmējot starptautisko Tūrisma dienu, kuras 2017. gada
tēma ir ilgtspējīga tūrisma attīstība.
Plānots, ka šāds maršruts – apceļošanas akcija - varētu tikt organizēta
katru gadu, bet par to projekta darba
grupa lems, izvērtējot šī gada rezultātus.
Sīkāka informācija par projektu
un pieteikšanos preses
konferencēm
1. martā un
6. maijā:

Inese Turkupole-Zilpure,
Bauskas Tūrisma informācijas
centra vadītāja, 63923797,
inese.turkupole.zilpure@
bauska.lv

Tautas lietišķās mākslas
studijai „Bauska” - 60

Projektu konkurss
„Mēs savam
novadam”

Svētki

Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centra tradicionālās kultūras eksperte
Linda Rubena jubilejas pasākumā sveic kādreizējo studijas vadītāju Dzintru Mēteli
Foto Ivars Bogdanovs, Bauskas Dzīve
Tautas lietišķās mākslas studija
„Bauska” savus pavasarus sākusi
skaitīt no 1957.gada, nu jau sešdesmit. Bauskā un apkārtnē bijušas
stipras tautas mākslas tradīcijas, jo
šeit darbojās Kaucmindes mājturības
skola, kur gatavoja ne tikai mājsaimnieces, bet arī prasmīgas rokdarbnieces. Šīs prasmes it īpaši aktuālas
bija pirmajos pēckara gados, kad ar
avīzes „Bauskas Darbs” starpniecību
acināja visu veidu daiļamatniekus
darināt darbus ne tikai savām vajadzībām, bet arī parādīšanai citiem kā
apriņķī, tā Republikas galvaspilsētā.
Bauskā pirmā izstāde tika organizēta Rīgas ielā 8, kur žūrijas komisija
izvērtēja un atlasīja Zinas Cinovicas,
Veltas Borčevas, Rasmas Kramiņas
(Saulājas) darbus, kuras vēlāk kļuva
par pirmajām Tautas daiļamata meistarēm.
Bauskas novada pētīšanas muzeja direktore Olga Kuršinska apzinā-

ja Bauskas čaklākās rokdarbnieces
un 1957. gada 22.janvārī Bauskas
novada pētīšanas muzejā izveidoja
rokdarbnieču pulciņu, kuru apņēmās
vadīt Milda Skane un darīja to līdz
pat 1979. gadam, pulciņā jau darbojās 57 dalībnieces, viņu vidū Zinaida
Elsiņa, Zina Smaļķe, Juliana Beķere,
Leontīne Milberga, Katrina Ozoliņa, Rasma Saulāja, Lidija Mūrniece.
Muzeja telpas bija šauras, daudzas
sievietes strādāja mājās un uz pulciņu
nāca konsultēties. Pirmā kopīgā izstāde notika 1957. gada rudenī, kurā 29
rokdarbnieces izstādīja 170 darbus.
Turpmāk izstādes tika organizētas
katru gadu, dalībnieces piedalījās arī
republikāniskajās un vissavienības
izstādēs. Ar 1959. gadu aizsākās
ilggadēja draudzība un sadarbība ar
māksliniecēm un rokdarbu skolotājām Ernu Rubeni un Ilgu Madri.
Baušķenieku darbi guva ievērību un
atzinību dažādās skatēs, konkursos,

izstādēs. Tika saņemti apbalvojumi
un dotas iespējas izstādīt savus darbus prestižās izstādēs.
1960.gadā Kultūras ministrija
piešķīra Tautas daiļamata meistara
Goda nosaukumu vairākām Bauskas
pulciņa dalībniecēm - Rasmai Saulājai, Leontīnei Milbergai, Mildai
Skanei, Eleonorai Mizišai, Lidijai
Mūrniecei, Zinai Smaļķei, Zinaidai
Elsiņai, Katrīnai Ozoliņai, Juliannai
Beķerei, Birutai Stašai.
Rokdarbnieces savas prasmes apliecināja izstādēs, veidojot ansambļus un interjerus, vienmēr saņemot
atzinību un augstu sava darba novērtējumu. Viņu darbi aizceļoja uz Maskavu, ASV, Meksiku, Kubu.
1967. gadā pulciņš pārcēlās uz
jaunām telpām, Rūpniecības ielā, un
ieguva Tautas lietišķās mākslas studijas „Bauska” nosaukumu. Turpmākos gadus aktīvs un rosīgs bija studijas darbs ne tikai piedaloties dažādās

izstādēs, bet arī pašām dodoties pieredzes apmaiņas braucienos Latvijā,
Lietuvā, Igaunijā, Krievijā. Auga
studijas dalībnieku skaits. Studijai
pievienojās pinēji - M.Liepa, A.Adamovičs, O.Vītols, J.Zīvarts. Visi viņi
ieguva Tautas daiļamata meistara
goda nosaukumu.
1972.gada rudenī studija saņēma
namiņu Parka ielā 8, kas ilgus gadus
bija studijas mājvieta. Tika organizēti
pat kulinārijas kursi, kurus beidza 18
dalībnieces. 1976.gadā studijai pievienojās 15 jauni dalībnieki, kuru vidū
bija arī čaklā rokdarbniece Rasma
Tomiņa un nākošās studijas vadītājas
Solveiga Ikerte un Dzintra Zemīte.
1979.gadā par studijas vadītāju
kļuva Solveiga Ikerte. Turpinājās
aktīvs izstāžu darbs gan pieaicinot
profesionālus māksliniekus, gan papildinot zināšanas pie pazīstamiem
speciālistiem. Studija regulāri pie-
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Aktuāla informācija
DOMES SĒDES LĒMUMS Bauskā
2017.gada 26.janvārī prot.Nr.2, 16.p.

Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Dabas resursu nodokļa
likuma 3.pielikumu „Nodokļa likmes par atkritumu apglabāšanu no
2017.gada 1.janvāra”, Atkritumu
apsaimniekošanas likuma 39.panta
pirmo daļu, Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūlija saistošo
noteikumu Nr.19 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu” 60. un

61.punktu un ievērojot SIA „VIDES
SERVISS” 2016.gada 8.decembra
iesniegumu Nr.1-13/609 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
maksas apstiprināšanu”, kā arī to, ka
2017.gada 1.janvārī tiek palielināts
dabas resursu nodoklis, Bauskas novada dome nolemj:
1.Apstiprināt maksu par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu (euro
par vienu kubikmetru) Bauskas
novada administratīvajā teritorijā –

vienotajā atkritumu apsaimniekošanas zonā 15,12 euro (bez pievienotās vērtības nodokļa), ko veido:
1.1. maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un
pārkraušanas infrastruktūras objektu
uzturēšanu 7,76 euro;
1.2. Sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā „Grantiņi” 3,48 euro;
1.3. dabas resursu nodoklis par
atkritumu apglabāšanu normatīvajos
aktos noteiktajā apmērā 3,88 euro.
2. Noteikt, ka lēmums publicējams Bauskas novada pašvaldības
laikrakstā „Bauskas Novada Vēstis”.
Domes priekšsēdētājs
R.Ābelnieks

Bauskas novada pašvaldība
izsludina projektu konkursu
„MĒS SAVAM NOVADAM 2017”

Bauskas novada pašvaldība izsludina projektu konkursu „Mēs savam novadam 2017”. Šajā gadā paredzētais finansējums 10 000 EUR. Projekta pieteikums ar norādi „Projektu konkursam „Mēs savam novadam 2017”” jāiesniedz Bauskas novada pašvaldības iestādē „Bauskas novada administrācija” no 2017.
gada 1.marta līdz 2017.gada 31.martam plkst. 16:00. Adrese: Bauskas novada administrācija, Uzvaras iela
1, Bauska, Bauskas novads.
Konsultācijas par projektu pieteikumu sagatavošanu sniegs Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājas Egija Stapkēviča (tālr. 63922400, e-pasts: egija.stapkevica@bauska.lv) un Iveta Balcere (tālr.
63921942, e-pasts: iveta.balcere@bauska.lv).
Informatīvais seminārs par projekta pieteikumu sagatavošanu 2017.gada 7.martā plkst.15:00 Bauskas
novada administrācijā, 3.stāva zālē Uzvaras ielā 1, Bauskā.
Projekta pieteikuma veidlapa, vērtēšanas kritēriji un atskaišu veidlapa pieejama pašvaldības interneta
mājaslapā www.bauska.lv sadaļā „Sabiedrība” - „Mēs savam novadam 2017”.

NOLIKUMS
2016.gada 29.decembrī
Nr.12
protokols Nr.28, 29.punkts

Par Bauskas novada
pašvaldības finansiālu
atbalstu projektu
konkursam
„Mēs savam novadam”
I. Vispārīgie jautājumi
1. Nolikums nosaka kārtību, kādā
Bauskas novada pašvaldība piešķir
finansiālu atbalstu Bauskas novada
biedrību, nodibinājumu un reliģisko
organizāciju (turpmāk – nevalstiskās
organizācijas) projektu realizācijai
izglītības, kultūras, sporta, jaunatnes
politikas un vides labiekārtošanas
jomā projektu konkursā „Mēs savam
novadam”.
2. Pieteikumus projektu īstenošanai var iesniegt nevalstiskās organizācijas, kas ir reģistrētas LR
Uzņēmumu reģistra biedrību un
nodibinājumu reģistrā vai reliģiskās
organizācijas, kas ir reģistrētas Reliģisko lietu pārvaldē.
II. Finansējuma piešķiršanas
mērķi
3. Finansējuma piešķiršanas mērķis ir veicināt sabiedrībai nepieciešamu, sabiedriski nozīmīgu projektu
un pasākumu īstenošanu Bauskas
novada teritorijā, uzlabojot dzīves
kvalitāti novada iedzīvotājiem, kā
arī veicināt atbildību par savas dzīves vides un dzīves kvalitātes uzlabošanu un attīstīt sadarbību starp
pašvaldību, nevalstiskajām organizācijām un uzņēmējiem.
III. Finansējuma piešķiršanas
nosacījumi
4. Projekta aktivitātes tiek īste-

notas Bauskas novada pašvaldības
teritorijā. Ieguvēji no projekta aktivitāšu īstenošanas ir Bauskas novada
iedzīvotāji.
5. Pašvaldības finansējumu piešķir pretendentiem, kuru projekti:
5.1. paredz kvalitatīvu brīvā laika
pavadīšanas dažādošanu un/vai uzlabošanu;
5.2. veicina sporta aktivitātes;
5.3. veicina drošas un sakārtotas
vides veidošanos Bauskas novada
pašvaldības teritorijā;
5.4. paredz publiski pieejamu teritoriju labiekārtošanu un infrastruktūras uzlabošanu, ja tā saistīta ar sabiedrībai nepieciešamu, sabiedriski
nozīmīgu aktivitāšu īstenošanu;
5.5. ir saistīti ar pašvaldības kompetencē esošo funkciju īstenošanu.
6. Pašvaldība finansējumu piešķir:
6.1. publiski pieejamu teritoriju
labiekārtošanai un infrastruktūras
uzlabošanai, ja tā saistīta ar sabiedrībai nepieciešamu, sabiedriski nozīmīgu aktivitāšu īstenošanu t.sk.:
6.1.1. būvmateriālu iegādei un
būvdarbiem;
6.1.2. aprīkojuma nomai, iegādei
un uzstādīšanai;
6.1.3. Labiekārtošanas darbu
veikšanai nepieciešamo materiālu
iegādei.
6.2. aprīkojuma un inventāra iegādei vai nomai;
6.3. transporta pakalpojumiem un
dalības maksai, ja tas saistīts ar izglītojošu pasākumu apmeklējumu;
6.4. kancelejas preču un materiālu
iegādei, pasākuma organizēšanai;
6.5.l ektoru un ekspertu atalgojumam u.c. ārpakalpojumiem;
6.6. informatīvo uzskates materiālu izgatavošanai un iegādei;

6.7. pasākuma reklāmas izdevumiem.
7. Finansējums netiek piešķirts:
7.1. projektiem, kam ir peļņas gūšanas raksturs;
7.2. projektiem, kas paredz teritorijas labiekārtošanu un infrastruktūras uzlabošanu privātpersonu īpašumā, izņemot bērnu rotaļu laukumu,
soliņu, atkritumu konteineru un apstādījumu izveidošanas projektus,
kas paredzēti daudzdzīvokļu dzīvojamo māju teritorijā un ir publiski
pieejami;
7.3. pasākumiem, kas saturiski
dublējas ar Bauskas novada pašvaldības organizētajiem pasākumiem;
7.4. pasākumiem, kas tiek organizēti vienas nevalstiskās organizācijas ietvaros un nav orientēti uz
sadarbību;
7.5. nevalstiskajai organizācijai,
kura projekta pieteikumā nav paredzējusi iesniedzēja brīvprātīgo darbu
vai līdzfinansējumu;
7.6. nevalstiskajai organizācijai,
kura ir saņēmusi finansējumu iepriekšējā gadā, bet nav izpildījusi
līguma saistības.
8. Nevalstiskā organizācija konkursa ietvaros var saņemt atbalstu
vienam projektam. Maksimālā atbalsta summa vienam projektam ir līdz
1000 euro.
9. Kopējā projektu atbalsta summa viena finanšu gada ietvaros tiek
apstiprināta Bauskas novada pašvaldības ikgadējā budžetā.
10. Finansējumu piešķir Bauskas novada pašvaldības budžetā
nevalstisko organizāciju atbalstam
paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.
11. Finansējums tiek ieskaitīts
nevalstiskās organizācijas norādītajā
kredītiestādes kontā.
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PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2017.gada
7.martā plkst. 13.30 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1,
Bauskā, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma „Saulāji”, Brunavas
pag., Bauskas nov., kadastra Nr.
4046 007 0062, kas sastāv no zemes
vienības ar platību 0,6 ha, kadastra
apzīmējums 4046 007 0062 un dzīvojamās mājas, būves kadastra apzīmējums 4046 007 0062 001, atklātu,
mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā
cena jeb izsoles sākumcena – 6800
EUR (seši tūkstoši astoņi simti
euro).
Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.
Nodrošinājuma nauda – 10% no
nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai
jāieskaita Bauskas novada domes,
reģ. Nr.90009116223, bankas kontā

Nr. LV66UNLA0050019706571,
AS „SEB” banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi „Nekustamā īpašuma „Saulāji”, Brunavas pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma
summa”.
Reģistrācijas maksa 20 EUR (divdesmit euro), kas jāieskata Bauskas novada
domes, reģ. Nr.90009116223, bankas
kontā Nr. LV06UNLA0050014355676,
AS „SEB” banka, kods UNLALV2X ar
atzīmi „Nekustamā īpašuma „Saulāji”,
Brunavas pag., Bauskas nov. izsoles reģistrācijas maksa”.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem,
ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada
administrācijas Klientu apkalpošanas
centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā darba dienās no plkst. 9.00 līdz
16.00, tel. 63922238, 29168555.

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2017.gada
7.martā plkst. 13.45 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1,
Bauskā rīko pašvaldības nekustamā
īpašuma „Bērzmuiža”, Mežotnes
pag., Bauskas nov., kadastra Nr.
4072 003 0068, kas sastāv no zemes
vienības ar platību 1,63 ha, kadastra
apzīmējums 4072 003 0068, dzīvojamās mājas, būves kadastra apzīmējums 4072 003 0068 001 un palīgēkas, būves kadastra apzīmējums
4072 003 0068 002, atklātu, mutisku
izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā
cena jeb izsoles sākumcena 21 800
EUR (divdesmit viens tūkstotis astoņi simti euro).
Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.
Nodrošinājuma nauda – 10% no
nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai
jāieskaita Bauskas novada domes,

reģ. Nr.90009116223, bankas kontā
Nr.
LV66UNLA0050019706571,
AS „SEB” banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi „Nekustamā īpašuma „Bērzmuiža”, Mežotnes pag.,
Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma
summa”.
Reģistrācijas maksa EUR 20
EUR (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā
Nr. LV06UNLA0050014355676,
AS „SEB” banka, kods UNLALV2X
ar atzīmi „Nekustamā īpašuma „Bērzmuiža”, Mežotnes pag., Bauskas
nov. izsoles reģistrācijas maksa”.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem,
ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada
administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā,
1.stāvā darba dienās no plkst. 9.00
līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

Bauskas Bērnu un jauniešu centrā skan
motori un mūzika
Februāris Bauskas Bērnu un jauniešu centrā ir skanošs un rosīgs.
Veiksmīgi noris trases automodelisma audzēkņu dalība sacensībās.
Latvijas skolēnu trases automodelisma čempionātā Rīgas Motormuzeja
trasē 10 komandu kopvērtējumā
Bauskas komanda ieguva 6. vietu.
Sacenšoties ar pašu gatavotajiem
automobiļiem starp 80 autobraucējiem iesācēju klasē Krists Kārkliņš
ieņēma 9. vietu, Dāvids Burmistrovs 21. vietu; PR 24 klasē Toms
Dzelzkalējs – 23. vietu, bet Open 16
klasē Rūdis Katkevičs ieņēma 17.
vietu. Bauskas BJC Automodeslisti
februārī gatavojas savā trasē rīkot
sacensību čempionātu “Rīga – Jelgava – Bauska” 4. posmu un aprīlī
Baltijas valstu interešu izglītības
iestāžu komandu sacensības trases
automodelismā.
Ēnu dienā, 15.februārī, Bauskas
BJC Automodelisma pulciņa skolotāju Kristapu Asīti ēnoja Toms
Strazdiņš no Jelgavas 4.vidusskolas
7.c klases. Visas nodarbības garumā
Toms palīdzēja trases apkopē un iepazinās ar Bauskas Bērnu un jauniešu centra darbību.
Bauskas BJC Dzeltenajā mājā,
Rīgas ielā 8, pazīstamais mūziķis un
ģitārspēles pulciņa skolotājs Aigars
Voitišķis kopā ar saviem audzēkņiem aicināja jauniešus uz ģitārspē-

les meistarklasi. Valdis Indrišonoks
ir profesionāls roka, blūza, popmūzikas žanru mūziķis, komponists un
dziesmu tekstu autors, stāstīja par
savu pieredzi mūzikā, kā radīt dziesmas un tekstus, kā top dziesmas ieraksts profesionālā skaņu ierakstu
studijā. V. Indrišonoks pasākumā
jauniešiem demonstrēja daļu no savas ģitāru kolekcijas.
Vokālās mūzikas konkursa „Balsis 2017” Bauskas novada kārtā
Bauskas BJC Vokālais ansamblis
ar 47,5 punktiem ieguva 1.pakāpes diplomu un iespēju piedalīties
konkursa Zemgales reģiona kārtā.
Ansamblis izpildīja trīs dziesmas
atbilstoši konkursa nolikumam –
divas latviešu tautas dziesmas, no
kurām viena bija a cappella apdarē
un komponista Andra Sējāna jaundarbu.
Pilsētniekiem un viesiem 14.februārī Bauskas Autoostā muzicēja
un dejoja Bauskas BJC audzēkņi
pasākumā „Valentīndienas ekspresis”. Šo muzikālo performanci jau
5 gadus organizē Bauskas BJC sadarbībā ar Bauskas Kultūras centru
un Bauskas Autoostu. Tika atklāta
Gleznošanas studijas audzēkņu zīmējumu izstāde „Ripo raiti”. Izstāde
apskatāma līdz 28.februārim.

Ilze Krieviņa, Bauskas Bērnu
un jauniešu centra metodiķe
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PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Mēs savam novadam

turpinājums no 2.lpp
IV. Projektu pieteikumu iesniegšana
12. Projektu konkurss „Mēs savam novadam” tiek izsludināts 1
(vienu) reizi gadā.
13. Projektu pieteikumu iesniegšana tiek izsludināta Bauskas novada
pašvaldības mājas lapā www.bauska.
lv un laikrakstā “Bauskas Novada
vēstis”.
14. Projekta pieteikums jāiesniedz
Bauskas novada pašvaldības iestādē
“Bauskas novada administrācija”,
aizpildot Projekta pieteikuma veidlapu (1.pielikums www.bauska.lv).
V. Konkursa projektu izvērtēšanas komisija
15.Konkursa projektu izvērtēšanas
komisiju (turpmāk – komisija) veido
trīs Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
pārstāvji.
16. Komisijas sastāvu apstiprina
Bauskas novada domes priekšsēdētājs.
VI. Projektu pieteikumu izskatīšanas un izvērtēšanas kārtība
17. Projektu izvērtēšana tiek veikta mēneša laikā pēc noteiktā iesniegšanas termiņa beigām.
18. Projektu vērtēšana notiek trīs
kārtās:
18.1. atbilstības pārbaude – Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas novada administrācija”
Attīstības un plānošanas nodaļas
speciālists pārbauda projekta pieteikumu atbilstību administratīvajiem
kritērijiem. Pārbaudītājam ir tiesības
nepieciešamības gadījumā pieprasīt detalizētu papildus informāciju/
pamatojumu. Ja projekts neatbilst
kādam no administratīvajiem kritērijiem, tas tiek izslēgts no tālākas
dalības projektu konkursā;
18.2. turpmāko projekta izvērtē-
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jumu atbilstoši izvērtēšanas kritērijiem (2.pielikums www.bauska.lv)
veic komisija. Komisija iepazīstas ar
projektu, ja nepieciešams, apmeklē
vietu, kur ir plānots īstenot projektu,
izvērtē tā aktualitāti un lietderīgumu,
īpašu uzmanību pievēršot tam, cik
daudz un uz cik ilgu laiku projekts
uzlabos vietējo iedzīvotāju dzīves
kvalitāti, kā arī projekta atbalstītāju un potenciālo „labuma” guvēju
skaitu iedzīvotāju vidū. Komisija
projektu izvērtēšanas procesā var iesaistīt ekspertus, atkarībā no iesniegto projektu satura. Izvērtēšanas gaitā
komisija var piedāvāt samazināt projekta budžetu vai vienoties ar projekta iesniedzēju par izmaiņām projekta
aktivitāšu plānā un budžetā, lai efektīvi izmantotu pieejamos līdzekļus;
18.3. gala lēmumu par finanšu līdzekļu piešķiršanu nevalstiskajām
organizācijām pieņem Bauskas novada dome.
18.4. lēmumu par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu projekta iesniedzējam nosūta uz pieteikumā norādīto e-pastu.
VII. Projekta īstenošanas nosacījumi
19. Piešķirtā līdzfinansējuma izmaksa, līguma slēgšanu un atskaišu
pieņemšanu pēc projekta realizācijas
organizē Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” speciālisti. Finansēšanas
līgumus saskaņā ar domes lēmumiem
paraksta pašvaldības izpilddirektors.
20. Pašvaldība ar pretendentu
slēdz līgumu par pašvaldības finansējuma piešķiršanu atbalstītā projekta īstenošanai, līgumā nosakot:
20.1. līgumslēdzēju tiesības, pienākumus un atbildību;
20.2. finansēšanas un atskaišu

par piešķirto līdzekļu izlietojumu iesniegšanas kārtību un termiņus;
20.3. projekta īstenošanas darbības
pārraudzību un kontroli.
21. Finansējuma saņēmējs var ierosināt veikt līguma grozījumus par
to rakstveidā vienojoties. Lai rosinātu
līguma grozījumus, finansējuma saņēmējam jāiesniedz Bauskas novada
pašvaldības iestādē „Bauskas novada
administrācija” grozījumu nepieciešamības pamatojums.
22. Finansējuma saņēmējs atskaitās par izlietotajiem līdzekļiem ne
vēlāk kā 30 dienu laikā pēc projekta
realizācijas, bet ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 30.decembrim, iesniedzot pašvaldības projektu speciālistam atskaiti
par izlietoto naudu un projekta realizāciju, pievienojot informatīvos materiālus (3.pielikums www.bauska.lv).
23. Pašvaldībai ir tiesības pieprasīt papildus informāciju par projekta
realizācijas gaitu un rezultātiem, kā
arī kontrolēt piešķirtā finansiālā atbalsta izlietojumu.
24. Ja projekts netiek īstenots
noteiktajā termiņā, netiek iesniegta
atskaite vai piešķirtais finansējums
izmantots citiem mērķiem, nevalstiskajai organizācijai saņemtais finansējums jāatmaksā Bauskas novada
pašvaldībai, kā arī tā nevar pretendēt
uz Bauskas novada domes finansējumu nākamajā gadā.
25. Pašvaldības projektu speciālists budžeta gada beigās sniedz atskaiti par piešķirtā finansiālā atbalsta
izlietojumu.
26. Konsultācijas par projekta pieteikuma aizpildīšanu sniedz
Bauskas novada pašvaldības projektu speciālists.

Domes priekšsēdētājs
R.Ābelnieks

Bauskas novada dome 2017.gada
15.martā plkst. 13.30 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1,
Bauskā rīko pašvaldības nekustamā
īpašuma – Stacijas iela 7, Bauska,
Bauskas nov., kadastra Nr. 4001 007
0056, kas sastāv no zemes gabala ar
platību 11375m², kadastra apzīmējums 4001 007 0056, dzīvojamās
mājas, būves kadastra apzīmējums
4001 007 0056 001 un šķūņa, būves
kadastra apzīmējums 4001 007 0056
002, atklātu, mutisku, atkārtoto izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena
jeb izsoles sākumcena 13600 EUR
(trīspadsmit tūkstoši seši simti euro).
Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.
Nodrošinājuma nauda – 10% no
nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai
jāieskaita Bauskas novada domes,

reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571,
AS „SEB” banka, kods UNLALV2X,
ar atzīmi „Nekustamā īpašuma – Stacijas iela 7, Bauska, Bauskas nov.,
izsoles nodrošinājuma summa”.
Reģistrācijas maksa 20 EUR
(divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā
Nr. LV06UNLA0050014355676,
AS „SEB” banka, kods UNLALV2X ar atzīmi „Nekustamā īpašuma
– Stacijas iela 7, Bauska, Bauskas
nov. izsoles reģistrācijas maksa”.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem,
ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada
administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā,
1.stāvā darba dienās no plkst. 9.00
līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2017.gada
7.martā Uzvaras ielā 1, Bauskā,
rīko pašvaldības nekustamo īpašumu (dzīvokļu) atklātas mutiskas izsoles ar augšupejošu soli:
1. Bauskas iela 11-30, Dāviņu
pag., 37,0 m², sākumcena. 300,00
EUR izsoles laiks plkst. 14.00.
2. „Sarmas”- 15, Vecsaules
pag., 62,7 m², sākumcena 1900,00
EUR izsoles laiks plkst. 14.15.
3. Uzvaras iela 15-35, Gailīšu
pag., 58,1 m², sākumcena 3700,00
EUR izsoles laiks plkst. 14.30.
4. Uzvaras iela 15-36, Gailīšu
pag., 104,4 m², sākumcena 4900,00
EUR izsoles laiks plkst. 14.45.
5. Mežāžu iela 8-12, Gailīšu

pag., 64,1 m², sākumcena 4200,00
EUR izsoles laiks plkst. 15.00.
Personām, kuras vēlas piedalīties
izsolē, jāiemaksā nodrošinājums –
10% no nekustamā īpašuma izsoles
sākumcenas Bauskas novada domes,
reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr.LV66UNLA0050019706571,
AS „SEB” banka, kods UNLALV2X
un reģistrācijas maksa – EUR 20.00
apmērā Bauskas novada domes, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr.
LV06UNLA0050014355676,
AS
„SEB” banka, kods UNLALV2X.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem,
ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada
administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā,
1.stāvā darba dienās no plkst. 9.00
līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

Par kārtību, kādā Bauskas novada dome piešķir līdzfinansējumu NVO
iniciatīvu īstenošanai 2017.gadā (Grozījumi 26.01.2017.)
NOLIKUMS
Bauskā 2016.gada 29.decembrī
Nr.11 (protokols Nr.28, 28.punkts)
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā
Bauskas novada dome piešķir līdzfinansējumu Bauskas novada biedrību,
nodibinājumu un reliģisko organizāciju (turpmāk tekstā – nevalstiskās
organizācijas) iniciatīvu realizācijai
izglītības, kultūras, sporta, jaunatnes
politikas un vides labiekārtošanas
jomā.
2. Pieteikumus līdzfinansējuma
saņemšanai var iesniegt nevalstiskās organizācijas, kas ir reģistrētas
LR Uzņēmumu reģistra biedrību un
nodibinājumu reģistrā vai reliģiskās
organizācijas, kas ir reģistrētas reliģisko lietu pārvaldē.
II. Līdzfinansējuma piešķiršanas mērķi
3. Līdzfinansējuma piešķiršanas
mērķis ir veicināt sabiedrībai nepieciešamu, sabiedriski nozīmīgu iniciatīvu īstenošanu Bauskas novada
teritorijā, uzlabojot dzīves kvalitāti
novada iedzīvotājiem, kā arī veicināt atbildību par savas dzīves vides
un dzīves kvalitātes uzlabošanu un
attīstīt sadarbību starp pašvaldību,
nevalstiskajām organizācijām un uzņēmējiem.
III. Līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumi

4. Iniciatīva tiek īstenota Bauskas novada pašvaldības teritorijā.
Ieguvēji no iniciatīvas īstenošanas ir
Bauskas novada iedzīvotāji.
5. Pašvaldības līdzfinansējumu
piešķir pretendentiem, kuru iniciatīvas:
5.1. paredz kvalitatīvu brīvā laika
pavadīšanas dažādošanu un/vai uzlabošanu;
5.2. veicina sporta aktivitātes;
5.3. veicina drošas un sakārtotas
vides veidošanos Bauskas novada
pašvaldības teritorijā;
5.4. paredz publiski pieejamu teritoriju labiekārtošanu un infrastruktūras uzlabošanu, ja tā saistīta ar sabiedrībai nepieciešamu, sabiedriski
nozīmīgu aktivitāšu īstenošanu;
5.5. ir cita projekta sastāvdaļa
(līdzfinansējums fondu finansējuma
piesaistei);
5.6. ir saistīti ar pašvaldības kompetencē esošo funkciju īstenošanu.
6. Pašvaldība līdzfinansējumu
piešķir:
6.1. publiski pieejamu teritoriju
labiekārtošanai un infrastruktūras uzlabošanai, ja tā saistīta ar sabiedrībai
nepieciešamu, sabiedriski nozīmīgu
aktivitāšu īstenošanu t.sk.:
6.1.1. būvmateriālu iegādes izmaksas un būvdarbu izmaksas;
6.1.2. aprīkojuma nomai, iegādei

un uzstādīšanai;
6.1.3. labiekārtošanas darbu veikšanai nepieciešamo materiālu iegādei.
6.2. aprīkojuma un inventāra iegādei vai nomai;
6.3. transporta pakalpojumiem un
dalības maksai, ja tas saistīts ar izglītojošu pasākumu apmeklējumu;
6.4. kancelejas preču un materiālu
iegādei, pasākuma organizēšanai;
6.5. lektoru un ekspertu atalgojumam u.c. ārpakalpojumiem;
6.6. informatīvo uzskates materiālu izgatavošanai un iegādei;
6.7. pasākuma reklāmas izdevumiem;
6.8. līdzfinansējumam dalībai citos projektos.
7. Līdzfinansējums netiek piešķirts:
7.1. projektiem, kam ir peļņas gūšanas raksturs;
7.2. projektiem, kas paredz teritorijas labiekārtošanu un infrastruktūras uzlabošanu privātpersonu īpašumā, izņemot bērnu rotaļu laukumu,
soliņu, atkritumu konteineru un apstādījumu izveidošanas projektus,
kas paredzēti daudzdzīvokļu dzīvojamo māju teritorijā un ir publiski
pieejami; (Grozīts ar 26.01.2017.
nolikumu Nr.1.)
7.3. pasākumiem, kas saturiski
dublējas ar Bauskas novada domes
organizētajiem pasākumiem;

7.4. pasākumiem, kas tiek organizēti vienas nevalstiskās organizācijas
ietvaros un nav orientēti uz sadarbību;
7.5. nevalstiskajai organizācijai,
kura projekta pieteikumā nav paredzējusi iesniedzēja pašieguldījumu
vai savu finansējumu;
7.6. nevalstiskajai organizācijai,
kura ir saņēmusi finansējumu iepriekšējā gadā, bet nav izpildījusi
līguma saistības.
8. Nevalstiskā organizācija var
saņemt līdzfinansējumu:
8.1. mobilitātes iniciatīvām - līdz
1000 euro gadā;
8.2. citu attiecināmo pasākumu īstenošanai - līdz 2500 euro gadā;
8.3. atbilstoši līdzfinansējamā
projekta nosacījumiem.
9. Līdzfinansējumu piešķir
Bauskas novada pašvaldības budžetā nevalstisko organizāciju atbalstam paredzēto finanšu līdzekļu
ietvaros.
10. Līdzfinansējums tiek ieskaitīts
nevalstiskās organizācijas bankas
kontā.
IV. Projektu pieteikumu iesniegšana
11. Pieteikums (1.pielikums www.
bauska.lv) līdzfinansējuma saņemšanai jāiesniedz Bauskas novada domē,
ne vēlāk kā divus mēnešus pirms iniciatīvas īstenošanas.
V. Līdzfinansējuma piešķirša-

nas un pieteikuma izskatīšanas
kārtība
12. Pieteikums līdzfinansējuma
saņemšanai tiek izskatīts Bauskas novada domes pastāvīgajās komitejās.
13. Lēmumu par līdzfinansējuma
piešķiršanu nevalstiskajām organizācijām pieņem Bauskas novada dome.
14. Pašvaldība ar pretendentu
slēdz līgumu par līdzfinansējuma
izlietojumu un izlietotā līdzfinansējuma atskaites iesniegšanas kārtību
VI. Atskaite par līdzfinansējuma izlietojumu
15. Nevalstiskā organizācija 30
dienu laikā pēc iniciatīvas realizācijas, bet ne vēlāk kā līdz 30.decembrim, iesniedz Bauskas novada
domei atskaiti par paveikto (2.pielikums).
16. Bauskas novada domei ir tiesības pārbaudīt piešķirtā līdzfinansējuma izlietojumu atbilstoši iniciatīvai
un pieprasīt papildus informāciju par
iniciatīvas realizācijas gaitu.
17. Ja iniciatīva netiek īstenota
noteiktajā termiņā, netiek iesniegta
atskaite vai piešķirtais līdzfinansējums izmantots citiem mērķiem, nevalstiskajai organizācijai saņemtais
līdzfinansējums jāatmaksā Bauskas
novada domei, kā arī tā nevar pretendēt uz Bauskas novada domes
līdzfinansējumu nākamajā gadā.

Domes priekšsēdētājs
R.Ābelnieks
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Radošu darbu konkurss,
veltīts Latvijas valsts simtgadei „Mūsu ozolu stāsti”
Konkursa moto:
„Mazs bij tēva novadiņis,
Bet diženi turējās.”
(latviešu tautasdziesma)
Konkursa mērķis - gatavojoties
Latvijas valsts simtgadei, sekmēt
Bauskas novada skolēnu un iedzīvotāju piederības izjūtu savai valstij, patriotismu un savākt novada
vēstures liecības, tā bagātinot konkursa dalībnieku kultūrvēsturiskās
zināšanas par savu dzimtu, pagastu,
novadu.
Uzdevumi:
1. Rosināt iepazīt sava novada,
pagasta, dzimtas cilvēkus, valsts
vēsturē nozīmīgus notikumus, piemiņas vietas;
2. Galvenais tēls (notikuma liecinieks, stāsta stāstītājs u.tml.) radošajā darbā ir konkrēts ozols, kas aug
pie mājas, laukā, meža malā;
3. Radošajam darbam pievienot
tekstā minētā ozola fotogrāfiju;
4. Radoša darba veids pēc darba autora izvēles - nostāsts, stāsts,
atmiņu apkopojums, intervija, publiskā runa, miniatūra, eseja (kurā
atklāta autora subjektīvi emocionālā
attieksme pret attēlojamo parādību).
Dalībnieki:
Bauskas novada vispārizglītojošo
skolu 4.-12. klašu skolēni un Bauskas novada iedzīvotāji.
Pirmais posms skolās un pagastos:
• skolēnu radošie darbi tiek izvērtēti skolās un labākie darbi
tiek sūtīti uz Bauskas Izglītības
nodaļu;
• Bauskas pilsētas iedzīvotāji
savus darbus sūta uz Bauskas
Centrālo bibliotēku;
• pagastu iedzīvotāji savus darbus sūta uz pagasta bibliotēkām.
Titullapā norādīt:
• skolēniem - darba virsrakstu,
radošā darba autora vārdu, uzvārdu, skolu, klasi, skolotājukonsultantu, kontakttālruni un
e-pasta adresi;
• iedzīvotājiem - darba virsrakstu, radošā darba autora
vārdu, uzvārdu, adresi, kontakttālruni un e- pasta adresi;
Titullapā jābūt ozola stāstā minētā ozola attēlam (fotogrāfija vai

fotogrāfijas kopijai).
Radošo darbu nosūtīt elektroniski ar norādi - konkursam „Mūsu
ozolu stāsti”:
• Bauskas novada administrācijas Izglītības nodaļa: baiba.
sture@bauska.lv;
• Bauskas Centrālā bibliotēka:
biblioteka@bauskasbiblioteka.lv.
Mājaslapā www.bauskasbiblioteka.lv sadaļā – „Novada bibliotēkas”
ir atrodamas visu novada pagastu
bibliotēku e-adreses.
Darbus vērtēšanai jāatsūta līdz
2017. gada 24. martam (darbu
skaits nav ierobežots).
Otrais posms novadā
Konkursa žūrijas komisija izvērtē
darbus 4 vecuma grupās:
• 4.-6. klašu grupa;
• 7.-9. klašu grupa;
• 10.-12. klašu grupa;
• Jauniešu un pieaugušo grupa.
Vērtējuma kritēriji:
• radošā darba saturs un oriģinalitāte;
• rakstītāja attieksme pret uzzināto;
• prasme radošajā darbā aprakstīto saistīt ar laikmetu;
• valodas bagātība un darba
stils;
• radošā darba noformējums,
izpildes kvalitāte, apjoms.
Radošā darba apjoms:
• 4.-6.kl. grupā ne mazāk kā divas A4 formāta lapas, 12. lieluma burtiem, atstarpe 1,5;
• 7.-9.kl. grupā ne mazāk kā trīs
A4 formāta lapas, 12. lieluma
burtiem, atstarpe 1,5;
• 10.-12.kl. grupā un pieaugušajiem četras A4 formāta lapas,
12. lieluma burtiem, atstarpe
1,5.
Konkursa noslēgums Bauskas
Kultūras centrā 2017. gada 3. maijā
„Baltā galdauta svētkos”. Svētkos
tiks aicināti visi 2. kārtas dalībnieki.
Apbalvošana ar atzinības rakstiem un balvām:
4.-6. klašu grupa un
7.-9. klašu grupa
1. vieta – 70 eiro
2. vieta – 50 eiro
3. vieta – 30 eiro
10.-12. klašu grupa un
jauniešu un pieaugušo grupa
1. vieta – 100 eiro
2. vieta – 70 eiro

Savs bizness: vai esi tam gatavs?
3. vieta – 45 eiro
Žūrijas komisija ir tiesīga piešķirt
veicināšanas balvas un atzinības.
Konkursu organizē:
Bauskas novada pašvaldība sadarbībā ar Bauskas novada administrācijas Izglītības nodaļu un Bauskas
Centrālo bibliotēku.
Raitis Ābelnieks - Bauskas novada domes priekšsēdētājs;
Inita Nagņibeda - Bauskas novada domes Izglītības, kultūras un
sporta lietu komitejas priekšsēdētāja;
Solvita Jirgensone - Bauskas novada domes Izglītības, kultūras un
sporta lietu komitejas locekle;
Baiba Tormane - Bauskas Centrālās bibliotēkas direktore;
Ieva Šomina - Bauskas novada
administrācijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja;
Māra Bauvare - Bauskas novada
administrācijas Izglītības nodaļas
vadītāja.
Darbus vērtē žūrijas komisija:
Komisijas priekšsēdētāja Vija Cerusa - Latviešu valodas un literatūras skolotāju metodiskās apvienības
vadītāja;
Vilnis Auzāns - laikraksta „Bauskas Dzīve” žurnālists;
Laimdota Ozoliņa - Bauskas
Centrālās bibliotēkas galvenā bibliogrāfe;
Aiga Ludviga - Bauskas Literātu
apvienības dalībniece;
Līga Stankeviča - Bauskas Kultūras centra pasākuma producente;
Ruta Dābola - Bauskas 2. vidusskolas skolotāja;
Ilva Strautzele - Bauskas Muzeja
galvenā krājuma glabātāja;
Egita Atslēga - Bauskas Valsts
ģimnāzijas skolotāja;
Sanita Anspoka - Bauskas sākumskolas skolotāja;
Inga Eglīte - Codes pamatskolas
vēstures skolotāja;
Madara Maslova-Konrāde Bauskas Centrālās bibliotēkas galvenā bibliotekāre;
Ērika Pelcere - Bauskas Centrālās bibliotēkas Biznesa bibliotēkas
vadītāja;
Dina Ālmane - Bauskas pamatskolas skolotāja;
Zane Gorškova - Bauskas novada
administrācijas sabiedrisko attiecību
nodaļas speciāliste.
Finansējums:
Naudas balvas tiek finansētas no
Bauskas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Nolikumu sagatavoja:
Latviešu valodas un literatūras
skolotāju metodiskās apvienības vadītāja Vija Cerusa

Aicina pieteikties Bauskas novada
kopstendam izstādē „Uzņēmēju dienas
Zemgalē 2017”
No 28. līdz 29. aprīlim Jelgavā,
Zemgales Olimpiskajā centrā,
notiks pasākums „Uzņēmēju dienas Zemgalē 2017”.
Rīkotāja ir Latvijas uzņēmēju
biedrība „Latvijas Tirdzniecības
un rūpniecības kamera” (LTRK)
sadarbībā ar Jelgavas pilsētu un
Jelgavas ražotāju un tirgotāju asociāciju.
„Uzņēmēju dienas Zemgalē” ir
kļuvušas par ikgadēju un gaidītu

pasākumu, pulcējot katru reizi arvien lielāku dalībnieku un apmeklētāju skaitu. Pasākuma ietvaros
tiek rīkots biznesa forums un apmeklētājus priecēs plaša kultūras
programma.
Plānots, ka izstādi apmeklēs
aptuveni 10 000 Zemgales iedzīvotāju un viesu. Bauskas novada
kopstends izstādē būs pārstāvēts
jau trešo reizi.

Bauskas novada pašvaldība atbalsta savus uzņēmējus un aicina
pieteikties interesentus dalībai izstādē Bauskas novada kopstendā.
Gaidām Jūsu pieteikumus līdz 8.
martam, sazinoties ar projektu vadītāju Ivetu Balceri
(tālr. 63921942, 20213021,
e-pasts: iveta.balcere@bauska.lv).

Ja vēlies sākt savu biznesu, pirmais kas ir jādara, ir stingri jānolemj - es būšu uzņēmējs. Pirmajā
brīdī var šķist, kas var būt vienkāršāk. Tomēr, lai sekotu savai idejai, jāpārzina virkne būtisku lietu.
Vispirms jau ir jāuzraksta biznesa
plāns. Tas nebūt nav tik viegli izdarāms, kā šķiet sākumā. Tāpēc pastāv
patīkama alternatīva garlaicīgai biznesa plānošanai.
Tā ir biznesa attīstības spēle, kas
ir nopietns domāšanas rīks topošajiem uzņēmējiem, kas palīdz jaunu
biznesa ideju meklēšanā un izvērtēšanā. Savdabīgā spēle palīdz rosināt
domāšanas procesu par biznesu trīs
dimensijās – Cilvēki, Zeme, Gaiss.
Tā ir 18 biznesa elementu sistēma,
kas sastāv no 3 metamajiem kauliņiem un 18 paskaidrojošām kārtīm
katram elementam. Šo spēli ir radījusi Agnese Aljēna, un tā ir viņas

doktora darba pamatā. Viņa pati
saka: „40 gadu neviens citādi nav
darījis, kā rakstījis biznesa plānu. Šī
spēle ir alternatīva. Lai ietu uz banku, tā droši vien nederēs, bet domāšanas procesam gan”.
Bauskas Biznesa bibliotēka ir parūpējusies, lai katram būtu pieejama
unikālā iespēja uzspēlēt šo spēli un
caur spēles elementu prizmu palūkotos uz savu iecerēto biznesu no
pavisam cita skatu punkta. Gaidām
visus tos, kuriem jau ir sava ideja un
kuri vēlas pārbaudīt savu gatavību
biznesa uzsākšanai. Lūdzam iepriekš pieteikties, rakstot e-pastu uz
biznesaspele@bauskasbiblioteka.lv
vai zvanot pa tālruni 63960578.
Atnāc uz Biznesa bibliotēku, uzspēlēsim! Būs aizraujoši!

Ērika Pelcere, Bauskas CB
Biznesa bibliotēkas vadītāja

Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība”
izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtu
Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas
Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2.
„Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” aktivitātē „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2017.gada 20.marta līdz 2017.gada 20.aprīlim.
2. kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 465 876,50 EUR:
1.Mērķis: Veicināt uzņēmējdarbības un pakalpojumu attīstību.
1.1.rīcība „Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai” – 223
0121,20 EUR;
2.Mērķis: Veicināt uzņēmējdarbības un pakalpojumu attīstību.
1.2.rīcība „Tūrisma nozares attīstības un sadarbības veicināšana” –
242 755,30 EUR.
Maksimālā viena projekta atbalsta intensitāte:
- 70%;
- kopprojekta gadījumā – 80%.
Maksimālā attiecināmo izmaksu
summa vienam projektam:
- 100 000,00 EUR (ja ieguldījumi būvniecībā uzņēmējdarbības infrastruktūras izveidei ir vismaz 70%
no projektu attiecināmo izmaksu
summas);
- 50 000,00 EUR (pārējiem projektiem).
Projektu īstenošanas termiņi:
1) ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi
no Lauku atbalsta dienesta lēmuma
pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
2) pārējiem projektiem projektu

Martā

īstenošanas termiņš ir viens gads
no Lauku atbalsta dienesta lēmuma
pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Projektu iesniegumi jāiesniedz
biedrības „Bauskas rajona lauku
partnerība” birojā Bauskā, Uzvaras
ielā 1, 4.stāvā papīra dokumenta
formā vai elektroniska dokumenta
formā Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā nosūtot uz
Lauku atbalsta dienesta elektroniskā pasta adresi lad@lad.gov.lv vai
iesniedzot Lauku atbalsta dienesta
Elektroniskās pieteikšanās sistēmā
(EPS) https://eps.lad.gov.lv (pirms
projekta iesnieguma iesniegšanas
jābūt EPS lietotājam, noslēdzot par
to līgumu ar Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienestu).
Ar Vietējās attīstības stratēģiju,
rīcībām, mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu
pozitīva atzinuma saņemšanai var
iepazīties Bauskā, Uzvaras ielā 1,
4.stāvā, Lauku atbalsta dienesta
mājas lapā www.lad.gov.lv un biedrības mājas lapā www.bauskaspartneriba.lv (sadaļā „Projekti” / „Projektu konkursi”).
Kontaktinformācija:

Jolanta Kalinka tel.29781969,
e-pasts jolanta.lauva@inbox.lv
Inese Bramane
tel. 26752200, e-pasts
bauskas.partneriba@inbox.lv

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

lasiet arī www.bauska.lv
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Bauska šovasar kļūs par festivālu un
svētku pilsētu
2017. gada vasaras kultūras un
izklaides pasākumu piedāvājums
Bauskas pilsētā ieplānots ar krāšņiem un daudzveidīgiem notikumiem, aicinot baušķeniekus un
pilsētas viesus ne tikai uz jau ierastiem pasākumiem, bet veidojot arī
jaunus svētkus ar mērķi popularizēt
Bausku kā festivālu un svētku pilsētu. Detalizēta informācija par notikumiem vēl sekos, taču jau tagad aicinām iepazīties ar vasarā plānoto.
Bauska ir viena no populārākajām vimbu makšķerēšanas pilsētām
Latvijā. Tam par godu 16. aprīlī baušķeniekiem un pilsētas visiem pirmo
reizi tiks organizēti „Vimbu svētki”
Mūsas krastā, atklājot vasaras kultūras un izklaides pasākumu sezonu.
Copes meistari no visas Latvijas pulcēsies, lai piedalītos makšķerēšanas
sacensībās, savukārt noķertie lomi
tiks uz vietas kūpināti un pagatavoti apmeklētajiem. Būs aktivitātes un
koncerti pieaugušajiem un bērniem.
Atbilstoši datumam svētki noritēs
Lieldienu noskaņās.
Šovasar Bauskā norisināsies arī
nozīmīgi Latvijas mēroga kultūras
pasākumi, piemēram, 1. un 2. jūnijā
V Latvijas bērnu un jauniešu mākslas
un mūzikas festivāls „Toņi un pustoņi”, savukārt 10. jūnijā pilsētā pulcēsies dažādu paaudžu deju kolektīvi,
lai piedalītos Zemgales reģiona deju
svētkos „Danči Zemgales sētā”.
Bauskas novada svētki ik gadu

turpinājums no 1.lpp
dalījās Latvijas Brīvdabas muzeja
rīkotajos gadatirgos. Daudzi dalībnieču darbi aizceļoja uz tālām zemēm - Ungāriju, Maskavu, Šrilanku, Moldāviju un citur. Par studijas
darbu un saniegumiem tika rakstīts
avīzēs un žurnālos, tika veidoti televīzijas raidījumi gan Latvijas, gan
vissavienības centrālajai televīzijai.
80-to gadu otrajā pusē atzinību
un apbrīnu guva ārstes, Tautas daiļamata meistares, Aijas Ozolas austo
Zemgales jostu kolekcija, kas tika
uzdāvināta Bauskas muzejam. Studijas dalībnieku skaitu papildināja
11 jaunas dalībnieces. Daiļamatnieču darbi kļuva krāsaināki, pateicoties Laumai Lancmanei, kura vadīja
krāsu mācības nodarbības. Vairākas
dalībnieces atskatījās uz nozīmīgām
dzīves un darba jubilejām - A.Spāriņa, R.Cinovska, M.Skane, Z.Smaļķe, E. Miziša, R. Baltrušaite.
1983.gada rudenī par studijas
vadītāju kļuva Tautas daiļamata
meistare Dzintra Zemīte. Turpinā-

notiek kādā no novada pagastiem,
ļaujot iepazīt dažādos pagastus un
to nozīmīgākās apskates vietas. Šogad par svētku mājvietu 2.jūlijā kļūs
atpūts komplekss „Rožmalas” Ceraukstes pagastā. Svētku apmeklētājus priecēs novada amatiermākslas
kolektīvi un Latvijā pazīstami mākslinieki.
Pirmais Bauskas Kantrimūzikas
festivāls notika 1999. gadā Bauskas
Pilskalna parka estrādē, gleznainā
vietā, parkā starp upju satekām un
Bauskas pili. Ik gadu festivāls pulcē tūkstošiem kantrimūzikas cienītāju gan no Latvijas, gan ārvalstīm.
Šogad festivāls tiek organizēts jau
19.reizi, un tas notiks 7. un 8. jūlijā!
Senās mūzikas festivāls „Vivat
Curlandia!” atspoguļo Kurzemes un
Zemgales hercogu Ketleru laika mūzikas un mākslas šedevrus. Koncertos
15. un 16. jūlijā uzstāsies vadošie
Latvijas senās mūzikas meistari, kā
arī viesmākslinieki no ārzemēm. Nedēļu vēlāk, 22. jūlijā, senioru deju
festivāls „Annas danči” jau sesto
reizi Bauskā pulcēs senioru deju kolektīvus ne tikai no Latvijas, bet arī
Lietuvas, lai ar deju koncertiem priecētu baušķeniekus un pilsētas viesus.
Savukārt 29. jūlijā Bauskā pirmo reizi
tiek plānoti Bauskas blūza svētki.
Īpaši jāizceļ 5. un 6. augusts Mūzikas un aktīvās atpūtas festivāls
„Bauskas smeķis”, kas norisināsies
divu dienu garumā. Jau tagad varam

Jānis Bukšs,
Sabiedrisko attiecību
speciālists
Bauskas Kultūras centrs

Tautas lietišķās mākslas studijai „Bauska”– 60
jās rosīgs izstāžu darbs, interesantas
tikšanās ar citu studiju dalībniecēm,
saņemtas atzinības par veikumu tautas lietišķajā mākslā.
Gadu no gada Bauskas audējas
rūpējušās par Dziesmu svētku dalībnieku tērpiem.
90-to gadu sākums iezīmējās
ar pārcelšanos uz jaunu mājvietu
Kalna ielā 6A. Tika remontētas un
iekārtotas telpas, pirmo reizi studijai bija pašai sava izstāžu zāle.
Izmantojot muzeja krājuma priekšmetus, sāka veidot tematiskās izstādes - „Ceļā”, „Gulta”, „Veram vaļā
pūra lādi” un citas. Darbus izstādīja republikāniskajās izstādēs un
citās Latvijas pilsētās. Samazinājās
dalībnieku skaits, brīžiem likās, ka
studija beigs pastāvēt, tomēr kodols
saglabājās un darbs turpinājās.
No 2004. līdz 2006.gadam studiju vadīja Tautas daiļamata meistare Vija Šalka, bet no 2006.gada
līdz 2009.gadam vadītāja atkal bija
Dzintra Mētele /Zemīte/.

Piešķirts goda raksts tautas
mākslas meistarei
Inārai Zalstrupai
17. februārī Bauskas muzejā tika
atklāta Tautas lietišķās mākslas studijas „Bauska” 60 gadu jubilejas izstāde „Zvaigžņu lietus”.
Pasākumā klātesošos priecēja ne
vien izstāde „Zvaigžņu lietus”, kurā
tika izrādīti brīnišķīgi autoru darbi,
kuriem katram savs īpašs stāsts, bet
arī lieliski mūzikas priekšnesumi
Matveju ģimenes sniegumā.
Pasākuma laikā tautas lietišķās
mākslas studijas „Bauska” vecākā
meistare Ināra Zalstrupa saņēma

pačukstēt, ka festivāla laikā uzstāsies
Bauskā vēl nebijuša līmeņa mūziķi,
tiks organizētas valsts mēroga sporta sacensības, aktivitātes bērniem un
pieaugušajiem pilsētas ielās un laukumos. Galvenās norises vietas: Bauskas Rātslaukums un Bauskas Pilskalna parka estrāde.
12. augustā Bauskas Pilskalna parka estrādē būs skatāms Ulda Marhilēviča un Māras Zālītes mūzikls
„Tobāgo” ar Dailes teātra aktieru
piedalīšanos. Mūzikls vēsta par laiku,
kad Kurzemes un Zemgales hercogiste ir sasniegusi augstu ekonomisko
un kultūras līmeni un nosaka gaisotni
visā Eiropā. Tas ir stāsts par lieliem,
skaistiem sapņiem, kas, diemžēl,
mēdz arī nepiepildīties, bet bez kuriem nevar dzīvot. Par cerībām un
vilšanos, par mīlestību un nāvi, visbeidzot, par kādu ārkārtīgi nozīmīgu
lappusi Latvijas vēsturē.
Vasaras sezonas noslēgums tiks
svinēts Bauskas vecpilsētas pagalmu un putras godēšanas svētkos,
kas šogad notiks 9. septembrī. Svētki,
kas pilsētas senākajā daļā notiks jau
septīto gadu, aicina iepazīt vecpilsētas pagalmu burvību, piedalīties pagalmu aktivitātēs, izdarībās un nogaršot īsto Bauskas rātes putru.

Bauskas novada pašvaldības apbalvojumu Goda raksts, ko Zalstrupas
kundzei pasniedza domes priekšsēdētājs R. Ābelnieks. Goda raksts
piešķirts par nesavtīgu un atbildīgu
darbu, saglabājot, popularizējot un
nododot nākamajām paaudzēm tautas mākslas un nemateriālo kultūras
mantojumu. Par meistares ieguldījumu, liecināja arī lielais sveicēju
pulks, kas I.Zalstrupas kundzi ieskāva ziedos, izsakot vēlējumus un
pateicību par ieguldīto darbu.

2009.gada rudenī par studijas
vadītāju kļuva Sandra Ķisele un
strādāja līdz 2016. gada beigām.
Šajā laikā atkal pieauga studijas dalībnieku skaits. Dalībnieces apguva
prasmes jostu aušanas nodarbībās,
pulsa sildītāju (mauču) adīšanā,
dziju krāsošanā ar dabīgajām augu
krāsvielām, lakatu aušanu rāmī.
Tika izmēģināti jauni materiāli,
eksperimentēts ar dzijas faktūrām.
Dalībnieces ciemojās citās Latvijas
lietišķās mākslas studijās un amatu
mājās un labprāt uzņēma ciemiņus
Bauskā. Arī izstāžu darbs un starptautiskā sadarbība uzņēma jaunus
apgriezienus.
Punktu šīm piezīmēm var pielikt
tikai nosacīti, jo stelles ne dienu
nestāv tukšas. Tautas mākslas kopējiem nav ne sezonas sākuma, ne
noslēguma. Viņu darba ritējumam
pakļaujas gadi un gadu desmiti.

Baiba Šulce,
Bauskas muzeja direktore

Bauskas muzeja direktore Baiba
Šulce laikrakstam „Bauskas Dzīve”
pastāstīja, ka I.Zalstrupa studijā sāka
darboties jau 1973. gadā. Viņa sevi
apliecinājusi kā talantīgu rokdarbnieci, veicot ļoti smalkus izšūšanas
darbus. Pēcāk I.Zalstrupa apguvusi
aušanu, un no 1986. gada savu audējas talantu izkopj tautas lietišķās
mākslas studijā „Bauska”.
Pēc jubilejas pasākuma apmeklētājiem bija iespēja nesteidzīgā gaisotnē izbaudīt izstādes darbus. Izstādi „Zvaigžņu lietus” Bauskas muzejā
iespējams apskatīt līdz 30.aprīlim.

Ilvija Tetērina,
Sabiedrisko attiecību nodaļas
praktikante

Par ugunsdrošību
dzīvojamās mājās
Katrā mājā, kurā ir dūmenis, tas
jākopj un jāuzrauga. Ugunsdrošības
noteikumi jāievēro māju īpašniekiem, dzīvokļu īpašniekiem, pārvaldniekiem, kā arī īrniekiem un
nomniekiem. Privātmājas īpašnieks
par savu īpašumu atbild pats, bet
daudzdzīvokļu mājās dzīvokļu īpašnieku kopība, dzīvokļu īpašnieks un
pārvaldnieks.
2016. gada 19. aprīlī izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr. 238
„Ugunsdrošības noteikumi”, kas izdoti saskaņā ar „Ugunsdrošības un
ugunsdzēsības likuma” 12. pantu,
nosaka speciālas darbības, lai nodrošinātu potenciāli drošus apstākļus. Ņemot vērā jaunos noteikumus,
SIA „Vides serviss” sadarbībā ar
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienestu īpašu uzmanību pievērsīs
ugunsdrošībai.
Pirmie darbi tika veikti daudzdzīvokļu mājās. Jau kādu laiku daudzdzīvokļu māju kāpņu telpās ir izlikti
luminiscējoši jeb spīdīgi numuri
(kuru pigmentāciju var ierosināt ar
redzamās gaismas vai ultravioleto starojumu, un kuri, bez tālākas
ierosmes, paši izstaro gaismu ar
spilgtumu). Šie numuriņi tiek līmēti
ar mērķi, lai ugunsgrēka gadījumā,
ugunsdzēsēji un iedzīvotāji apjukuma un skābekļa trūkuma iespaidā
spētu orientēties, kurā stāvā atrodas.
Runājot par ugunsgrēku izcelšanos, tie lielākoties notiek mājās, kurās ir malkas apkure un vecas, nepareizi koptas un ekspluatētas podiņu
krāsnis. 2016.gada aprīlī „Bauskas
Novada Vēstīs” bija plašs raksts par
krāsns, dūmvadu pareizu ekspluatāciju, kā arī informācija tika pievienota pie rēķiniem. Taču vēlreiz
vēlamies atgādināt, ka ļoti svarīgi,
lai skurstenis tiktu tīrīts regulāri,
vismaz vienu līdz divas reizes gadā
parastajām krāsnīm un kamīniem,
bet ilgdedzes krāsnīm vēl biežāk.
Labāk iztīrīt skursteni regulāri, nevis gaidīt kādas pazīmes tam, ka
dūmenis ir jau pamatīgi aizsūbējis.

Vismaz reizi trijos gados jāapseko
dūmvadu, dūmeju un dūmkanālu
tehniskais stāvoklis.
Lai nepieļautu ugunsnelaimi ēkā,
jāparūpējas par to, lai dūmvadā nebūtu plaisas vai spraugas – tās visas
rūpīgi jāaizpilda ar javu. Ja dūmvads
netiek laikus iztīrīts, ilgstoši atrodoties augstas temperatūras iedarbībā,
var notikt sodrēju jeb kvēpu pašaizdegšanās, līdz ar to bēniņos un jumta daļā izceļas ugunsgrēki.
Likuma 83. pants paredz, ka objekta bēniņos dūmvadu un sienu,
kurā atrodas dūmvads, jānobalsina
vai jānokrāso ar gaišu degtnespējīgu (ugunsreakcijas klase A1) krāsu.
Skursteni nepieciešams nokrāsot un
atstāt gaišā krāsā, lai gadījumā, ja
dūmvadā parādās kāda sprauga, pēc
tumšajām sodrēju pēdām to uzreiz
varētu viegli pamanīt.
Tuvākajās nedēļās SIA „Vides
serviss” veiks to Bauskas pilsētas
pārvaldīto māju bēniņu apsekošanu un skursteņu krāsošanu
bēniņos, kurās ir krāsns (malkas)
apkures.
Profesionāļi iesaka dūmvada
tīrīšanu labāk uzticēt pieredzējušiem speciālistiem, kas gan rūpīgi
iztīrīs skursteni, gan pārliecināsies
par darba rezultātu un drošu tālāku
dūmvada ekspluatāciju. Cilvēkam,
kurš nav speciālists, var neizdoties
dūmvadu iztīrīt pietiekami labi, atstājot skurstenī sodrējus un citus
netīrumus, kā rezultātā var rasties
dažādas problēmas. Ja dūmvads netiek laikus iztīrīts, ilgstoši atrodoties
augstas temperatūras iedarbībā, var
notikt sodrēju jeb kvēpu pašaizdegšanās, līdz ar to bēniņos un jumta
daļā izceļas ugunsgrēki. SIA „Vides serviss” apkures un ventilācijas
skursteņu tīrīšanu ir uzticējis veikt
Bauskas ugunsdzēsēju biedrībai
(BUB).
Sekojiet līdzi savam krāsns stāvoklim, un, ja pamanāt kādu neatbilstību (dūmošana, samazinās
vilkme, u.c.), esiet aktīvi un ziņojiet
mums!

Iluta Rasa, SIA „Vides serviss”
Sabiedrisko attiecību speciāliste

No 1. marta palielinās
maksa par atkritumu apsaimniekošanu
Jau informējām, ka, sakarā ar
dabas resursa nodokļa palielināša-

Informācijai!

kas, sākot ar 2017. gada 1. martu
būs 15,20 EUR/m³/BEZ PVN/ (ar

Konteinera tilpums
(vairāk lietotie)

Maksa* līdz 28.02.2017
(ar PVN 21%)

Maksa* no 01.03.2017
(ar PVN 21%)

0,12 m³

1,90 EUR

2,20 EUR

0,24 m³

3,80 EUR

4,39 EUR

1,10 m³

17,44 EUR

20,12 EUR

nos no 12 EUR/tonnā līdz 25 EUR/
tonnā, ar š.g. janvāri par 15,73 EUR/
tonnā ir palielinājusies maksa par
atkritumu glabāšanu poligonā.
Pamatojoties uz nodokļa palielinājumu, 2017. gada 26. janvārī
Bauskas novada dome apstiprināja
jauno SIA “Vides serviss” atkritumu
apsaimniekošanas tarifu Bauskas
novada administratīvajai teritorijai,

PVN 18.30 EUR/m³).
*Atkritumu apsaimniekošanas
maksa sastāv no 3 sastāvdaļām:
maksa par atkritumu savākšanu,
regulatora noteiktais tarifs par atkritumu apglabāšanu un dabas resursu
nodoklis.

Iluta Rasa,
SIA „Vides serviss” sabiedrisko
attiecību speciāliste
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Apstiprināts Bauskas novada pašvaldības 2017.gada budžets

Paskaidrojuma raksts par Bauskas novada pašvaldības 2017.gada budžetu
Bauskas novada domes priekšsēdētāja
ziņojums

Bauskas novada pašvaldības 2017.gada
budžeta informācija

Bauskas novada 2017.gada budžets ir tapis ilgākā laika periodā, cenšoties veiksmīgi sabalansēt
daudzās vajadzības un pašvaldības
finansiālās iespējas. Šis budžets ir
vērsts uz attīstību un pievilcīgākas
dzīves un darba vides radīšanu mūsu
iedzīvotājiem.

Budžets veidots atbilstoši Attīstības plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm. Pašvaldības 2017.
gada investīciju plāns (paskaidrojuma raksta 4.pielikums) ietver
attīstības plānošanas dokumentos
paredzētās aktivitātes. Investīciju
plāna īstenošanā plānots ieguldīt 6,4
milj. EUR, t.sk. sākotnējā budžeta
redakcijā aizņēmumu apmērs plānots 2,1 milj. EUR. Ievērojot to, ka
paredzēts īstenot izglītības iestāžu
infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes uzlabošanu, ielu un ceļu
investīciju projektus un iegādāties
autotransportu pašvaldības autonomo funkciju veikšanai, paredzams,
ka aizņēmumu apjoms pieaugs par
aptuveni 4,1 milj. EUR. Savukārt
aizņēmuma apmērs sporta halles

Šogad īpaši daudz līdzekļu tiks
novirzīti ceļu un ielu sakārtošanai
pagastos. Visos pagastos, izmantojot Eiropas Savienības fondu līdzekļus, notiks daudzu grants ceļu
projektēšanas darbi, bet praktiski
šie pārbūves darbi šogad iesāksies
ar 7 ceļu rekonstrukciju Brunavas
un Gailīšu pagastā. Par pašvaldības
līdzekļiem tiks asfaltētas Celtnieku
un Līdumnieku ielas Īslīces pagasta
Bērzkalnos, Pūriņu, Robežu, Vārenu
un Bungu ielas Ceraukstes pagasta
Mūsas ciemā, Raiņa iela Dāviņos,
Mazā iela Gailīšu pagasta Uzvaras
ciemā, Zemgaļu iela Codē, kā arī
ceļš gar Līvānu mājām Vecsaules
ciemā. Bauskas pilsētā paredzēts
pabeigt Miera un Mūsas ielas bruģēšanas darbus, atjaunot Saules ielas
asfaltu, kā arī Vītolu ielas daudzdzīvokļu māju kvartāla iekšpagalmu
segumu. Uzlabojumi sagaidāmi arī
Slimnīcas ielas daudzdzīvokļu namu
iekšpagalmos.
Turpinot gājēju un veloceliņu tīkla izveidošanu, lai palielinātu satiksmes drošību un veicinātu veselīgu
dzīvesveidu, šogad paredzēta celiņa
izbūve no Mūsas tilta uz Bērzkalnu
ciemu. Paredzēts arī izstrādāt projektu, lai nākamajā gadā varētu atjaunot
celiņu un kāpnes uz Mūsas gājēju
tiltu Bērzkalnos. Vēl paredzēts projektēt cieto segumu Liepu ielai Brunavas pagasta Grenctālē, Pārupes ielai Īslīces pagasta Bērzkalnu ciemā,
ceļam uz Jumpravas kapiem Mežotnes pagastā, kā arī vairākām Bauskas
pilsētas ielām vai to posmiem: Biržu,
Krasta, Vītolu un Mazai ielai. Daudzās vietās pagastos tiks ierīkots ielu
apgaismojums, izbūvēti ūdensvadi
un veikti citi infrastruktūras uzlabošanas darbi.
Kā jau katru gadu, ievērojama finansējuma daļa tiek novirzīta mūsu
izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanai. Šogad paredzēts turpināt
Bauskas Mūzikas skolas rekonstrukciju un veikt tās siltināšanu. Paredzēts siltināt Mežotnes pamatskolu
un Bauskas pilsētas pamatskolu, plašāki remonti paredzēti arī Vecsaules
pamatskolas pirmajā stāvā. Mazāka
apjoma remontdarbi iecerēti pārējās
izglītības un vairākās kultūras iestādēs.
Pie lielajiem šā gada darbiem
jāpieskaita ilgi gaidītā Bērnu un
jaunatnes sporta skolas peldbaseina
būvniecības pabeigšana un jaunās
sporta halles celtniecības uzsākšana Bauskas stadiona teritorijā. Šīs
būves varēs uzskatīt par lielākajām
un nozīmīgākajām pašvaldības uzceltajām izglītības infrastruktūras
ēkām Bauskas novadā 21.gadsimtā,
tās reizē būs kā veltījums Latvijas
simtgadei un aktīvam un veselīgam
dzīvesveidam.

darba grupās 2017.gada 16.janvārī, 17.janvārī, 19.janvārī, 20.janvārī,
23.janvārī un 27.janvārī, 2017.gada
1.februāra apvienoto komiteju sēdē
un iesniegts apstiprināšanai 2017.
gada 2.februāra domes ārkārtas sēdē.

Bauskas novada pašvaldības 2017.gada
ieņēmumu prognoze
Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi, kas 2017.
gadam plānoti 24 883 535 EUR apmērā, ietver nodokļu ieņēmumus,
nenodokļu ieņēmumus, maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus, un transfertu ieņēmumus.

1.attēls– pamatbudžeta
ieņēmumu struktūra pa
ieņēmumu grupām
Nodokļu ieņēmumi sastāda būtiskāko pašvaldības ieņēmumu daļu
un 2017.gadā tiek prognozēti 15 312

1.attēls– pamatbudžeta ieņēmumu struktūra pa ieņēmumu grupām
būvniecības uzsākšanai 2017.gadā
provizoriski varētu sasniegt 0,5 milj.
EUR. Atbilstoši iepirkumu rezultātā
noteiktajiem būvdarbu, preču vai pakalpojumu un attiecīgi aizņēmumu
apmēriem, tiks veikti grozījumi pašvaldības budžetā.
Bauskas novada pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un
speciālā budžeta. Speciālo budžetu
veido ziedojumi un dāvinājumi.
Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2017.gadā
plānoti 24 883 535 EUR, budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 3 520
921 EUR un aizņēmumu līdzekļi 2
136 791 EUR. Kopā finanšu resursi
izdevumu segšanai sastāda 30 541
247 EUR. Pamatbudžeta izdevumi
plānoti 28 013 370 EUR apmērā,
aizņēmumu pamatsummas atmaksa
– 1 667 617 EUR. Pašvaldības kapitālsabiedrību materiāli tehniskās
bāzes un infrastruktūras uzlabošanā
plānots ieguldīt 80 000 EUR, t.sk.
SIA „Bauskas ūdens” 40 000 EUR
un SIA „Īslīces ūdens” 40 000 EUR.
Speciālā budžeta izdevumi no ziedojumiem un dāvinājumiem plānoti
2 281 EUR apmērā. Izdevumi tiks finansēti no ziedojumu un dāvinājumu
līdzekļu atlikuma gada sākumā.
Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem atbilstoši ieņēmumu avotiem, budžeta
ieņēmumu un izdevumu klasifikācijai, ir redzama Bauskas novada domes saistošo noteikumu „Par Bauskas novada pašvaldības 2017. gada
budžetu” 1., 2., 3. un 4. pielikumā.
Bauskas novada pašvaldības
2017.gada budžeta projekts tika
izskatīts deputātu un speciālistu

819 EUR jeb 61,5 % no ieņēmumu
kopapjoma. Iedzīvotāju ienākuma
nodokļa (IIN) apjoms budžetā plānots 12 918 542 EUR, kas veido
51,9 % no kopējiem pamatbudžeta
ieņēmumiem un ir par 7,4 % lielāks
(par 885 347 EUR) nekā 2016.gada
prognoze.
Pašvaldību proporcija IIN sadalē
netiek mainīta un tāpat kā 2016.gadā
ir – 80 % pašvaldību budžetos un 20
% valsts budžetā.
Pašvaldībām tiek garantēti IIN ieņēmumi 100 % apmērā no IIN prognozes ar sadalījumu pa ceturkšņiem:
1.ceturksnī – 22 %, 2.ceturksnī – 24
%, 3.ceturksnī – 26 %, 4.ceturksnī –
28 %, kas ļauj tos pilnā apmērā paredzēt izdevumu finansēšanai.
Nekustamā īpašuma nodokļa
(NĪN) ieņēmumi tiek plānoti 2 212
000 EUR, t.sk. kārtējā gada ieņēmumi 2 044 000 EUR un NĪN iepriekšējo gadu parādi 168 000 EUR. NĪN
ieņēmumu īpatsvars pašvaldības ieņēmumu kopapjomā sastāda 8,9 %.
Saskaņā ar likumu „Par izložu un
azartspēļu nodevu un nodokli” pašvaldības budžetā tiek ieskaitīti 25 %
no azartspēļu nodokļa ienākumiem
par azartspēlēm, kuras tiek organizētas attiecīgās pašvaldības teritorijā.
Azartspēļu nodokļa ieņēmumi 2017.
gadā plānoti 47 277 EUR jeb 0,2 %
no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem.
Dabas resursu nodokļa ieņēmumi
2017. gadā tiek plānoti 135 000 EUR
jeb 0,5 % no kopējiem pamatbudžeta
ieņēmumiem.
Pamatojoties uz budžeta iestāžu
ieņēmumu dinamiku 2016. gadā un
prognozēm, 2017.gadā nenodokļu

ieņēmumi plānoti 186 873 EUR apjomā jeb 0,8 % no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem.
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem paredzēti 1 250 240 EUR
apmērā. To īpatsvars pašvaldības ieņēmumu kopapjomā ir 5,0 %.
Transfertu ieņēmumi ir ieņēmumi
no valsts budžeta, citu pašvaldību
budžetiem un no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām
personām un budžeta nefinansētām
personām. Pamatbudžeta kopapjomā
plānotie transferti ieņēmumi ir 32,7
%.
Valsts budžeta transferti plānoti
7 753 747 EUR apjomā jeb 31,2 %
no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem (skat. paskaidrojuma raksta
1.pielikumu).

Labklājības ministrijas finansējums asistenta pakalpojumu nodrošināšanai personām, kurām noteikta
I un II invaliditātes grupa un personām no 5 līdz 18 gadu vecumam,
kurām izsniegts atzinums par īpašas
kopšanas nepieciešamību, plānots 94
433 EUR.
Dotācija no pašvaldību izlīdzināšanas fonda plānota 2 393 854
EUR, tajā skaitā prognoze kārtējam
gadam 2 345 869 EUR, salīdzinot ar
iepriekšējā gada prognozi par 1,0 %
(22 275 EUR) vairāk, un 2016.gada
nesadalītais atlikums 47 985 EUR.
Valsts budžeta finansējums ES
fondu līdzfinansētiem projektiem
plānots 155 111 EUR, pārējais valsts
budžeta finansējums noteiktiem
mērķiem 11 423 EUR.

Bauskas novada pašvaldības ieņēmumu plānā mērķdotācija izglītības funkciju nodrošināšanai plānota
2017.gada astoņiem mēnešiem saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu
2017.gadam” un sastāda 3 371 064
EUR, kas salīdzinot ar iepriekšējā
gada attiecīgo periodu, ir par 1,1 %
(37 629 EUR) vairāk.
Kultūras ministrijas dotācija
mākslas un mūzikas skolai plānota
2017.gada astoņiem mēnešiem, attiecīgi 23 514 EUR un 114 119 EUR.
Dotācija sporta izglītības programmu pedagogu atlīdzībai paredzēta 395 658 EUR, kas ir par 38,1
% (par 109 232 EUR) vairāk nekā
2016.gadā.
Izglītības un zinātnes ministrijas
finansējums mācību līdzekļu un literatūras iegādei plānots 56 898 EUR
apmērā, t.i., 18,91 EUR uz vienu izglītojamo.
Valsts budžeta dotācijas apmērs
1., 2., 3. un 4. klases skolēnu ēdināšanas nodrošināšanai plānots 219
798 EUR. Valsts budžeta finansējums nodrošina ēdināšanas izdevumu apmaksu 1,42 EUR vērtībā
vienam skolēnam dienā. Atkarībā
no skolēnu skaita izmaiņām budžeta
izpildes gaitā iespējamas izmaiņas
finansējuma apmērā.
Dotācija par sociālās aprūpes
iestādēs līdz 1998.gada 1.janvārim
ievietotām personām paredzēta at-

Pašvaldību budžetu transferti
plānoti 350 318 EUR apjomā (1,4
% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem). Tie ir ieņēmumi no citām
pašvaldībām par izglītības un sociālo pakalpojumu nodrošināšanu,
galvenās bibliotēkas un būvvaldes
funkciju veikšanu, kā arī sadarbību
tūrisma jomā.

2.attēls. Pamatbudžeta
ieņēmumu struktūra

Bauskas novada pašvaldības 2017.gada
izdevumi
Bauskas novada pašvaldības ieņēmumi tiek novirzīti pašvaldības
funkciju izpildes nodrošināšanai –
izdevumiem no budžeta finansētām
institūcijām - pašvaldības izglītības,
kultūras un sporta iestādēm, struktūrvienībām, pasākumu finansēšanai, infrastruktūras uzturēšanai,
pabalstiem maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, projektu finansēšanai
un citiem izdevumiem, kas paredzēti
attiecīgajās pamatbudžeta programmās Bauskas novada domes saistošo noteikumu „Par Bauskas novada
pašvaldības 2017.gada budžetu” 2.
un 4.pielikumā.
Bauskas novada pašvaldības
2017.gada budžets veidots pēc programmu principa, paredzot finansē-

2.attēls. Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra
bilstoši faktiskajam iemītnieku skaitam - četrām personām pansionātā
17 080 EUR.
Mērķdotācija pašvaldību māksliniecisko kolektīvu atlīdzībai plānota
14 883 EUR apmērā.
Mērķdotācija pašvaldības autoceļiem un ielām būs 2016.gada līmenī,
t.i., 631 178 EUR.

jumu attiecīgu budžeta programmu
īstenošanai. Budžeta programma ir
savstarpēji saistītu, uz kopīgu mērķi
orientētu pasākumu vai pakalpojumu
kopums, kurš tiek plānots, izpildīts,
uzskaitīts un kontrolēts no budžeta
finansētās institūcijās saskaņā ar Likumu par budžetu un finanšu vadību,
un par kuru atbild budžeta izpildītāji.
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turpinājums no 6.lpp

Pamatbudžeta izdevumi
Pamatbudžeta izdevumu kopējais
apjoms 2017.gadam plānots 28 013
370 EUR apmērā.
Budžeta gada laikā izdevumu apmērs, kas tiks finansēts no aizņēmumu līdzekļiem, var pieaugt atkarībā
no īstenojamo investīciju projektu
apjomiem, kas tiks noteikti iepirkumu rezultātā.
Bauskas novada domes saistošo
noteikumu „Par Bauskas novada pašvaldības 2017.gada budžetu” 1.pielikumā ir redzams kopsavilkums par
pamatbudžeta izdevumu apjomiem
attiecīgajā funkcijā, t.i., nozaru griezumā. Funkciju sadalījums veidots
saskaņā ar normatīvajiem aktiem par
izdevumu klasifikāciju.

3.attēls. Pamatbudžeta
izdevumu struktūra pa
funkcijām
Vispārējo valdības dienestu darbības nodrošināšanai paredzēti 1 981
058 EUR jeb 7,1 % no kopējiem
pamatbudžeta izdevumiem, tajā
skaitā pašvaldības budžeta parāda
darījumu nomaksai (aizņēmumu
procentu maksājumi un apkalpošanas
maksa) 76 016 EUR (0,3 % no kopējiem izdevumiem), rezerves fondam
100 000 EUR (0,4 % no kopējiem
izdevumiem). Izpildvaras jeb pašvaldības pārvaldes funkcijas saskaņā ar
likumu „Par pašvaldībām” nodrošina
Bauskas novada dome. Šo funkciju
īstenošanu saskaņā ar apstiprināto
Bauskas novada domes nolikumu
nodrošina ievēlētie deputāti, domes
vadība, struktūrvienības (Juridiskā,
Iepirkumu, Ekonomikas un finanšu,
Centralizētā grāmatvedība, Kanceleja, Sabiedrisko attiecību nodaļa), kā
arī pagastu pārvalžu administrācija.
Budžeta sadaļā tiek plānoti izdevumi pašvaldības pārvaldes darbības
nodrošināšanai 1 805 042 EUR jeb
6,4 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, t.sk. pašvaldības vēlēšanu
nodrošināšanai plānoti 42 887 EUR.
Sabiedriskās kārtības un drošības
pasākumiem plānoti 169 260 EUR
jeb 0,6 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Finansējums paredzēts Sabiedriskās kārtības nodaļas
95 532 EUR un Dzimtsarakstu
nodaļas darbības nodrošināšanai 73

Paskaidrojuma raksts par Bauskas novada pašvaldības 2017.gada budžetu
uzturēšanai paredzēti 1 252 504 EUR
jeb 40,5 % no šajā sadaļā plānoto līdzekļu kopapjoma, t.sk. ceļu un ielu
ikdienas uzturēšanai - 903 040 EUR.
Ceļu un ielu infrastruktūras uzlabošanas būvprojektu izstrādei paredzēti
249 911 EUR. Miera un Mūsas ielas,
Bauskā pārbūves pabeigšanai plānoti 86 215 EUR un Vecsaules pagasta
autoceļa „Jaunsaule-Grigaļi” seguma
pārbūves pabeigšanai 13 338 EUR.
Līdzekļi plānoti arī Bauskas novada būvvaldes darbības nodrošināšanai 113 237 EUR, informācijas tehnoloģiju un sistēmu uzturēšanai 158
785 EUR un Tūrisma informācijas
centram – 86 160 EUR. Līdzfinansējums nevalstisko organizāciju iniciatīvu īstenošanai un projektu konkursam „Mēs savam novadam” plānoti
19 000 EUR.
Budžeta programmā „Pašvaldības
finansējums investīciju projektu īstenošanai” plānoti 1 461 787 EUR,
kas budžeta izpildes gaitā atbilstoši
iepirkuma rezultātiem tiks pārdalīti budžeta izpildītājiem investīciju
programmas īstenošanai, t.sk. zema
enerģijas patēriņa biznesa bibliotēkas būvprojekta izstrādei ieplānoti
50 tūkst. EUR.
Ielu un ceļu investīciju projektiem plānots piesaistīt kredītresursus
aptuveni 1,2 milj. EUR (budžeta izdevumos tiks iekļauti pēc iepirkuma
rezultātiem un attiecīgi faktiskajiem
aizņēmumu apjomiem).
Vides aizsardzības pasākumiem
paredzēti 225 757 EUR jeb 0,8 %
no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Līdzekļus plānots izlietot atkritumu 120 806 EUR un notekūdeņu apsaimniekošanai 104 951 EUR,
t.sk. lietus kanalizācijas sistēmas uzturēšanai 54 235 EUR un lietus ūdens
kanalizācijas tīkla atjaunošanas darbu pabeigšanai Vītolu un Salātu ielā,
Bauskā 35 716 EUR.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošanai plānoti 3 591 721
EUR jeb 12,8 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Līdzekļus
paredzēts izlietot pagastu komunālo saimniecību uzturēšanai 465 940
EUR, ielu apgaismošanai 231 018
EUR, teritoriju labiekārtošanai un
ikdienas uzturēšanas darbu veikšanai
808 036 EUR, pašvaldību dzīvojamā

3.attēls. Pamatbudžeta izdevumu struktūra pa funkcijām
728 EUR.
Bauskas pilsētā, piesaistot kredītresursus, paredzēts izbūvēt videonovērošanas sistēmu (1.kārta),
provizoriskā izmaksu summa 115
tūkst. EUR.
Ekonomiskajai darbībai plānoti 3 091 473 EUR jeb 11,0 % no
kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Ceļu un ielu infrastruktūras

fonda uzturēšanai un remontiem 60
389 EUR, īpašumu apsaimniekošanai 836 820 EUR. Šajā budžeta sadaļā tiek plānoti izdevumi iestādes
„Bauskas novada administrācija”
Attīstības un plānošanas nodaļas,
Saimnieciskās nodaļas un Transporta
nodaļas darbības nodrošināšanai, attiecīgi 153 848 EUR, 518 612 EUR
un 372 326 EUR.

Mājokļu un teritoriju apsaimniekošanas darbības atbalsta pasākumiem, tostarp energoefektivitātes
pasākumu veikšanai un dzīvojamo
māju atjaunošanai daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājās, plānoti 45 000
EUR.
Mežotnes
internātvidusskolas
ēkas pārbūves par vispārēja tipa pansionātu būvprojekta izstrādei un ekspertīzei paredzēti 59 012 EUR.
Atsaucoties uz Bauskas novada
pašvaldības un nevalstisko organizāciju veiktajām aptaujām un rīkotajiem forumiem, kuros iedzīvotāji
norādījuši, ka trūkst labiekārtotu
publisko zonu brīvā laika pavadīšanai, kas būtu pieejamas dažādu paaudžu iedzīvotājiem, Bauskas novada 100gades darba grupa pasākumu
darba plānā iekļāvusi ieceri Bauskas
pilsētā uzsākt jaunu projektu - veidot
ģimenes aktīvās atpūtas parku. Lai
ieceri īstenotu, Bauskas parka Zaļajā
ielā 27 labiekārtošanas būvprojekta izstrādei ieplānoti 25 000 EUR.
Pārējiem projektu sagatavošanas izdevumiem saskaņā ar noslēgtajiem
līgumiem - 15 720 EUR.
Pašvaldības autonomo funkciju
veikšanai nepieciešamā autotransporta iegādei plānots saņemt aizņēmumu aptuveni 106 tūkst. EUR
apmērā (budžeta izdevumos tiks
iekļauti pēc iepirkuma rezultāta un
attiecīgi faktiskajam aizņēmuma apjomam).
Kultūrai, atpūtai un sportam
plānoti 3 002 475 EUR jeb 10,7 %
no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Izdevumi Bauskas Centrālās
bibliotēkas darbības nodrošināšanai
ir 615 849 EUR, Bauskas Kultūras
centram – 529 606 EUR, Bauskas
pils muzejam – 517 223 EUR, Bauskas muzejam – 272 378 EUR, sporta
centram „Mēmele” – 342 928 EUR.
Pagastu plānotajiem kultūras pasākumiem, t.sk. kultūras darbinieku atlīdzībai, plānoti 380 125 EUR.
Lai nodrošinātu kultūras un sporta
nozares pārstāvju nokļūšanu uz pasākumiem, transporta pārvadājumiem
plānoti 35 305 EUR.
ELFLA projektu ietvaros paredzēta Viļa Plūdoņa muzeja klēts un
ratnīcas restaurācija. (kopējās izmaksas 205 708 EUR) un Īslīces Kultūras nama pieejamības uzlabošana un
stāvlaukuma atjaunošana un paplašināšana (kopējās izmaksas 103 353
EUR).
Bauskas Kultūras centra ēku Kalna ielā 18, Kalna ielā 16 renovācijas
būvprojekta izstrādei un Bauskas
muzeja ēkas jumta un fasādes rekonstrukcijai plānots piesaistīt kredītresursus aptuveni 179 tūkst. EUR.
Izglītības nozarei plānotais izdevumu apjoms ir 13 644 161 EUR
(t.sk. no valsts budžeta mērķdotācijas un dotācijas izglītībai – 4 061 914
EUR) jeb 48,7 % no pamatbudžeta
kopējiem izdevumiem. Izdevumi
pedagoģisko darbinieku atalgojumam no mērķdotācijas tiek plānoti
astoņiem mēnešiem.
Pašvaldības izglītības iestāžu izdevumi plānoti 8 314 976 EUR (bez
valsts budžeta finansētās izdevumu
daļas pedagogu atlīdzībai un uzturēšanas izdevumiem), tajā skaitā Bērnu
un jaunatnes sporta skolas infrastruktūras objekta-peldbaseina būvniecībai 2 857 790 EUR (paskaidrojuma
raksta 5.pielikums) un ERASMUS
programmas projektu īstenošanai 24
160 EUR.

No pašvaldības līdzekļiem brīvpusdienu nodrošināšanai 5 – 6 gadīgajiem un 5.-9.klases skolēniem plānoti 383 232 EUR, mācību līdzekļu
un literatūras iegādei - 98 780 EUR,
mācību ekskursiju ieejas biļetēm - 14
147 EUR.
Pirmsskolas pedagogu atlīdzībai
(t.sk. 5-6 gadīgo apmācībā iesaistītajiem pedagogiem līdz 1.septembrim)
no pašvaldības līdzekļiem tiek paredzēti 853 199 EUR, nodrošinot 680
EUR algas likmi. Salīdzinot ar 2016.
gadu, palielinājums par 77 659 EUR
jeb 10,0 %.
Visiem pašvaldības izglītības
iestāžu pedagoģiskajiem darbiniekiem no pašvaldības līdzekļiem tiek
nodrošināts atvaļinājuma pabalsts
50 % apmērā no darba algas likmes
proporcionāli slodzei, kas kopsummā
sastāda 204 408 EUR.
Papildus valsts budžeta finansējumam sporta pedagogu atlīdzībai no
pašvaldības līdzekļiem paredzēti 54
942 EUR, interešu – 68 345 EUR, mūzikas un mākslas skolu pedagogiem –
105 919 EUR, kopsummā par 8 771
EUR jeb 4,0 % vairāk nekā 2016.gadā.
Izglītības nodaļas darba nodrošināšanai plānoti 125 441 EUR, norēķiniem par citu novadu sniegtajiem
izglītības pakalpojumiem – 364
263 EUR, t.sk. norēķiniem par speciālo pirmsskolas izglītību iestāžu
audzēkņiem būs nepieciešami 102
998 EUR, jo, sākot ar 01.01.2017,
atbilstoši grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr.418 „Kārtība,
kādā veicami pašvaldību savstarpējie
norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, norēķini jāveic arī par citu pašvaldību speciālo
pirmsskolas izglītību iestāžu pakalpojumiem.
Izdevumi izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošanas darbiem un
materiāli tehniskās bāzes modernizācijai sākotnēji plānoti 443 021 EUR,
t.sk. Bauskas Valsts ģimnāzijas sporta nama jumta atjaunošanai paredzēti
191 417 EUR, Bauskas Valsts ģimnāzijas sporta nama lietus ūdens kanalizācijas un drenāžas ierīkošanai – 47
411 EUR, Bauskas Valsts ģimnāzijas,
Bauskas 2.vidusskolas, pirmsskolas
izglītības iestādes „Lācītis” ēku un
Bauskas 2.vidusskolas sporta laukuma pārbūves būvprojektu izstrādei
un ekspertīzei - 194 594 EUR. Īstenojot izglītības iestāžu atbalstītos
finansējuma papildu pieprasījumus
infrastruktūras uzlabošanai un materiāli tehniskās bāzes modernizācijai,
izdevumi budžeta gada laikā pieaugs.
Plānots uzsākt profesionālās ievirzes
izglītības iestādes „Bauskas novada
Bērnu un jaunatnes sporta skola”
sporta halles izbūvi. Šiem mērķiem
plānots piesaistīt kredītresursus 3,0
milj. EUR (budžeta izdevumos tiks
iekļauti pēc iepirkuma rezultātiem
un attiecīgi faktiskajiem aizņēmumu
apjomiem).
Skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai paredzēti 207 648 EUR, ieskaitot transporta izdevumu kompensāciju 18 256 EUR.
Mācību līdzekļu un literatūras
iegādei no valsts budžeta plānoti 56
898 EUR.
ESF darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” ietvaros
paredzēts īstenot projektu „PROTI
UN DARI!” 70 000 EUR apmērā.
Sociālajai aizsardzībai paredzēti
izdevumi 2 307 465 EUR jeb 8,2%
no kopējiem pamatbudžeta izde-

vumiem. Nozares izdevumi ietver
Sociālā dienesta izdevumus 1 187
476 EUR, tajā skaitā Sociālā dienesta darbības nodrošināšanai paredzēti 1
010 856 EUR, aprūpes pakalpojumu
nodrošināšanai 64 195 EUR, asistenta
pakalpojumu nodrošināšanai personām, kurām noteikta I un II invaliditātes grupa un personām no 5 līdz 18
gadu vecumam, kurām izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību, 94 433 EUR, līdzfinansējums
projektam „Ģimeņu stiprināšana un
atbalsts Bauskas novadā” 17 992 EUR.
Bāriņtiesas darbības nodrošināšanai plānoti 123 375 EUR, pansionātam „Derpele” –
787 920 EUR, pakalpojumu apmaksai par novada iedzīvotāju uzturēšanos citu pašvaldību sociālās
aprūpes iestādēs – 121 762 EUR,
transporta pakalpojumu nodrošināšanai 1 678 EUR. Izdevumiem saistībā
ar pašvaldības sociālo dzīvokļu uzturēšanu plānoti 3 271 EUR.
ESF projekta „Algotie pagaidu
sabiedriskie darbi pašvaldībās” īstenošanai plānoti 43 163 EUR, bet ESF
projekta „Atver sirdi Zemgalē!” – 38
820 EUR.

Ilgtermiņa saistības
Paskaidrojuma raksta 2.pielikumā
„Pārskats par aizņēmumu saistībām”
un 3.pielikumā „Pārskats par galvojumu saistībām” sniegts ilgtermiņa
saistību izklāsts kārtējā budžeta gadā
un turpmākajos trijos gados, pamatojoties uz budžeta sastādīšanas brīdī
spēkā esošajiem līgumiem.
Aizņēmumu
saistības
uz
01.01.2017. sastādīja 16619669
EUR, tajā skaitā:
- aizņēmumi no Valsts kases 16
615 352 EUR,
- aizņēmumi no Vides investīciju
fonda 4 317 EUR.
Esošajā budžeta redakcijā aizņēmumu saņemšana plānota 2 136 791
EUR apmērā:
- Bērnu un jaunatnes sporta skolas
infrastruktūras objekta-peldbaseina
būvniecībai 1 558 230 EUR;
- Bauskas Valsts ģimnāzijas sporta nama lietus ūdens kanalizācijas un
drenāžas ierīkošanai un sporta nama
jumta atjaunošanai 238 828 EUR;
- Miera un Mūsas ielas seguma
pārbūvei 64 442 EUR;
- ELFLA projekta „Viļa Plūdoņa
muzeja klēts restaurācija un atjaunošana” īstenošanai 92 003 EUR;
- ELFLA projekta „Viļa Plūdoņa
muzeja ratnīcas restaurācija” īstenošanai 95 705 EUR;
- ELFLA projekta „Īslīces kultūras nama stāvlaukuma atjaunošana
un paplašināšana” īstenošanai 54
441 EUR;
- ELFLA projekta „Īslīces kultūras nama pieejamības uzlabošana”
īstenošanai 33 142 EUR.
Lai īstenotu apstiprināto investīciju plānu 2017.gadam, aizņēmumu
apjoms var pieaugt par aptuveni 4,6
milj. EUR.
Pašvaldības saistības 2017.gadā,
ievērtējot esošos aizņēmuma līgumus un plānotos aizņēmumus, prognozējas līdz 10 % atkarībā no piesaistīto kredītresursu apjoma.
Atbilstoši Valsts kases un Vides
investīciju fonda aizdevuma līgumu
atmaksas grafikiem aizņēmumu pamatsummu atmaksa plānota 1 667
617 EUR.

Domes priekšsēdētājs
R.Ābelnieks
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Plānotās aktivitātes pagastu pārva

2017.gada 2.februārī domes ārkārtas sēdē tika pieņemts Bauskas novada
pašvaldības 2017.gada budžets. Bauskas novada 2017.gada budžets ir tapis
ilgākā laika periodā, cenšoties veiksmīgi sabalansēt daudzās vajadzības un
pašvaldības finansiālās iespējas. Šis budžets ir vērsts uz attīstību un pievilcīgākas dzīves un darba vides radīšanu mūsu iedzīvotājiem.
Šajā publikācijā sagatavots pārskats par plānotajiem darbiem pagastu teritorijās, kā arī sniegts vispārējs ieskats vispārējo izglītības iestāžu budžetos.
Jāpiebilst, ka šeit nav iekļauti ikdienas uzturēšanas darbi pašvaldības īpašumā esošajām ēkām un teritorijām, kā arī ceļu infrastruktūrai. Uzmanība vērsta uz atsevišķiem lielākiem un nozīmīgākiem ieguldījumiem. Ja par kādu no
iekļautajām pozīcijām radusies interese, aicinām uzdot jautājumus attiecīgās
pagasta pārvaldes vadītājam vai Sabiedrisko attiecību nodaļas speciālistiem
Bauskas novada administrācijā.
Marta izdevumā „Bauskas Novada Vēstis” apskatīsim informāciju par
plānotajiem ieguldījumiem Bauskas pilsētas infrastruktūras attīstībā un
Bauskas pilsētā esošo iestāžu darba plānos.

Ieva Šomina,
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

CERAUKSTES PAGASTS
Ielu un autoceļu rekonstrukcija
Bungu ielas, Ceraukstes pagastā, asfaltēšana
Vārenu ielas, Ceraukstes pagastā, asfaltēšana
Robežu ielas, Ceraukstes pagastā, asfaltēšana
Pūriņu ielas, Ceraukstes pagastā, asfaltēšana
Grants ceļa posma „Lidlauka iela-Lielzeltiņi” rekonstrukcijas tehniskā projekta
izstrāde
Grants ceļa posma „Griķu skola-Čugas-Dane” rekonstrukcijas tehniskā projekta
izstrāde
Grants ceļa posma „A7-Ziedoņi-Kociņi-Bērzaiņi” rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde
Ūdenssapgāde/kanalizācija
Dzeramā ūdens stacijas „Ceraukste” rekonstrukcija
Kanalizācijas notekūdeņu pašteces vada remonts „Mūsas” ciemā
Kapu labiekārtošana

BRUNAVAS PAGASTS

Ķīķerkalna jaunās kapsētas ieejas vārtu izbūve

Ielu un autoceļu rekonstrukcija

Ķīkerkalna jaunās kapsētas labiekārtošana (grunts izstrāde un pievešana)

Grants ceļa posma „Saulītes-Lobgale” rekonstrukcija

Izglītības iestāžu remontdarbi, aprīkojuma iegāde

Grants ceļa posma „Ķirķeļu kapi-Silenieki” rekonstrukcija

B/d „Dzirnaviņas” 4 gadīgo audzēkņu grupas remonts

Grants ceļa posma „Stūrmaņi-Ķirķeļu kapi” rekonstrukcija

Tualetes remonts b/d „Mūsa”

Grants ceļa posma „Ezeriņi-Zītari” rekonstrukcija

Mēbeles, mājturības kabineta aprīkojums, sporta aprīkojums

Grants ceļa posma „Ērgļi-Saules” rekonstrukcija

Griķu pamatskolas vecā korpusa apkures sistēmas renovācijas projekts

Sociālās aizsardzības un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un
attīstība

Kultūras namu, tautas namu, saieta namu rekonstrukcija, aprīkojuma
iegāde

Sabiedriski sociālā centra „Ērgļi” siltumsūkņa sadales kolektora remonts

Ceraukstes pagasta kultūras nama „Tautas nams” tehniskā apsekošana un siltināšanas būvprojekta izstrāde

Ūdensapgāde un kanalizācija
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Brunavas pagastā - ūdensvada
rekonstrukcijas projekta izstrāde Grenctāles ciema individuālo dzīvojamo māju
daļai un no Padomiem līdz Ceraukstes upei
Kapu labiekārtošana

Bauskas novada svētku organizēšana Ceraukstes pagastā
Muzeji
ELFLA projekts „Viļa Plūdoņa muzeja klēts restaurācija un atjaunošana”
ELFLA projekts „Viļa Plūdoņa muzeja ratnīcas restaurācija”

Brunavas un Liepu kapu digitalizācija
Izglītības iestāžu remontdarbi, aprīkojuma iegāde
Ārējās ugunsdzēsības vajadzībām ūdens ņemšanas vietas izbūve Mežgaļu
pamatskolai

CODES PAGASTS

Vidusstāva remonts Mežgaļu pamatskolai

Ielu un autoceļu rekonstrukcija

Būvdarbi (būvniecība, rekonstrukcija, renovācija)

Codes pagasta pašvaldības autoceļa „A7 šoseja- Rotkalni-A7 šoseja” posma
no A7 šosejas līdz privātmāju apbūvei - 1,0 km seguma nomaiņas būvprojekta
izstrāde un ekspertīze

Grenctāles kultūras nama jumta daļas remonts (130 m2 )
Kultūras namu, tautas namu, saieta namu rekonstrukcija, aprīkojuma
iegāde
Pārvietojamas gaismas un skaņas aparatūras iegāde pasākumu organizēšanai

Zemgaļu ielas, Codes pagastā pārbūve un apgaismojuma izbūve
Grants ceļa posma „Vizbulītes-Klidziņi” rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde
Grants ceļa posma „A7 Šoseja-Greizsili” rekonstrukcijas tehniskā projekta
izstrāde

GAILĪŠU PAGASTS

Grants ceļa posma „A7 Šoseja-Viduči” rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde
Ielu apgaismojuma ierīkošana – projektēšana un izbūve

Ielu un autoceļu rekonstrukcija

Codes pagasta Lielās ielas apgaismojuma projektēšana

Gailīšu pagasta pašvaldības autoceļa „Čikstes- muzejs- Kaulbrieži” posma no
Kaulbriežu kapiem līdz atpūtas kompleksam „Miķeļi” - 1,1 km būvprojekta
izstrāde un ekspertīze

Codes pagasta Mazās ielas, Dārza ielas un Saules ielas apgaismojuma
projektēšana

Mazās ielas, Gailīšu pagastā, asfaltēšana
Gailīšu pagasta A10 ceļa posma (līdz ražotnei Mūsa) esošā seguma atjaunošana
Grants ceļa posma „Īslīces „Mazanniņas” pagrieziens uz Pāci” rekonstrukcija
Grants ceļa posma „Dzeltenais krogs - Pāce” rekonstrukcija
Ūdensapgāde un kanalizācija
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Gailīšu pagasta Pamūšas ciemā - NAI
būvprojekta izstrāde

Codes pagasta Lielās ielas apgaismojuma izbūve
Codes pagasta Zemgaļu ielas apgaismojuma būvprojekta izstrāde
Ūdensapgāde/Kanalizācija
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Codes pagastā - Codes pamatskolas
ūdens apgādes sistēmas infrastruktūras rekonstrukcija
Codes pagasta Spiģu ūdenssaimniecības apgādes sistēmas infrastruktūras rekonstrukcija

Pamūšas ūdens atdzelžošanas stacijas izbūve

Codes pagasta Saulstaru ūdens apgādes tīklu posma rekonstrukcija - projektēšana
un autoruzraudzība

Pamūšas NAI būvniecība

Izglītības iestāžu remontdarbi, aprīkojuma iegāde

Uzvaras ciema kanalizācijas un ūdensvadu tīklu būvprojekta izstrāde

Rotaļlaukuma iežogojums

Izglītības iestāžu remontdarbi, aprīkojuma iegāde

Sporta zāles grīdas slīpēšana, līniju atjaunošana, lakošana

PII „Lācītis” ēkas pārbūves būvprojekta izstrāde un ekspertīze

Kapu labiekārtošana

Mēbeles, sporta aprīkojums, kabinetu aprīkojums

Kapu topogrāﬁskā uzmērīšana un digitalizācija, Melšu kapi

Kultūras namu, tautas namu, saieta namu rekonstrukcija, aprīkojuma
iegāde

Kapu topogrāﬁskā uzmērīšana un digitalizācija, Tūlu kapi

Gailīšu pagasta Kamardes kultūras centra aprīkojuma iegāde (jumta logu žalūzijas)

Kapu digitalizācija, Kaķu kapi

Bibliotēkas
Lat-Lit pārrobežu sadarbības projekts „Biznesa bibliotēku potenciāla attīstība
uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās” – Gailīšu pagasta bibliotēkas
pārvietošana uz skolas ēku - telpu remonts, pielāgošana, aprīkojuma iegāde,
skolas ēkas fasādes ieejas labiekārtošana.

Kapu digitalizācija, Butku kapi
Kapu digitalizācija, Strēļu kapi
Strēļu kapsētas paplašināšana (projekts un topogrāﬁja)
Kultūras namu, tautas namu, saieta namu rekonstrukcija, aprīkojuma
iegāde
Tērpu iegāde deju kolektīvam
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Aktuāla informācija

aldēs 2017.gada budžeta ietvaros
ĪSLĪCES PAGASTS
Ielu un autoceļu rekonstrukcija
Celtnieku - Līdumnieku ielas, Īslīces pagastā, Bērzkalnos, pārbūve
Gājēju ceļa uz Bērzkalnu tiltu būvprojekta izstrāde
Gājēju un veloceliņa gar Ziedoņu ielu un valsts vietējās nozīmes ceļu V1025
„Bauska-Gailīši-Lietuvas rob.” uz Bērzkalnu ciemu, Īslīces pagastā būvniecība,
būvuzraudzība, autoruzraudzība

MEŽOTNES PAGASTS
Ielu un autoceļu rekonstrukcija
Grants ceļa posma „Līdumnieki-Mežstrautnieki” rekonstrukcijas tehniskā projekta
izstrāde
Grants ceļa posma „Bērzu muiža-Ciņi-Internātvidusskola” rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde
Grants ceļa posma „Mežotne-Bajāri-A1” rekonstrukcijas tehniskā projekta
izstrāde

Gājēju celiņa izbūve Īslīces pagasta Rītausmās

Ielu apgaismojuma ierīkošana - projektēšana un izbūve

Grants ceļa posma „Karaļi-Kakti” rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde

Mežotnes pagasta Jumpravas ciema ielu apgaismojuma izbūves 1.kārta

Grants ceļa posma „Vējdzirnavas-Stērstiņi” rekonstrukcijas tehniskā projekta
izstrāde

Sociālās aizsardzības un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un
attīstība

Grants ceļa posma „Stiebriņi-Zeltiņi” rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde
Grants ceļa posma „Īslīči-Pāce” rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde

Mežotnes internātvidusskolas administratīvā korpusa un dienesta viesnīcas Nr.2
pārbūve par vispārēja tipa pansionātu- būvprojekta izstrāde un ekspertīze

Ielu apgaismojuma ierīkošana - projektēšana un izbūve

Ūdensapgāde/kanalizācija

Īslīces pagasta Ainavu ielas, Birznieku, Līdumnieku ielas posma (no Pārupes līdz
Celtnieku ielai) un Ozolu ielas apgaismojuma projektēšana un izbūve

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mežotnes pagastā - ūdensvada izbūve
Cepļa ciemā

Sociālās aizsardzības un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un
attīstība

Labiekārtošana

Īslīces pagasta doktorāta telpu remonts
Sociālā centra „Īslīči” gāzes katla nomaiņa un gāzes apkures sistēmas atjaunošana

Mežotnes pagasta teritorijas labiekārtošana - M.Zaura veidotās strūklakas
atjaunošana

Īslīces pagasta sociālā centra „Bērzi” aprīkojuma iegāde (veļasmašīna)

Garozas muižas parka labiekārtošanas projekta izstrāde

Kapu labiekārtošana

Kapu labiekārtošana

Struku un Lībiešu kapu labiekārtošana - aku izbūve

Jumpravas kapu digitalizācija

Izglītības iestāžu remontdarbi, aprīkojuma iegāde

Bērzu kapu digitalizācija

Īslīces vidusskolas sporta laukuma tehniskā projekta izstrāde

Daudzvārdu kapu digitalizācija

Sporta zāles grīdas krāsojuma atjaunošana

Izglītības iestāžu remontdarbi, aprīkojuma iegāde

Klašu telpu grīdas remonts(205.,206.,207.,208.kab.) jaunā korpusa 2.stāvā

Skolas ēkas pārbūve

Telpu pārbūve garāžas ierīkošanai

Šūpoļu iegāde

Mēbeles

Kultūras namu, tautas namu, saieta namu rekonstrukcija, aprīkojuma
iegāde

Kārtējie remontdarbi
Radiatoru dekoratīvo paneļu nomaiņa Īslīces k.n.
Zāles un koridora grīdas virskārtas-parketa slīpēšana un lakošana Īslīces k.n.

Mežotnes pagasta Garozas muižas demontāžas 1.kārta

Mežotnes pagasta DFC „Strēlnieki” telpu remonts (sienu un grīdas remontmateriāli)
Mežotnes pagasta DFC „Strēlnieki” telpu remonts (pagraba grīdas un sienu
remonts)

Īslīces pagasta sociālā centra „Bērzi” pirts ventilācijas ierīkošana
Kultūras namu, tautas namu, saieta namu rekonstrukcija, aprīkojuma
iegāde
ELFLA projekts „Īslīces kultūras nama pieejamības uzlabošana” - būvniecība un
būvuzraudzība
ELFLA projekts „Īslīces kultūras nama stāvlaukuma atjaunošana un
paplašināšana”
Īslīces pagasta kultūras nama aprīkojuma iegāde (vadu mikrofoni, skaņas digitālā
pults)
Īslīces pagasta kultūras nama radiatoru dekoratīvo paneļu nomaiņa
Īslīces pagasta kultūras nama zāles un koridora grīdas virskārtas - parketa
slīpēšana un lakošana
Īslīces kultūras nama elektrosadales telpas drenāžas sakārtošana
Tautas tērpu un apavu iegāde Īslīces kultūras nama jauniešu deju kolektīvam

VECSAULES PAGASTS
Ielu un autoceļu rekonstrukcija
Līvānu ceļa, Vecsaulē, asfaltēšana
Grants ceļa posma „Zvejnieki-Baltā muiža” rekonstrukcijas tehniskā projekta
izstrāde
Grants ceļa posma „Kaģeni-Villeni-Kārkli” rekonstrukcijas tehniskā projekta
izstrāde
Grants ceļa posma „Leriķi-Lejkrasti” rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde
Grants ceļa posma „Vecsaules skola-Kārkli-Vekmaņi ” rekonstrukcijas tehniskā
projekta izstrāde
Gājēju celiņa seguma atjaunošana Vecsaulē
Ielu apgaismojuma ierīkošana - projektēšana un izbūve

DĀVIŅU PAGASTS

Vecsaules pagasta autoceļa A11 „Jaunsaule - Grigaļi” ceļa apgaismojuma projektēšana un izbūve

Ielu un autoceļu rekonstrukcija

Vecsaules pagasta Ozolaines ciema ielu apgaismojuma izbūve

Raiņa ielas asfaltēšana

Izglītības iestāžu remontdarbi, aprīkojuma iegāde

Grants ceļa posma „Kampas-Žūžu kapi” rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde

Vecsaules pamatskolas 1.stāva telpu remontdarbi (galvenās ieejas un priekštelpas
remonts, skolotāju istabas, direktora kabineta, metodiskā kabineta, atpūtas telpas,
lietvedes kabineta remonts)

Grants ceļa posma „Dārzniecība-Bajāri” rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde
Grants ceļa posma „Stīnuži-Lambartes kalte” rekonstrukcijas tehniskā projekta
izstrāde

Elektro sadales tīkls Vecsaules pamatskolā

Ūdensapgāde un kanalizācija

Atklātās ugunsdzēsības ūdens tilpnes izbūve Vecsaules pamatskolā

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dāviņu pagastā - ūdensvada izbūve
Lambārtes ciemā

Klavieru iegāde Ozolaines psk., mēbeles Vecsaules psk.,

Kapu labiekārtošana

Kultūras namu, tautas namu, saieta namu rekonstrukcija, aprīkojuma
iegāde

Dāviņu pagasta Janču kapu digitalizācija

Vecsaules pagasta Saieta nama aprīkojuma iegāde (bezvadu mikrofonu sistēma)

Dāviņu pagasta Žūžu kapu digitalizācija

Bibliotēkas

Dāviņu pagasta Ķešu kapu digitalizacija

Lat-Lit pārrobežu sadarbības projekts „Biznesa bibliotēku potenciāla attīstība
uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās” – Vecsaules pagasta Ozolaines bibliotēkas pārvietošana uz mazās skolas ēku, telpu remonts, pielāgošana, aprīkojuma iegāde.

Žūžu kapu vārtu atjaunošana

Informācija
Vecsaules pagasta Ozolaines kapu un Caunēnu kapu
uzraugs ir Rasma Pakalne-Puķīte. Mob.nr. 26207114

Lat-Lit pārrobežu sadarbības projekts „Biznesa bibliotēku potenciāla attīstība
uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās” – Vecsaules pagasta Jaunsaules
bibliotēkas pārvietošana uz skolas ēku, telpu remonts, pielāgošana, aprīkojuma
iegāde.
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Sports novadā
Basketbols
Sporta centra „Mēmele” organizētā Bauskas novada atklātā basketbola čempionātā izšķirošās cīņas
notika 5.februārī, kad četras labākas
turnīra komandas sadalīja medaļu
komplektus.
Čempionātā piedalījās astoņas
komandas – sešas Bauskas novada vienības – „Code”, „Gailīši”,
„BJSS I”, „BJSS II”, „SC Mēmele
98”, „Īslīce” un divas kaimiņu novada komandas – „Vecumnieki” un
„Rundāle”.
Regulārajā čempionātā vienības
izspēlēja viena apļa turnīru tiekoties
katra ar katru vienu reizi. Labākās
četras komandas turpināju cīņu par
medaļām, kamēr pārējām vienībām
turnīrs bija beidzies.
Pamatturnīrā pretiniekiem cerības nedeva „BJSS” komanda, kura
pārliecinoši uzvarēja visās septiņās
cīņās. „Code” ar vienu zaudējumu
palika otrie, bet trešie „Vecumnieki.” Kaimiņu novada komanda
piekāpās tikai „Codei” un „BJSS.”
Ceturtā vietā regulārajā turnīrā ierindojās „Gailīši.” Bauskas sporta
skolas U19 basketbola komanda
„SC Mēmele 98” - piektie. Pēdējos
turnīros neveicās „Īslīces” komandai. Arī šogad regulārajā čempionātā piedzīvoti vairāki zaudējumi ar
minimālu – 3, 4 vai 5 punktu starpību. Septītie šogad „BJSS II”, jeb
Bauskas 2000.gadā dzimušo jauno
basketbolistu komanda. Pēdējā vietā
komanda „Rundāle”, kura nopietnu
pretestību nespēja izrādīt nevienai
no komandām.
Cīņā par medaļām starp turnīra
četrām spēcīgākajām komandām
pārsteigumi nenotika. Trīs uzvaras
tikpat mačos pār pretiniekiem guva
„BJSS” komanda nodrošinot čempionāta titulu. „BJSS” komandā
spēlēja – Arnis Simsons, Aleks Simsons, Mikus Karlovs, Elmārs Arcimovičs, Toms Vilks, Eliss Upenieks,
Gundars Brička, Renārs Rupkus,
Roberts Cers, Rinalds Ņikaņins,
Ivars Puļķis, Reinis Solzemnieks un
Juris Ojāru.
Baušķenieki ar 87:81 uzvarēja
„Gailīšus”, ar 117:89 saplosīja „Vecumniekus”, bet izšķirošajā spēlē
par uzvaru turnīrā topošie čempioni
ar 114:106 uzvarēja „Codi.” Tieši
codieši palika otrie. Viņi ar 80:68
uzvarēja „Vecumniekus”, bet ar
76:49 sasita „Gailīšus.” Komandā „Code” spēlēja- Kārlis Kalniņš,
Mārcis Bergmanis, Jānis Karpovičs,

Jānis Zirnis, Mārtiņš Zirnis, Ivars
Zemītis, Artis Voiteks, Andris Melbārdis, Kristaps Paegle, Reinis Rozenblats, Jānis Goldmanis un Artis
Ziners.
Trešie šogad viesu komanda no
„Vecumniekiem”, kuri dramatiskā
spēles galotnē uzvarēja komandu
„Gailīši”, kas spēli pabeidza mazākumā. Izšķirošajā cīņā par trešo
vietu Gailīšu pagasta komanda uz
maču ieradās piecu vīru sastāvā.
Tiesa, spēlējot bez maiņām „Gailīši” komandas basketbolisti prata
iekrāt 15 punktu pārsvaru līdz pat
ceturtās ceturtdaļas pēdējām piecām
minūtēm. Tiesa, līdz pilnai laimei
pietrūka nedaudz. Viens no Gailīšu
pagasta vienības spēlētājiem sakrāja piecas piezīmes savējos atstājot
mazākumā. To veiksmīgi izmantoja
viesi no Vecumniekiem, kuri līdz
spēles pamatlaika beigām izrāva
neizšķirtu. Arī pagarinājumā spēlējot mazākumā „Gailīši” prata izradīt
pretestību pretiniekiem, tomēr Vecumnieku novada komanda pēdējās minūtēs izrāva uzvaru ar 87:84
izcīnot turnīra bronzas godalgas.
Tiesa, „Vecumnieki” komandas sastāvā izšķirošajās spēlēs iztrūka divi
komandas līderi. Pretējā gadījumā
komanda varēja arī pacīnīties par
augstākā kaluma godalgām.
Čempionāta galvenā tiesnese
Līga Rimševica:
- Izvēlējāmies spēlēt viena apļa
turnīru nevis divu kā pērn. Tāpat,
spēlēs par medaļām uzvarētājus noteicām pēc viena apļa izspēles nevis
divu spēļu summmā kā tas notika
līdz šim. Novadā tuvojas volejbola
un futbola sacenības. Līdz vasarai
vēl jāpagūst izspēlēt florbola čempionāts, tāpēc nevarējām atļauties
spēlēt garu turnīru. No sportiskā
viedokļa čempionāts ir izdevies.
Finālā posmā spēlēja četras līdzvērtīgas komandas. Uzvarēja tā, kura
spēja nodrošināt maksimālu spēlētāju sastāvu visās cīņās.
Turnīra rezultatīvākais spēlētājs
(183p.) un precīzākais trīs punktu
metējas čempionātā Eliss Upenieks
no „BJSS” komandas

Uzvarā izspēlē
telpu futbola
turnīru

Gailīšu pagasta telpu futbola kausa izcīņas godalgoto vietu ieguvēji
(no kreisās) – „Uzvara”, „Sesava”
un „Ceraukste”
Turnīrā piedalījās deviņas komandas, kuras tik sadalītas divās
grupās. Katras grupas labākās divas
vienības sacentās pusfinālos.
A grupā četrus panākumus tikpat spēlēs guva mājinieki. Viņi ar
3:1 uzvarēja „TFK Lats” komandu,
kurā spēlē Bauskas, Iecavas un Vecumnieku novada futbolisti. Tāpat
uzvarnieki ar 2:1 pārspēja topošos
čempionus sesavniekus, ar 5:0 sasita pastrīšus FC „Boris”, bet ar 2:0
pārspēti „Zem mildronāta” vienība.
Sesavas komanda no grupas izgāja kā otrie ar vienīgo zaudējumu
laukuma saimniekiem.
B grupā pēc visām aizvadītajām
spēlēm trim komandām – „Brunavai”, „Ceraukstei” un „Ozolainei”
bija vienāds punktu skaits – 6. Uzvarētāju noteica pēc vārtu attiecības,
jo savstarpējo cīņu rezultāti bija
vienādi. Pēc šiem rādītājiem pirmie
„Brunava”, bet otrā „Ceraukste.”
Pirmajā pusfinālā ceraukstieši ar
2:1 pārspēja mājiniekus „Uzvaru”,
bet otrā pusfinālā pamatlaiks starp
„Sesavu” un „Brunavu” noslēdzās
1:1. Pēcspēles soda sitienos precīzāki izrādījās sesavieši.
Spēle par trešo vietu „Uzvara” ar
2:1 pārspēja „Brunavu.”
Finālā starp „Ceraukstes” un
„Sesavas” komandu futbolistiem
pamatlaiks noslēdzās 1:1. Arī šoreiz
pēcspēles soda sitienos prasmīgāki
bija sesavieši triumfējot Gailīšu pagasta telpu futbola kausa izcīņā.
Uzvarētāju komandas spēlētājs
Vairis Bērziņš.
- Visas pusfināla komandas bija
līdzvērtīgas, cīņas interesantas. Turnīrs mums patika – guvām emocijas
un izdevās uzvarēt. Viegli negāja.
Gan pusfinālā gan finālā uzvarējām
tikai pēcspēles sitienos. Laikam šis
spēles elements mums ir ļoti veiksmīgs. Gaidām nākamos turnīrus!
Nākamās telpu futbola sacensības notiks 26.februārī sporta namā
„Mēmele”, kur notiks Ceraukstes
pagasta atklātā kausa izcīņa telpu
futbolā. Novada telpu futbola čempionāts startēs marta sākumā.

A.Dulbe

Sestdien, 4.februārī Uzvaras vidusskolas sporta zālē notika Gailīšu
pagasta kausa izcīņa telpu futbolā.
Turnīrā piedalījās deviņas komandas par uzvarētājiem kļūstot viesiem
no Jelgavas novada Sesavas pagasta.

Sākusies 54.
veterānu sporta
sezona
Tradicionāli Latvijas sporta veterānu sporta spēles sākas ar galda
tenisu Iecavā. Bauskas novada ve-

terānu sportisti allaž ir piedalījušies
LSVS sporta spēļu atklāšanas sacensībās. LSVS prezidents savā uzrunā
klātesošos sveica ar jaunās sezonas
sākumu un uzsvēra, ka gan šī gada,
gan turpmākās veterānu sporta spēles iekļautas Latvijas simtgadei
veltīto pasākumu programmā. Bauskas novadu galda tenisa sacensībās
pārstāvēja Ilze Cielava, Viesturs
Jundzis, Aivars Kamols, Zigmants
Gulbis un Lidija Martinkena. Pirms
teritoriālās reformas laikos, kad
startējām kopā ar Iecavas galda tenisistiem, esam iekļuvuši arī kopvērtējuma trijniekā. Šajā reizē 7.vieta
no 19 komandām arī uzskatāma
par labu rezultātu. Jāatzīmē Aivara
Kamola stabilā spēle, neskatoties
uz gadiem viņš katru sezonu pārliecinoši iesaistās cīņā par medaļām.
Mērķtiecīgi un azartiski aizvadot
visas spēles, pārliecinošas uzvaras
uz zelts rokā! Aivars aktīvi startē
arī citās veterānu galda tenisa sacensībās. Ilzei Cielavai konkurence
bija mazāka, bet dalībnieku nelielā
skaita dēļ vairākas vecuma grupas
tika apvienotas un sacensību organizatori sakārtoja turnīra sistēmu
tā, lai kundzēm pēc 70 būtu iespēja
izspēlēt vairākas spēles. Pagājušajā
gadā I.Cielava izcīnīja zelta godalgu, šosezon viņas vecuma grupā „ienāca” spēcīgā Iecavas novada galda
tenisiste Ludmila Bulaha, līdz ar to
Ilzei sudraba medaļa.
Nākošajā gadā LSVS organizēs
savas 55.sporta spēles, kas iekļautas
valsts 100-gades svētku programmā un vienlaicīgi tiks organizētas,
kā Pasaules latviešu sporta spēles.
Sporta centrs „Mēmele” bija iecerējuši arī Bauskas novada sporta bāzēs nākošajā gadā sarīkot atsevišķas
LSVS sporta spēļu finālsacensības,
bet tā kā tuvākajā laikā stadionā iecerēta sporta halles būvniecība, tad
no šīs ieceres atteicāmies.

Hokejs

Pateicoties īslaicīgiem, bet labvēlīgiem laika apstākļiem, Bauskas novada hokeja cienītājiem bija
iespēja piedalīties Sporta centra
„Mēmele” rīkotajā Jaunā gada kausa izcīņā. Tāpat kā pirmais hokeja
turnīrs janvārī, tā arī šīs sacensības
tika rīkotas Mežotnes pagasta Garozas ciemā. Lai arī iesākumā organizatoriem bija šaubas par dalībnieku
skaitu, tomēr rezultātā sacensībās
piedalījās 7 mūsu puses vienības.
Mērenais aukstums bija kā radīts
labai slidošanai un spēles bija interesantas un aizraujošas. Iepriekšējā
turnīra „neveiksminieki” –Garozas
komanda bija pastiprinājuši sastāvu
ar vairākiem meistarīgiem spēlētā-

jiem, un nezaudējot nevienu spēli,
izcīnīja čempionu titulu. Tēvi un
Dēli demonstrēja stabilitāti savā
sniegumā un, arī šajā reizē, ierindojās starp godalgotajām vietām.
Individuālo meistarību komandas
spēlētāji demonstrēja, izpildot pēcspēles metienus par tikšanu finālā
un pārspējot Jaunās Bauskas spēlētājus. Cīņā par 3.vietu atkal sacentās
abas Bauskas vienības. Šajā reizē
spēcīgāki un meistarīgāki izrādījās
Vecās Bauskas spēlētāji. Spēles rezultātu cīņā par 5.-6.vietu noskaidroja pēcspēles metienos, kur precīzāki bija brunavieši. Uzteicams bija
Strēlnieku komandas cīņasspars,
lai gan pārējās komandas izrādījās
meistarīgākas, tomēr puiši nevienu
spēli neatdeva bez cīņas. Sirsnīgs
paldies jāsaka līdzjutējiem, kas vārīja garšīgu tēju, cienāja ar āboliem
un, kurinot ugunskuru, neļāva nosalt
atbalstītājiem.
Vietu sadalījums
1. GAROZA – Gvido Kalnmalis,
Jānis Kalnmalis, Jānis Osis, Andris
Bergmanis, Andris Štībelis, Mārtiņš
Amatnieks
2. TĒVI UN DĒLI- Didzis Domokejevs, Domeniks Domokejevs,
Toms Krumpāns, Mikus Krumpāns,
Ernests Bērziņš, Gustavs Ozoliņš
3. VECĀ BAUSKA – Kaspars
Trasūns, Jānis Klabis, Ingus Panteļējevs, Kristaps Ozols, Aigars
Miļūns
4.JAUNĀ BAUSKA- Gatis Lazda, Oļegs Arsentjevs, Mareks Matuzonis, Jānis Matuzonis
5.BRUNAVA-Jānis
Dunkulis,
Gints Jansons, Klāvs Jansons, Klāvs
Kučinskis, Vasīlijs Djačuks, Ivars
Purviņš
6.UZVARA – Kaspars Priedols,
Edgars Zīvers, Raivis Miļūns, Raivo
Ginters, Dārta Lazda
7.STRĒLNIEKS- Viktors Holodņaks, Ivars Šubrovskis, Normunds
Staškus, Ritvars Dziļums, Mārtiņš
Štubis
Par jaunā gada kausa izcīņas
vērtīgāko spēlētāju tika atzīts Jānis
Osis.

Inga Ūbele, sporta centra
„Mēmele” galvenā speciāliste

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

Bauskas novada atklātais čempionāts novusā jauktajās dubultspēlēs DFC „Strēlnieks”12.02.2017.g.
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Anita Krastiņa, Staņislavs Bednarčiks
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Inese Jākoba, Dainis Pavilons
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Klinta Kononova, Raimonds Smalkais
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Maija Bula, Dainis Fikss
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Santa Gudža, Jānis Salna

Code, Code

0, 1-3

3, 3-0

3, 3-1

2, 3-2

S

0, 1-3

0, -3

2, 3-2

2, 3-2

3, 3-1

2, 3-2

3, 3-1

20

5

6.

Solvita Rotberga, Jānis Brazauskis

Code, Code

0, 1-3

2, 3-2

0, 1-3

3, 3-1

3, 3-0

S

0, 0-3

0, 1-3

3, 3-1

1, 2-3

0, 1-3

0, 1-3

12

10

7.

Kristīne Belkovska, Ainis Bilinskis
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Kristīne Patmalniece, Eduards Lauks
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Diāna Kirčenko, Eduards Kirčenko
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Māra Pavilone, Aldis Pavilons
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Marina Rīna, Vilnis Pelcers
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Biruta Siliņa, Edgars Siliņš
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Jaunatnes sports

Mūsu novada vieglatlēti ziemas sezonā
startē teicami

Sporta skolas „Arkādija” atklātās ziemas
sacensības vieglatlētikā „D”
vecuma grupā

10.- 11.februārī Rīgā notika Rīgas čempionāts vieglatlētikā pieaugušajiem un junioriem. Kuplu
medaļu ražu mājās pārveda Bauskas
BJSS vieglatlēti. Pieaugušo konkurencē pie bronzas medaļas tika Rivo
Vožniaks (treneris E.Krūms), „B”finālā 200m veica 24,34s, apsteidzot
savu tiešāko konkurentu pa dažām
sekundes tūkstošdaļām. Pie sudraba
medaļas augstlēkšanas sektorā tika
Solvita Dzilnava (treneris R.Maķevics), pārvarot 1,68m novietoto latiņu. Junioru konkurencē, sasniedzot
jaunu personīgo rekordu un sasniedzot otro labāko rezultātu sezonā
Latvijā junioru konkurencē, 2.vietu 60m/b izcīnīja Emīls Rūgums
(treneris R.Maķevics), ar rezultātu
8,28s. Pie divām godalgām junioru
konkurencē tika Dāvids Kutra (treneris R.Maķevics). Vispirms tāllēkšanas sektorā tika izcīnīta zelta
medaļa ar rezultātu 6,35m, bet sacensību otrajā dienā, trīssoļlēkšanas
sektorā tika izcīnīta sudraba medaļa
ar rezultātu 12,10m. Vēl pie divām
medaļām junioru konkurencē tika
Sendija Jakobsone (trenere I.Dramačonoka). 1500m distancē Sendija izcīnīja zelta medaļu ar rezultātu
5:26,96s, bet sacensību otrajā dienā
izcīnot bronzas medaļu 800m skrējienā, ar rezultātu 2:37. Vislielāko
prieku lodes grūšanā līdzjutējiem
sagādāja Lauris Kaufmanis (treneris G.Gailītis). Lauris otro reizi šajā
sezonā sasniedza jaunu Latvijas
rekordu, 6kg smago lodi aizgrūžot
18,41m tālu, sev piederošo Latvijas
rekordu labojot par 34cm.

Pasākumi, kurus organizē sporta skola „Arkādija”, izceļas ar lielu
dalībnieku skaitu un spēcīgu konkurenci sportistu sastāvā. Tāpēc arī
mēs, Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola, rodam iespēju
apmeklēt šīs sacensības.
15. februārī Rīgas vieglatlētikas
manēžā norisinājās sporta skolas
„Arkādija” atklātās ziemas sacensības vieglatlētikas daudzcīņā „D”
vecuma grupā (2006.-2007. g. dz.).
Sacensības norisinājās trīs veida
daudzcīņā:
1) ātruma (30 m. gaitā, 60 m. skr.
un t/l no vietas);
2) spēka (60 m. skr. t/l no vietas
un pildbumbas mešana);
3) izturības (60 m. skr. t/l no vietas un 320 m. skr.).
Ar izciliem sasniegumiem sacensībās startēja vieglatlētikas nodaļas
jaunie sportisti. Kopskaitā tika izcīnītas piecas zelta godalgas. Pirmo
vietu ātruma daudzcīņā izcīnīja Sanija Maskale (Bauskas pilsētas pamatskola, trenere Ieva Šteinberga).

Divi mūsu novada junioru vieglatlēti, pārstāvot Latvijas junioru
izlasi, 25.februārī dosies uz Baltkrievijas pilsētu Minsku. Sendija
Jakobsone piedalīsies 2000m kavēkļu skrējienā, bet Lauris Kaufmanis
startēs lodes grūšanas sektorā.
12.februārī Rīgas sporta manēžā
norisinājās Latvijas čempionāts U14
vecuma grupā. Ļoti veiksmīgs starts
padevās mūsu jaunajiem vieglatlētiem, mājās pārvedot 10 godalgas.
Pirmo godalgu kārtslēkšanas sektorā
izcīnīja Gints Zilpuris (treneri R.
Maķevics/I.Dramačonoka), pārvarot
2m augstumu, izcīnīta bronzas medaļa. Tāllēkšanas sektorā dubultuzvaru izcīnīja mūsu novada zēni. Revanšējoties atlases sacensībās, zelta
medaļu izcīnīja Rendijs Griba(treneris R.Maķevics/I.Ladusāne), ar
rezultātu 5,04m, bet sudraba medaļu
ar rezultātu 4,98m, izcīnīja Arvis
Sūna (treneri R.Maķevics/I.Dramačonoka). Arvis Sūna savai sudraba
medaļai pievienoja zelta medaļu
60m/b skrējienā, rezultāts 9,48s.
Sudraba medaļu izcīnīja Jorens
Maskals (treneris R.Maķevics/I.
Dramačonoka) ar rezultātu 9,71s.
Arī šajā disciplīnā mūsu zēniem
dubultuzvara. Jorens Maskals savai
sudraba medaļai barjerskriešanā,
pievienoja zeltu 60m sprinta skrējienā, rezultāts 8,15s. Ļoti pārliecinošu
uzvaru svinēja mūsu zēnu stafešu
komanda, 4x160m stafeti noskrienot 1:38,33s, otro vietu apsteidzot
gandrīz par 4 sekundēm. Komandā
skrēja un zeltu izcīnīja Jorens Maskals, Rendijs Griba, Andris Skadiņš

(treneris R.Maķevics/I.Dramačonoka) un Arvis Sūna. Veiksmīgi starti
izdevās arī mūsu meitenēm. Vispirms bronzas medaļu 60m/b skrējienā izcīnīja Samanta Dorči (treneri
R.Maķevics/I.Dramačonoka), distanci veicot 10,19s no otrās vietas
atpaliekot tikai vienu sekundes simtdaļu. 1.vietu lodes grūšanas sektorā
izcīnīja Annija Miļūne (trenere I.Ladusāne), 2kg smago lodi aizgrūžot
11,30m tālu. Sacensību noslēgumā
meiteņu stafešu komanda izcīnīja
bronzas godalgu, 4x160m stafeti
veicot 1:41,65s. Komandā startēja
Samanta Dorči, Annija Miļūne, Daniela Žuravļa (trenere A.Indriksone)
un Gerda Kerija Dreimane (treneri
R.Maķevics/I.Dramačonoka).
16.februārī Jēkabpils pilsētas
sporta manēžā notika Jēkabpils
atklātās sacensības U16 vecuma
grupā, gatavojoties Latvijas čempionātam U16 vecuma grupā, kas
notiks 24.-25.februārī Rīgas sporta manēžā. Visveiksmīgāk startēja
Aksels Griba (treneri R.Maķevics/I.
Ladusāne), 60m/b skrējienā izcīnīja uzvaru un uzrādīja labāko sezonas rezultātu šajā vecuma grupā,
skrējienu veicot 8,66s. Vēl viena
godalga mūsu novada zēnu stafešu
komandai, izcīnot sudraba godalgas
4x150m stafešu skrējienā. Komandā
startēja: Sandijs Jevmenovs (trenere
I.Dramačonoka), Ralfs Strioga (treneris V.Zariņš), Ralfs Vētra (treneri
R.Maķevics/I.Ladusāne) un Aksels
Griba.

novērtēts kā trešais labākais savā
grupā.
Pārstāvot mūsu skolu valsts līmenī Alise Niedre spēja parādīt tikpat
stabilu sniegumu, un tika iegūta
3.vieta, kas ir ļoti atzīstams rezultāts, jo konkurence ir liela un dalībnieku sagatavotības līmenis ir ļoti
augsts. Dziesmas Alises izpildījumā
izskanēja tehniski precīzi, vokāli
niansēti un pārliecinoši. Par Alises
stabilo sniegumu jāpateicas visai radošajai komandai- skolotājām Ingai
Bukšai, Ingrīdai Kalniņai un koncertmeistarei Evijai Kārkliņai.
Esam ļoti gandarīti par mūsu audzēknes talanta novērtējumu!
Savukārt jaunie pianisti savas
profesionālās prasmes un uzstāšanās
kultūru klavierspēlē demonstrēs februāra nogalē reģiona kārtā.
Jaunie pianisti, neizmantojot partitūru vai nošu materiālu, atskaņo brīvas izvēles latviešu komponista skaņdarbu, vienu vai vairākus skaņdarbus,
kas komponēti līdz 20.gadsimtam, kā
arī vienu vai vairākus skaņdarbus, kas
komponēti 20.-21.gadsimtā. Strikti
ir noteikta arī skaņdarbu izpildījuma
kopējā hronometrāža, kas ir samērā
sarežģīti izpildāms kritērijs.
Lai veiksmīgi sagatavotos atbildīgajiem konkursiem, skolas pedagogi izmanto dažādas metodes- skolotāja L.Kārkliņa organizēja jauku,
sirsnīgu un tematiski vienotu mazās
pianistes Kates Kononovas solokoncertu. Kā pēc koncerta atzina jaunā

Aivars Solzemnieks,
BJSS metodiķis

Raivis Maķevics,
Bauskas BJSS treneris

Bauskas Mūzikas skolas audzēkņiem
labi sasniegumi konkursos
Viens no profesionālās ievirzes
izglītības iestādes kvalitātes novērtēšanas instrumentiem ir audzēkņu
dalība un sasniegumi valsts konkursos. Šajā mācību gadā Latvijas
Nacionālais Kultūras centrs organizē Latvijas profesionālās ievirzes
mūzikas izglītības iestāžu izglītības
programmas „Vokālā mūzika – Kora
klase” audzēkņu valsts konkursu un
izglītības programmas „Taustiņinstrumentu spēle - Klavierspēle” audzēkņu konkursu. Vokālās mākslas
konkursa mērķis ir attīstīt audzēkņu
profesionālās prasmes un uzstāšanās kultūru dziedāšanā, pārraudzīt
pedagogu un audzēkņu darba rezultātus, apzināt profesionālās ievirzes
mūzikas izglītības sistēmas tālākās
attīstības vajadzības un iespējas,
sekmējot radošu mācību procesu,
kā arī veicināt audzēkņu interesi par
latviešu oriģinālmūziku. Saskaņā
ar konkursa nolikumiem nopietnai
dalībnieku atlasei ir jābūt jau skolas
posmā, tad seko reģiona konkurss
Jelgavas mūzikas vidusskolā. Tikai
1.un 2.vietu ieguvēji saņem ceļazīmi uz Valsts posmu. Konkursantiem
jādzied viena latviešu tautasdziesma
a cappella un viena latviešu komponista dziesma ar pavadījumu.
Vislabāk no Bauskas Mūzikas
skolas vokālistiem reģiona posmā
veicās Alisei Niedrei, kura ieguva
2.vietu un tika izvirzīta valsts konkursa finālam. Mūsu audzēknes
Keitijas Grigalenas sniegums tika

Spēka daudzcīņā labākā bija Keitija
Liepa (Codes pamatskola, trenere
Linda Jakutāviča).
Zēnu konkurencē ātruma daudzcīņā nepārspēts palika Adrians Hildenbrants (Bauskas 2.vidusskola,
trenere Ilona Dramačonoka). Savukārt nekādas izredzes uz uzvaru saviem konkurentiem neatstāja
Sandris Rudzuroga (attēlā) (Bauskas
sākumskola, treneris Aivars Solzemnieks). Viņš spēka trīscīņā pārliecinoši uzvarēja visās disciplīnās .
Bauskas sporta skolas komanda pārliecinoši uzvarēja arī stafetes
skrējienā 6x160m. Komandā startējā: Adrians Hildenbrants, Sandris
Rudzuroga, Raivis Rampāns, Sanija
Maskale, Keitija Liepa un Monta
Šulte.
Šie rezultāti ar optimismu liek
raudzīties nākotnē, jo varam cerēt,
ka ieguldot darbu, aug perspektīva
vieglatlētu paaudze.

māksliniece, sniegt koncertu, lai gan
arī nelielu, ir ļoti liela atbildība, jo ir
jātiek galā gan ar programmu, spēles
tehniku, gan ar uztraukumu.
Mūsu skolu pianistu konkursa
reģiona kārtā pārstāvēs Kate Kononova, Lelde Rādena, Leolanda
Nicmane, Ieva Vaivare (pedagoģes
L.Kārkliņa un L.Jaunliniņa).
Šobrīd aktīvi gatavojamies Latvija mūzikas skolu stīgu instrumentu
nodaļas audzēkņu konkursam “Rīgas Stīgas 2017” un saksofonu klases audzēkņu konkursam “SAXOPHONIA”.
Lai rosinātu pedagogus pilnveidot savu mūzikas instrumenta spēles
meistarību un veicinātu pedagogu
radošā potenciāla izpausmi, paplašinātu un dažādotu pedagogu komunikācijas iespējas, katru gadu tiek organizēts Latvijas Mūzikas skolotāju
festivāls „Skolotāja meistarklase”.
Bauskas Mūzikas skolas pedagogu
saimi pārstāvēs flautistes Zane Jurēvica un Laura Meždreija, pianiste
Evija Kārkliņa.
Priecājamies, ka tiekam aicināti
kuplināt dažādus pasākumus, mēģinām pārkārtot savu mācību procesu,
lai varētu nodrošināt ar muzikālajiem priekšnesumiem, taču esam
secinājuši, ka iestādes pedagoģiskā
un organizatoriskā kapacitāte neļauj
visus pieprasījumus izpildīt.

Anita Velmunska, Bauskas
Mūzikas skolas direktore

Ķekavas atklātās meistarsacīkstes
2017.gada 21. janvārī Ķekavā
notika tradicionālās Ķekavas novada atklātās meistarsacīkstes brīvajā
cīņā. Šogad sacensības pulcināja
rekordlielu dalībnieku skaitu. Kopskaitā 240 dalībnieki pārstāvēja gandrīz visus Latvijas cīņas klubus un
sporta skolas. Bauskas novada bērnu
un jaunatnes sporta skolas cīņas nodaļas audzēkņi uz Ķekavu devās 26
sportistu sastāvā.
Tradicionāli savā svara kategorijās pirmo vietu izcīnīja Dāvis
Rimševics un Jēkabs Ķikurs. Abi
sportisti visas cīņas aizvadīja stabili un nevienā cīņā nedeva saviem

pretiniekiem ne mazāko iespēju sevi
uzvarēt.
Mūsu sporta skolas audzēkņi šajās sacensībās startēja ar ļoti labiem
rezultātiem. Kopumā tika izcīnītas
piecpadsmit dažāda kaluma medaļas. Piecas zelta, divas sudraba un
astoņas bronzas godalgas.
Īpaši gribētos atzīmēt tos jaunos
sportistus, kuri ieguva augstākā kaluma medaļas: Dāvi Rimševicu, Jēkabu Ķikuru, Kristianu Manavicki,
Rūtu Rutku, Maiklu Fedulovu.

A. Vasiļjevs, brīvās cīņas
treneris

„Bauskas Novada Vēstis” lasāmas arī Bauskas novada mājas lapā www.bauska.lv
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Informācija, paziņojumi
Bauskas novada kultūras norišu plāns martam

BAUSKAS MUZEJS aicina apskatīt
līdz 30.aprīlim
Tautas lietišķās mākslas
studijas “BAUSKA”
60 gadu jubilejas izstādi
“ZVAIGŽŅU LIETUS”
www.bauskasmuzejs.lv
Neaizmirsīsim izkārt karogu martā
Saskaņā ar likumu „Par Latvijas valsts karogu”
– 25.martā – Komunistiskā genocīda
upuru piemiņas dienā pie iestādēm un dzīvojamām ēkām jāizkar Latvijas valsts karogs sēru noformējumā

Nāc un noskaidro!
Cilvēktiesības, laba pārvaldība,
diskriminācijas novēršana
Konsultē Tiesībsarga biroja juristi
8. martā plkst. 14.00 - 18.00
Bauskas Centrālajā bibliotēkā
Bauskā, Kalna ielā 18. Piesakies bezmaksas konsultācijām,
zvanot uz Tiesībsarga biroja tālruni 67686768

Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

4. martā plkst. 18.00

Bauskas Kultūras centrā

JK “Mežotne” 40.jubilejas koncerts. Ieeja bez maksas!

5. martā plkst. 15.00

Īslīces Kultūras namā

Bauskas deju apriņķa skate

11.martā plkst.15.00

Kultūras centrā “Kamarde”

Sieviešu dienai veltīta izstāde, koncerts

11.martā plkst. 17.00

Codes pamatskolā

Codes pagasta vokālā ansambļa „Mežrozītes” 15 gadu jubilejas
pasākums

17. martā plkst. 19.00

Bauskas Kultūras centrā

Aijas Andrejevas koncertprogramma
“Ceļojums pie sevis” Biļetes: 10 EUR, 12 EUR, 15 EUR

18.martā plkst. 20.00

Ceraukstes Tautas namā

Draudzības koncerts “Mēs tikāmies martā…” Piedalās novada amatiermākslas kolektīvi. Ieeja bez maksas!

18.martā plkst. 22.00

Ceraukstes Tautas namā

Atpūtas vakars pie galdiņiem. Spēlē Normunds Cielavs. Ieeja: 4
EUR Koncerta skatītājiem: 3 EUR Koncerta dalībniekiem: bez
maksas

18.martā plkst. 21.00

Kultūras centrā „Dāvis”

Pavasara balle – spēlē Māris no Baldones

19. martā plkst. 16.00

Bauskas Kultūras centrā

Viktors Kozlitins - romances, dziesmas no Muslima Magomajeva
repertuāra Biļetes: 5 EUR

22. martā plkst. 11.00

Bauskas Kultūras centrā

Valmieras kinostudijas izrāde bērniem “Smurﬁņi un meža
olimpiāde” Biļetes: 4 EUR, 5 EUR, 6 EUR

22. martā plkst. 17.30

Bauskas Kultūras centrā

Nacionālo bruņoto spēku orķestra “BIG BAND” koncerts

24.martā plkst. 19.00

Kultūras centrā „Dāvis”

Uzvaras amatierteātris viesojas ar diviem Ritas Missūnes viencēlieniem –„Nopietni kā anekdotē”, „Par vīriešiem un kaķiem”

25. martā plkst. 13.00

Pie represēto piemiņas ansKomunistiskā genocīda upuru piemiņas diena
ambļa Brīvības bulvārī

25. martā plkst. 17.00

Bauskas Kultūras centrā

Māras Zālītes teātra dziesmu gadatirgus “Sapnis un mīlestība”
Biļetes: 12 EUR, 15 EUR, 18 EUR

26.martā plkst.13.00

Codes pamatskolā

Bauskas Tautas Teātra viesizrāde „Koridors”

31.martā plkst. 18.00

Kultūras centrā “Kamarde”

Bērnu un jauniešu teātru svētki

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina
Valsts tehniskās uzraudzības
aģentūra atgādina, lai piedalītos
ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms
pavasara darbu uzsākšanas,
traktortehnika un tās piekabes
jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
Apskates laikā vadītājam
līdzi jābūt traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei. No 2017.gada
30.jūnija par Valsts tehniskās
uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt pirms pakalpojuma saņemšanas TIKAI ar bezskaidras
naudas maksājumu.
Tālrunis informācijai
29190805, 29221242 vai
www.vtua.gov.lv

Dzimtsarakstu
ziņas
Dzimtsarakstu
ziņas
no
24.01.2017. līdz 20.02.2017.
Reģistrēti dzimušie 21,
t.sk. 9 meitenes un 12 zēni
Reģistrēti mirušie 39, t.sk.
17 sievietes un 22 vīrieši
Reģistrētas laulības 8,
t.sk. baznīcā - 1
Bērniem doti vārdi
Aleksis, Martins, Mikus, Lauris,
Kristers, Everts, Rinalds, Klāvs,
Alekss, Kaspars, Maksims,
Matīss Dominiks un Grēta, Keita, Annija, Elizabeta, Estere, Patrīcija, Elizabete, Hanna, Madara

Sirsnīgi sveicam mūsu
novada Zelta kāzu
jubilārus

Novads

Bauskas

Iecavas

Vecumnieku

Bauskas
Rundāles

Bauskas

Vecumnieku

Laiks

Datums

Laiks

Datums

Laiks

Datums

Laiks

Norises vieta

Gailīšu

17.03

10.30

17.05

10.30

12.07

12.00

3.08

12.00

Uzvaras iela 2 (centrā uz laukuma)

Mežotnes

20.03

10.30

18.05

10.30

5.07

11.00

24.07

11.00

Mežotne. Pils iela (darbnīcas)

Ceraukstes

22.03

10.30

11.05

10.30

6.07

10.20

27.07

10.20

Mūsa. Centra iela 145 (darbnīcas)

Ceraukstes

22.03

11.00

11.05

11.00

6.07

10.30

27.07

10.30

Ceraukstīte. Klēts iela 18 (darbnīcas)

Īslīces

23.03

10.30

8.05

10.30

12.07

10.20

3.08

10.20

Bērzi. Ernesta Kapkalna iela 1c (darbnīcas)

Īslīces

23.03

11.00

8.05

11.00

12.07

10.30

3.08

10.30

Īslīce. Pastališķi “Plānītes”

Iecavas

27.03

10.30

20.07

10.30

Iecavas

27.03

10.30

Iecavas

27.03

11.30

20.07

11.00

20.07

11.30

Iecavas

27.04

10.30

Iecavas

27.04

11.30

Rosme. Rosme 18 (darbnīcas)
Zorģi. (darbnīcas)
Iecavnieks. Iecavnieki (darbnīcas)
11.08

10.00

Iecava. Rīgas iela 55. (Rakmente)
Zālīte. Dārza iela 2

Iecavas

8.06

10.30

Balticovo

Iecavas

8.06

11.30

Jumis. Raibaļas (darbnīcas)

Bārbeles

29.03

10.30

10.05

10.30

7.08

11.00

Vecumnieku

5.04

10.30

12.06

10.30

Misas Kūdra. (darbnīcas)

Vecumnieku

5.04

10.30

12.06

10.30

Beibeži. (katlu māja)

Vecumnieku

5.04

11.30

12.06

11.30

19.07

11.30

Codes

6.04

10.30

15.05

10.30

5.07

10.00

24.07

10.00

Jauncode. Drenģerkalns 8 (darbnīcas)

Codes

6.04

11.00

15.05

11.30

5.07

10.30

24.07

10.30

Code (galdniecība)

Svitenes

10.04

10.30

22.05

10.30

17.07

11.00

9.08

11.00

Svitene. Dučkēni (darbnīcas)

Vecsaules

12.04

10.30

9.06

9.30

10.07

10.20

26.07

10.20

Vecsaule. Mežmārtiņi (kons. Cehs)

Vecsaules

12.04

11.00

9.06

10.30

10.07

10.30

26.07

10.30

Zvaigzne. Kokles 1 (darbnīcas)

Vecsaules

12.04

11.00

9.06

11.00

10.07

11.00

26.07

11.00

Jaunsaule. (veikals)

Vecsaules

12.04

12.00

9.06

12.00

10.07

11.30

26.07

11.30

Ozolaine. (darbnīcas)

Skaistkalnes

13.04

10.30

5.06

10.30

13.07

10.30

7.08

10.30

Mēmele

Skaistkalnes

13.04

11.30

5.06

11.30

13.07

11.00

7.08

11.00

Skaistkalne. (darbnīcas)

24.05

10.30

19.07

10.20

10.08

10.20

Dāviņi. (pagastmāja)

Baznīca. Liepu aleja 1.

Vecumnieki. Jaunā iela (darbnīcas)

Dāviņu

Vecumnieku

Stelpes

19.04

10.30

29.05

10.30

19.07

10.30

10.08

10.30

Stelpe. (pagastmāja)

Rundāles

20.04

10.30

25.05

10.30

17.07

11.30

9.08

11.30

Rundāle. (darbnīcas)

Viesturu

24.04

10.30

7.06

10.30

17.07

10.30

9.08

10.30

Viesturi. Burtnieku iela (darbnīcas)

Viesturu

24.04

11.30

7.06

11.30

17.07

11.00

9.08

11.00

Bērstele. Bērsteles iela (pagastmāja)

Brunavas

26.04

10.30

1.06

10.30

6.07

11.00

27.07

11.00

Brunava. (kalte)

Brunavas

26.04

11.30

1.06

11.30

6.07

11.30

27.07

11.30

Rainis. (darbnīcas)

Rundāles

Bauskā
Stefanu un Vladislavu
TIMOHOVIČUS Codē

Datums

Bauskas

Jāni un Aidu LAIŠKOŅUS

Dimanta kāzu jubilārus

Pagasts

Bauskas
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