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Svinīgi tiek atklāts LIAA
Bauskas biznesa inkubators
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17.janvārī
Bauskas novadā viesojās Zemgales plānošanas reģiona (turpmāk ZPR) pašvaldību vadītāji. Bauskas rātsnamā
notika kārtējā Zemgales plānošanas
reģiona Attīstības padomes sēde.
Sēdes darba kārtībā bija vairāki jautājumi, kas starp pašvaldību
vadītājiem raisīja kā emocionālas,
tā racionālas diskusijas. Runāt pat
deinstitucionalizācijas procesa aktivitātēm bija ieradies Veselības
ministrijas (turpmāk – VM) Veselības aprūpes departamenta direktors
Ēriks Miķītis. Lai gan šī projekta
virzīšanu Latvijā pārrauga Labklājības ministrija, daudzas aktivitātes
ir tieši saistītas ar Veselības ministrijas kompetenci. Visspraigākā
diskusija šajā jautājumā bija par
dažādās aprūpes iestādēs esošos
klientu integrāciju sabiedrībā. Vairāki pašvaldību vadītāji vērsās pie
VM pārstāvja ar piemēriem no ikdienas viņu pārvaldītajā teritorijā,
kad cilvēki ar dažādām mentālām
problēmām kļūst par draudu gan
sev, gan sabiedrībai.
Tika pārrunāts arī nesenais traģiskais gadījums Dobelē. Secinājumi – jautājumu ir daudz vairāk,
nekā atbilžu un bieži vien uz šiem
jautājumiem atbildēt nevar neviens.
Vai sabiedrība ir gatava šādu cilvēku iekļaušanai? Kā nodrošināt
šo cilvēku uzraudzību, lai viņi nekļūtu par draudu paši sev? Kā tiks
apmācīti sociālie darbinieki? Kur
atradīs jaunus speciālistus, jo sociālo darbinieku skaits visticamāk
būs jāpalielina, bet pašvaldības jau
tagad saskarās ar grūtībām piesaistīt
cilvēkus šai kā emocionāli, tā fiziski smagajai profesijai?
Otrs pārdomas rosinošais jautājums, kurš plašu rezonansi šobrīd
ieguvis arī sabiedrībā un spilgti
tiek atspoguļots masu medijos un
sociālajos tīklos, bija 2018.gadā
plānotais deju lieluzvedums “Māras
zeme” un tā sekmīgai norisei nepieciešamo koncerttērpu izgatavošana. Runāt ar sašutušajiem un neizpratnes pilnajiem ZPR pašvaldību
vadītājiem bija ieradusies Latvijas
nacionālā kultūras centra (LNKC)

turpinājums 2.lpp

Atklāšanas pasākuma dalībniekus uzrunāja valsts finanšu institūcijas „Altum”
pārstāve Mārīte Lazdiņa.
26.janvārī Bauskā, Katoļu ielā 3,
svinīgi tika atklāts LIAA Bauskas
biznesa inkubators, kurā uzņēmumi
varēs saņemt nepieciešamo atbalstu
un pakalpojumus uzņēmējdarbības
attīstībai. Pasākumā interesentiem
bija iespēja uzzināt biznesa inkubatora darbības pamatprincipus, apskatīt
tā telpas, iepazīties ar biznesa inkubatora sadarbības partneriem, kā arī
iegūt informāciju par LIAA biznesa
inkubatora attīstības plāniem Bauskā
un tā darbības teritorijā – Iecavas,
Rundāles un Vecumnieku novadā.
Notiek pirmo komersantu uzņemšana inkubācijas pakalpojumu
saņemšanai. Nākamā tiek plānota 3
mēnešu laikā, bet pieteikumus jau
var iesniegt. Uzņemšana pirmsinkubācijai noritēs nepārtraukti. Inkubācijas pakalpojumiem var pieteikties sīkie (mikro), mazie un vidējie
komersanti, kas reģistrēti Latvijas
Republikas komercreģistrā ne ilgāk

par 3 gadiem. Visiem pakalpojumiem
tiks piemērots 50% līdzfinansējums,
proti, uzņēmumam no pakalpojuma
kopējās vērtības vajadzēs segt 50%,
un inkubators segs otru pakalpojuma
daļu. Pirmsinkubācijas pakalpojumi pieejami arī fiziskām personām.
Bezmaksas pakalpojumā ietilpst sākotnējās biznesa idejas novērtējums,
konsultācijas, un semināri.
Jebkurš interesents, kurš vēlas saņemt konsultāciju vai iegūt plašāku
informāciju par LIAA Bauskas biznesa inkubatora atbalsta iespējām,
ir laipni aicināts ierasties personīgi Katoļu ielā 3, 2.stāvā, laikā no
plkst.8:30 – 17:00. Aktualitātēm var
sekot Facebook lapā www.facebook.
com/BauskasBiznesaInkubators.

Laila Stapkeviča, projektu
vadītāja Reģionālo pilsētu
nodaļa/Bauskas biznesa
inkubators, Biznesa
inkubatoru departaments

Cienījamie uzņēmēji!
Bauskas novada pašvaldība iecerējusi pašvaldības mājas lapā
www.bauska.lv veidot pārskatāmu sadaļu par uzņēmējdarbību
Bauskas novadā.
Aicinām Jūs piedalīties sadaļas veidošanā, iesūtot informāciju
par savu uzņēmumu!
Nav būtisks ne uzņēmuma lielums, ne darbības ilgums, ne citi rādītāji. Ja darbojieties Bauskas novadā, vēlamies par Jums uzzināt!!!
• Informāciju aicinām sūtīt uz e-pastu zane.gorskova@bauska.lv vai
ieva.somina@bauska.lv
• Informāciju iespējams iesniegt arī elektroniski visidati.lv http://visidati.lv/aptauja/1248583837/3/
Gaidām šādu informāciju:
• Uzņēmējdarbības nozare (lauksaimniecība, pārtikas produktu pārstrāde, loģistika utt.)
• Uzņēmuma nosaukums
• Uzņēmuma adrese
• Uzņēmuma kontaktinformācija (tālrunis, elektroniskais pasts)
• Interneta vietnes adrese (ja ir)
• Īss uzņēmuma apraksts (līdz 1000 zīmēm)
• Logotips (ja ir) jpg.formātā.
• Trīs uzņēmējdarbību raksturojošas fotogrāfijas jpg. formātā.
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lasiet arī www.bauska.lv

Aktuāla informācija

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Grozījumi Bauskas novada domes 2014.gada 27.marta saistošajos
noteikumos Nr.2 „Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības
sociālās palīdzības pabalstiem”
Bauskā 2016.gada 29.decembrī
mēnesī izmaksā 35 % apmērā no šajā
Nr.17 (protokols Nr.28, 24.punkts)
punktā noteiktā ikmēneša pabalsta.
23.Ikmēneša pabalsts aizbildņiem
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašviena bērna uzturam un audzināvaldībām” 43.panta trešo daļu, Socišanai ir 100 euro. Ja, atrodoties pie
ālo pakalpojumu un sociālās palīdzīaizbildņa, bērns izglītības iegūšanai
bas likuma 35.panta ceturto un piekto
tiek ievietots internātskolā vai spedaļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa
ciālajā izglītības iestādē, pabalstu
jautājumu risināšanā 25.panta pirbērna uzturam vienā mēnesī izmaksā
mo daļu, Bērnu tiesību aizsardzības
35 % apmērā no šajā punktā noteiktā
likuma 36.panta otro daļu, Minisikmēneša pabalsta.
tru kabineta 2006.gada 19.decem24. Audžuģimenēm un aizbildbra noteikumu Nr.1036 „Audžuņiem piešķir:
ģimenes noteikumi” 43.punktu
24.1 vienreizēju pabalstu apģērba
un mīkstā inventāra iegādei 145 euro
Izdarīt Bauskas novada domes
vienam bērnam, atbilstoši bērna ve2014.gada 27.marta saistošajos nocumam un vajadzībām;
teikumos Nr.2 „Saistošie noteikumi
24.2. pabalstu ortopēdiskajiem
par Bauskas novada pašvaldības soapaviem bērniem saskaņā ar ārsta
ciālās palīdzības pabalstiem” šādus
atzinumu līdz 50 euro gadā, ja pakalgrozījumus:
pojums nav iekļauts valsts kompen1.Papildināt saistošos noteikumus
sējamo pakalpojumu sarakstā.
ar 5.12.apakšpunktu šādā redakci25. Audžuģimenēm un aizbildjā:„5.12. pabalsts sociālās rehabilitāņiem ir pienākums pēc Sociālā diecijas mērķu sasniegšanai.”.
nesta pieprasījuma iesniegt pārskatu
2.Izteikt 22., 23., 24. un 25.punpar pašvaldības piešķirto pabalstu
ktu šādā redakcijā: „22. Audžuģiizlietojumu.”.
meņu ikmēneša pabalsts viena bērna
3. Papildināt 27.punktu pēc vāruzturam un audzināšanai ir 170 euro.
diem „persona ar invaliditāti” ar vārJa, atrodoties audžuģimenē, bērns izdu „audžuģimenēs”.
glītības iegūšanai tiek ievietots inter4.Papildināt 28.punktu pēc vārnātskolā vai speciālajā izglītības iesdiem „persona ar invaliditāti” ar vārtādē, pabalstu bērna uzturam vienā
diem „audžuģimenēs vai”.

Paskaidrojuma raksts
Bauskas novada domes 2016.
gada 29.decembra saistošajiem
noteikumiem Nr.17 „Grozījumi
Bauskas novada domes 2014.gada
27.marta saistošajos noteikumos
Nr.2 „Saistošie noteikumi par
Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem””
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Lai panāktu, ka Bauskas novadā
ārpusģimenes aprūpē esošie bērni
dzīvo labvēlīgā ģimeniskā vai ģimenei pietuvinātā vidē - aizbildnībā un
audžuģimenē, nepieciešams lielāks
atbalsts no pašvaldības šo ārpusģimenes aprūpes formu atbalstam.
Atlīdzības par audžuģimenes pienākumu pildīšanu apmērs no valsts
ir 113,83 euro mēnesī neatkarīgi no
tai audzināšanā nodoto bērnu skaita,
kā arī pašvaldības pabalsts bērna
uzturēšanai – Bauskas novadā 170
euro mēnesī un vienreizējs pabalsts
mīkstā inventāra iegādei – 145 euro.
Atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu ir 54,07 euro mēnesī
neatkarīgi no aizbildnībā esošo bērnu skaita. Pabalsta aizbildnim par
bērna uzturēšanu apmērs no valsts ir
45,53 euro mēnesī, vai uzturlīdzekļi
no bērna vecākiem. Bauskas novads
aizbildņiem ik mēnesi maksā pabalstu 70 euro par katru bērnu, nodrošina bērniem brīvpusdienas un pabalstu mācību līdzekļu iegādē.
Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 35.panta trešajā
daļā noteikts, ja ir apmierināts pamatots pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā
ienākuma līmeņa nodrošināšanai un
dzīvokļa pabalsta, tad pašvaldība,
izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, ir tiesīga izmaksāt arī citus
pabalstus ģimenes (personas) pamatvajadzību apmierināšanai.
Lai stiprinātu ģimenes tipa ārpusģimenes aprūpi, 2017.gadā plānots

nodrošināt brīvpusdienu pabalstu
arī audžuģimenēs ievietotajiem bērniem, kā arī izmaksāt vienreizēju
pabalstu, ievietojot bērnu aizbildņu
ģimenē, un paaugstināt ikmēneša
pabalstu aizbildnim.
Ārstniecības likumā bērni ir noteikti kā viena no prioritārām pacientu grupām, tomēr, lai bērniem veiktu
izmeklējumus, ir jāgaida vairāku
mēnešu garumā. Nonākot ārpusģimenes aprūpē, veselības problēmas
bērniem bieži ir ielaistas un nākas
izmantot maksas pakalpojumus.
Lai novērstu vai mazinātu klienta
invaliditātes, darbnespējas, atkarības vai vardarbības un citu faktoru
izraisītās negatīvās sociālās sekas
klienta dzīvē, nodrošinātu sociālā
statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā, sociālā darba speciālists
pēc klienta individuālo vajadzību
izvērtēšanas lemj par materiālā atbalsta nepieciešamību vai individuālā sociālās rehabilitācijas plāna
sastādīšanas nepieciešamību. Līdz
šādiem mērķiem tika izmantots pabalsts ārkārtas situācijā, bet Valsts
kontrole revīzijas ziņojumā „Pašvaldību sniegtās sociālās palīdzības tiesiskums un efektivitāte” rekomendē
noteikt atsevišķu pabalsta veidu.
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi paredz papildināt Bauskas novada domes 2014.
gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.2 „Saistošie noteikumi par
Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” ar jaunu
pašvaldības finansētu atbalsta veidu
– pabalsts sociālās rehabilitācijas
mērķu sasniegšanai.
Tiek noteikts pabalsts bērniem ar
invaliditāti medicīniskās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai gadījumos,
ja pakalpojums netiek finansēts no
valsts, vai arī tā apjoms ir nepietiekams (atbilstoši ģimenes ārsta nosūtījumam).

5.Izteikt 37.1.apakšpunktā pirmo
teikumu šādā redakcijā:
„optisko briļļu lēcu iegādei bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm.”
6.Papildināt saistošos noteikumus
ar 39.1 punktu šādā redakcijā:
„39.1 Vienreizēju pabalstu līdz
200 euro gadā piešķir bērnam ar
invaliditāti medicīniskajai rehabilitācijai saskaņā ar ģimenes ārsta
nosūtījumu gadījumos, kad nepieciešamie pakalpojumi nav iekļauti
valsts kompensējamo pakalpojumu
sarakstā, vai pakalpojuma savlaicīga
nesaņemšana būtiski ietekmē atveseļošanās procesu.”
7.Papildināt saistošos noteikumus
ar XII.1 nodaļu šādā redakcijā:
„XII1 Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai
49.1 Pabalsts paredzēts, lai novērstu vai mazinātu personas invaliditātes, darbnespējas, atkarības vai
vardarbības un citu faktoru izraisītās
negatīvās sociālās sekas personas
dzīvē, nodrošinātu sociālā statusa
atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā,
pamatojoties uz sociālā darbinieka
izvērtējumu un saskaņā ar sociālās
rehabilitācijas plānu. Pabalsta lielums nepārsniedz 80 euro gadā.”
49.2.Pabalstu pārskaita attiecīgajam pakalpojuma sniedzējam vai
personas norēķinu kontā, ja persona
jau samaksājusi par pakalpojumu.”.

Domes priekšsēdētājs
R.Ābelnieks

Tiek paaugstināts ikmēneša pabalsts par aizbilnībā esošu bērnu
līdz 100 euro mēnesī, kā arī tiek izmaksāts vienreizējs pabalsts, bērnu
ievietojot aizbildņa ģimenē.
Tiek papildināta saistošo noteikumu sadaļa „Brīvpusdienas vispārējas izglītības iestādēs un bezmaksas ēdināšana Bauskas novada
pirmsskolas izglītības iestādēs”
paredzot, ka brīvpusdienas tiek nodrošinātas arī audžuģimenēs ievietotajiem bērniem.
Pabalsta sadaļa „Pabalsts audžuģimenēm, aizbildņiem un bērniem
bāreņiem vai bez vecāku gādības
palikušiem bērniem” papildināts ar
pabalstu bērniem, kuriem nepieciešami ortopēdiskie apavi.
3. Projekta ietekmieuz pašvaldības budžetu Līdz 2016.gada
19.decembrim aizbildniecībā nodoti
70 bērni. Palielinot ikmēneša pabalstu par 30 euro, tas gadā budžetā papildus sastāda 25 200 euro.
Ja par katru aizbildniecībā nodoto
bērnu izmaksā 145 euro kā vienreizējo pabalstu, tas papildus sastāda
10 150 euro.
Lai nodrošinātu brīvpusdienas
audžuģimenēs ievietotajiem bērniem, budžetā 2017. gadā papildus
nepieciešami 6 600 euro.
Plānots, ka rehabilitācijas pakalpojumus saņems 4 bērni, kas 2017.
gadā sastāda 800 euro.
Pabalstam sociālās rehabilitācijas
mērķu sasniegšanai papildu finansējums netiek plānots.
4. Ietekme uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā
Nav ietekmes
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Grozījumi apspriesti 2016.gada
6.decembra sociālo darbinieku sanāksmē.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Notikušas
konsultācijas ar Bauskas novada audžuģimenēm.

turpinājums no 1.lpp

Bauskā tiekas
22 pašvaldību vadītāji

direktore Signe Pujāte. Kopā ar
viņu bija viens no lieluzveduma
mākslinieciskajiem vadītājiem Jānis Ērglis. Arī ZPR priekšsēdētāji
līdzīgi kā daudzu citu Latvijas novadu vadītāji bija neizpratnē par
šādu pavērsienu – nepieciešamību
sagādāt pilnīgi jaunus koncerttērpus
visiem deju kolektīviem. Tērpus,
kuri visdrīzāk būs uzvelkami tikai
vienā deju lieluzvedumā. Līdzekļi
šim pasākumam jāatrod pašvaldību
budžetos.
Daudzi pašvaldību vadītāji norādīja, ka vairāku gadu garumā saplānojuši tautas tērpu atjaunošanu
saviem kolektīviem pēc iepriekšējiem standartiem un paredzējuši tam
finanšu līdzekļus. Savukārt šobrīd
tiek prasīts kaut kas pavisam cits
– jauna koncepcija, jauni tērpi. Piemēram, Bauskas novada pašvaldībai, kura lepojas ar bagātīgu tautas
deju dejotāju pulku, šādu tērpu izgatavošana izmaksās vairākus desmitus tūkstošus eiro. Pašvaldību vadītāji arī norādīja, ka tie nebūt nav
vienīgie izdevumi, kas saistīti ar
dalību svētkos 2018.gadā. Turklāt
Latvijas 100gades kontekstā visdažādākās nevalstiskās organizācijas
īsteno virkni iniciatīvu un to īstenošanai atbalstu prasa pašvaldībām.
Jautājumi bieži vien nostādīti tā, ka
atteikt nav iespējams. ZPR vadītāji
savstarpēji vienojās, ka neatbalstīs jaunu tērpu iegādi un rosināja
LNKC pārskatīt svētku koncepciju.
Sēdes laikā pašvaldību vadītāji
uzklausīja arī Autotransporta direk-

Pēc vētrainajām diskusijām turpmākais padomes darbs ritēja raiti un
konstruktīvi – pašvaldību vadītāji
apstiprināja atskaiti par pašvaldību
dotāciju līdzekļu izlietojumu 2016.
gadā , saskaņoja 2017. gada Darba
plānu, pieņēma Zemgales plānošanas reģiona 2017. gada budžetu,
kā arī nobalsoja par projekta „Zemgales kultūras programma 2017”
iesniegšanu Valsts Kultūrkapitāla
fonda projektu konkursam.
Pēc sēdes beigām ZPR novadu
pašvaldību vadītāji devās darba vizītē uz Bauskas pievārtē esošo uzņēmumu SIA „Baltic Dairy Board”.
Vien daži no priekšsēdētājiem šeit
bija atkārtoti. Lielākai daļai uzņēmums bija atklājums un raisīja neviltotu interesi. Pašvaldību vadītāji
ar interesi klausījās „BDB” īpašnieka Kaspara Kazāka stāstījumā
par uzņēmuma darbību, produkciju,
tehnoloģijām un nākotnes iecerēm.
Rezumējot tikšanos, daudzi pašvaldību vadītāji izteica vienu un to
pašu secinājumu – „Katrā novadā
šādu uzņēmumu!”
Dienu Bauskas novada priekšsēdētāji noslēdza atpūtas kompleksā
„Rožmalas”. Īsā stāstījumā viesus
ar uzņēmuma darbību iepazīstināja
atpūtas centra vadītāja Anita Dzelzkalēja. Apbrīnu novadu vadītājos
raisīja fakts, ka uzņēmēji, kuru pamata nodarbošanās ir lauksaimniecība, pieņēmuši šādu izaicinājumu
iesaistīties sev līdz šim nepazīstamajā tūrisma, viesnīcu un ēdināšanas biznesā.

cijas pārstāvjus, kuri priekšsēdētājus informēja par prasībām, kādas
turpmāk tiks piemērotas, iepērkot
pārvadātāju sabiedriskā transporta
kustības maršrutu nodrošināšanai.
Arī šeit netrūka jautājumu un diskusiju. Tie bija gan par iepirkuma
procedūras izvēli, gan prasībām
pārvadātājam attiecībā uz autoparka
tehnisko stāvokli. Īpašu uzmanību pievērsa viens no saimnieciski
izdevīgākā iepirkuma kritērijiem
– WIFI esamība autobusā. Tāpat
tika pārrunāta skolēnu pārvadājumu
savietošana ar sabiedriskā transporta kustības maršrutiem un iecere, ka valsts varētu pārtraukt dotēt
nerentablos sabiedriskā transporta
kustības maršrutus. Tā rezultātā tie
visticamāk tiktu slēgti.

ZPR apvienotas 22 pašvaldības,
kas pēc reģionālās reformas “aptver” piecus bijušos rajonus: Dobeles, Jelgavas, Bauskas, Aizkraukles
un Jēkabpils. Šobrīd Plānošanas
reģionā ietilpst divas Republikas
nozīmes pilsētas - Jelgava un Jēkabpils - un 20 novadi: Aizkraukles,
Aknīstes, Auces, Bauskas, Dobeles,
Jaunjelgavas, Jēkabpils, Iecavas,
Kokneses, Krustpils, Neretas, Ozolnieku, Pļaviņu, Rundāles, Salas,
Skrīveru, Tērvetes, Vecumnieku un
Viesītes novadi, starp kuriem ir trīs
reģionālas nozīmes attīstības centri
- Aizkraukles, Bauskas un Dobeles
pilsētas.

Ieva Šomina, Sabiedrisko
attiecību nodaļas vadītāja
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Grozījumi Bauskas novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.4 „Saistošie noteikumi par dzīvokļa pabalstu bērnam
bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības”
Bauskā 2016.gada 29.decembrī
noteikumos Nr.4 „Saistošie noteikumi par dzīvokļa pabalstu bērnam
Nr.18 (protokols Nr.28, 25.punkts)
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pabārenim un bērnam, kurš palicis bez
līdzību dzīvokļa jautājumu risināšavecāku gādības” šādus grozījumus:
nā” 25.2 panta piekto daļu
1.Izteikt 6.1.apakšpunktu šādā
Izdarīt Bauskas novada domes
redakcijā: „6.1. par īri, obligāti vei2015.gada 29.janvāra saistošajos
camajām pārvaldīšanas darbībām

Paskaidrojuma raksts
Bauskas novada domes 2016.
gada 29.decembra saistošajiem
noteikumiem Nr.18 „Par grozījumiem Bauskas novada domes
2015.gada 29.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.4 „Saistošie noteikumi par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš
palicis bez vecāku gādības””
1.Projekta nepieciešamības pamatojums
Atbilstoši likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā”
25.2.panta piektajai daļai, Sociālais
dienests kopš 2015.gada maksā dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un
bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, pēc pilngadības sasniegšanas

un ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās. Šo pabalstu saņem 5 jaunieši.
Saistošo noteikumu esošajā redakcijā nav iekļauts aprēķins apkures izdevumiem, ja mājoklis kurināms ar
malku. Divu gadu laikā mainījušas
pakalpojumu cenas namu apsaimniekošanai, atkritumu izvešanai, siltumenerģijai.
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošo noteikumu grozījumos
iekļautas šobrīd spēkā esošās izmaksas par siltumenerģiju centralizētajai
apkurei un karstā ūdens nodrošināšanai no 0,50 euro par 1 m2 uz 1,20
euro par 1 m2. un par atkritumu izvešanu no 0,80 euro uz 2 euro vienai
personai, kā arī noteikumi papildināti ar izdevumiem malkas iegādei

un apkuri (centralizētā/malkas):”
2.Aizstāt 6.5.apakšpunktā skaitli
„0,50” ar skaitli „1,20””.
3.Aizstāt 6.7.apakšpunktā skaitli
„0,80” ar skaitli „2”.
4.Papildināt ar 6.8.apakšpunktu
šādā redakcijā:
„6.8. par malku mājokļos bez
centralizētās apkures – 30 euro mēnesī apkures sezonas laikā”.

Domes priekšsēdētājs
R.Ābelnieks

mājokļos ar malkas apkuri – 30
euro mēnesī apkures sezonas laikā.
Precizētie kritēriji atvieglo kopējā dzīvokļa pabalsta aprēķināšanas
kārtību, nemainot dzīvokļa pabalsta
apmēru līdz 50 euro mēnesī un ne
vairāk kā 70 euro mēnesī apkures
sezonas laikā.
3.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Ietekmes nav
4.Projekta ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. Ietekmes nav.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām.Ietekmes nav
6. Konsultācijas ar privātpersonām.Konsultācijas nav notikušas

Domes priekšsēdētājs
R.Ābelnieks

Biznesa ideju konkursa skolēniem
„Es – jaunais uzņēmējs” nolikums
MĒRĶIS:
Veicināt uzņēmējdarbības attīstību Bauskas novadā, rosinot skolēnus
spert pirmos soļus biznesa vidē un
motivējot viņus sava mācību uzņēmuma izveidošanai, prototipa izstrādāšanai. Ieinteresēt par bibliotēkas
izmantojamajiem resursiem (grāmatām, žurnāliem, pilntekstu datubāzēm, 3D printeri), kuri palīdzētu
iegūt jaunas zināšanas, uzlabot esošās iemaņas un veicināt inovatīvu
domāšanu veiksmīgas uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai.
ORGANIZATORI:
Bauskas Centrālā bibliotēka,
Bauskas novada Izglītības nodaļa.
DALĪBNIEKI:
Bauskas novada 1.-12.klašu audzēkņi (konkursa darbu veic individuāli).
NORISES LAIKS:
1.Skolas posms no 2017.gada
12.janvāra līdz 2017.gada 20.februārim;
2.Novada posms no 2017.gada
21.februāra līdz 2017.gada 6.martam;
3.2017.gada 20.martā plkst.
14.00 labāko 30 darbu prezentācija
3 min. Bauskas novada domes 2.stāva zālē.
KONKURSA UZDEVUMS:
1. 1.-4. klašu skolēniem
Izstrādāt aprakstu par skolēnu
mācību uzņēmuma izveidi. Aprakstā jāmin, kam produkts paredzēts,
kāds tas izskatās, cik liels, kur to
pielieto, kādu problēmu risina utt.
Skolēni aprakstu var veikt gan datorrakstā, gan salasāmā rokrakstā
apjomā līdz 3 lpp. Aprakstā var
pieminēt izmantotos bibliotēkas resursus, kas palīdzējuši šim darbam.
Tam var pievienot zīmējumus, attēlus drukātā formātā. Ja iespējams,
var izveidot un pievienot prototipu
(prototips – izmēģinājuma modelis, kas palīdz labāk izprast ieceri).
Eksistējoša mācību uzņēmuma ga-

dījumā, esošo ideju var pilnveidot,
pielietojot inovatīvu pieeju.
2.5.-12. klašu skolēniem
Izstrādāt aprakstu par skolēnu
mācību uzņēmuma izveidi. Aprakstā jāmin, kam produkts paredzēts,
kāds tas izskatās, cik liels, kur to
pielieto, kādu problēmu risina utt.
Skolēni aprakstu var veikt datorrakstā apjomā līdz 3 lpp. Aprakstā
var pieminēt izmantotos bibliotēkas resursus, kas palīdzējuši šim
darbam. Tam var pievienot attēlus
zīmējumus, attēlus drukātā formātā.
Ja iespējams, var izveidot un pievienot prototipu. Eksistējoša mācību
uzņēmuma gadījumā, esošo ideju
var pilnveidot, pielietojot inovatīvu
pieeju.
KONKURSA DARBU IESNIEGŠANA
Konkursa darbu iesniegšana: dokumentus iesniegt līdz 2017.gada
20.februārim:
1. Nosūtot pa pastu (e-pastu) ar
norādi „KONKURSAM „Es – jaunais uzņēmējs” uz adresi: Bauskas
novada Izglītības nodaļa, Katoļu ielā
3, Bauska, Bauskas novads, LV-3901
(pasta zīmogs ne vēlāk kā 2017.gada
20.februāris);
2. Vai iesniedzot personīgi līdz
2017.gada 20.februārim plkst. 15.00:
- Bauskas Centrālajā bibliotēkā,
Kalna ielā 18, Bauska, Bauskas novads;
- vai Bauskas Bērnu bibliotēkā,
Uzvaras ielā 3, Bauska, Bauskas novads.
3. Atsevišķā aploksnē, iesniedzot
personīgi vai sūtot pa pastu, jānorāda informācija par pretendentu (vārdu, uzvārdu, skolu un klasi);
KONKURSA PIETEIKUMA
VĒRTĒŠANA UN REZULTĀTU
PASLUDINĀŠANA
Pretendentus vērtē 3 klašu grupās:
1.-4.klase, 5.-9.klase, 10.-12.klase.
Pretendentus vērtē un lēmumu
par uzvarētāju apstiprināšanu pie-

ņem komisija 6 cilvēku sastāvā:
– Bauskas novada Izglītības nodaļas pārstāvis; Pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas pārstāvis;
Bauskas novada Uzņēmējdarbības
konsultatīvās padomes pārstāvis;
Bauskas Bērnu un jauniešu centra
pārstāvis; Bauskas Centrālās bibliotēkas pārstāvis; Bauskas Bērnu
bibliotēkas pārstāvis.
VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI:
1. Oriģinalitāte un inovatīvs redzējums (līdz 15 punktiem);
2. Noformējums – skaidri salasāmā rokrakstā vai datorrakstā, pievilcīgs vizuālais noformējums (līdz 10
punktiem);
3.Saturs – pamatojums un apraksts (līdz 20 punktiem);
4.Tuvākās biznesa bibliotēkas
apmeklējums (līdz 10 punktiem);
5. 2017.gada 20.martā labāko 30
darbu konkursa ideju izklāsts/prezentācija 3 min. (līdz 10 punktiem).
BALVU
PASNIEGŠANAS
KĀRTĪBA:
1. 30 labāko konkursantu radošā
laboratorija maijā (datums tiks saskaņots) Rīgā;
2. Konkursantiem tiks piešķirtas
speciālbalvas.
Konkursa vērtēšanas komisijas
lēmums par konkursa rezultātiem
tiks publicēts:
internetā mājas lapās www.bauska.lv, www.bauskasbiblioteka.lv un
laikrakstā „Bauskas Novada Vēstis”
KONTAKTINFORMĀCIJA:
Ērika Pelcere, Bauskas Biznesa
bibliotēkas vadītāja
e-pasts:
biblioteka@bauskasbiblioteka.lv,
tel. 63960578
Māra Bauvare Bauskas novada
Izglītības nodaļas vadītāja
e-pasts:
mara.bauvare@bauska.lv,
tel. 63922660

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2017.gada
7.martā pulksten 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 – EUR 6800,(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 – EUR
20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr.
LV06UNLA0050014355676, AS
„SEB” banka, kods UNLALV2X
ar atzīmi „Nekustamā īpašuma
„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 pulksten 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 – EUR
21 800,- (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,- (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.

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 – EUR
300,00, izsoles laiks plkst. 14.00.
2. „Sarmas”- 15, Vecsaules pag.,
62,7 m², sākumcena – EUR 1900,00,
izsoles laiks plkst. 14.15.
3. Uzvaras iela 15-35, Gailīšu
pag., 58,1 m², sākumcena – EUR
3700,00, izsoles laiks plkst. 14.30.
4. Uzvaras iela 15-36, Gailīšu
pag., 104,4 m², sākumcena –EUR
4900,00, izsoles laiks plkst. 14.45.
5. Mežāžu iela 8-12, Gailīšu pag.,
64,1 m², sākumcena – EUR 4200,00,
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.

Bauskas muzejā

BAUSKAS MUZEJĀ
apskatāmas:
• „Līniju un krāsu spēle”. Izstāde no Irinas un Andreja fon Šlipes
tērpu kolekcijas apskatāma līdz 2017.gada 9.februārim
•Valda Helmaņa darbu izstāde līdz 5.martam
Būsiet laipni gaidīti!
www.bauskasmuzejs.lv
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Dabas resursa nodokļa pieaugums ir
neatgriezenisks un nepieciešams
Situācija par atkritumu šķirošanu pasaulē, Latvijā un arī Bauskas
novadā ir sarežģīta. Tiek plānots un
cerēts, ka šķirošanas apjomi ar katru gadu pieaugs, taču rādītāji paliek
diezgan nemainīgi (rādītāji zemāk
tabulā). Lai gan apjoms it kā ir liels,
tomēr, ņemot vērā izlietoto atkritumu daudzumu ik gadu un apglabāšanas iespējas, tas nav pietiekams.
Būtisks faktors atkritumu šķirošanā ir tas, ka pareiza šķirošana ir
BEZMAKSAS, savukārt nešķiroto
jeb, piemēram, sadzīves atkritumu
izvešana ir dārga un paliks arvien
dārgāka un dārgāka. Tas ir neatgriezeniski un ļoti nepieciešami un

mūsu mazbērni nākotnē. Turklāt
Latvijā viens iedzīvotājs gada laikā
patērē vidēji 25 kg stikla iepakojuma. Ta tas netiek otrreizēji pārstrādāts,bet tiek apglabāts poligonā vai,
sliktākā gadījumā, izmests kaut kur
mežā, no tā var savainoties meža
dzīvnieki. Pārstrādājot stiklu, gaisa
piesārņojums samazinās par 20%,
bet ūdens piesārņojums pat līdz
50%. Būtiski, īpaši Latvijai, lai noturētu mūsu tuviniekus un līdzcilvēkus
šeit - 1 tonnas stikla pārstrāde var nodrošināt darbu vismaz 8 cilvēkiem.
Satraucoša ir informācija par
plastmasu. Latvijā vidējais radītais
plastmasas iepakojuma apjoms gadā

veltīta ar apziņu un domāšanu, mēs
esam atbildīgi par mūsu līdzcilvēku
un mūsu bērnu nākotni. Nedrīkst būt
situācija, ka esam patērētāji šodien un
neatbildam par to, kas būs rīt. Zinot
par plastmasu, stiklu, papīru, kas ik
gadu tiek ievesti vai saražoti Latvijā,
pārņem pamatots satraukums, jo jāsaprot, ka plastmasa un stikls nesadalās.
Papīrs, lai gan sadalās pāris mēnešu
laikā, tomēr patērē dabas resursus.
Latvijā vidēji gadā patērē papīra
un kartona iepakojumu 60 200 tonnu
apjomā jeb, kā norāda Latvijas Zaļais punkts, tas pēc apjoma aizņem
pusotru Rīgas Svētā Pētera baznīcu.
Savukārt pārstrādāta 1 tonna papī-

SIA “Vides serviss” dati:

2014

2015

2016

STIKLS (m³)

477,3

590,24

489,2

PLASTMASA; PAPĪRS; BUNDŽAS
(m³)

6293,6

6776,8

6858,7

pareizi, jo, iespējams, paaugstināts
tarifs par atkritumu izvešanu piespiedīs cilvēkus būt apdomīgākiem
un šķirot atkritumus. Jāsaprot, ka
šķirot ir gudri, jo kāpēc maksāt
par lietām, par kurām var nemaksāt? Vienīgais šķērslis, ko min
cilvēki, ir slinkums un nezināšana.
Bet slinkums rada problēmas it visās
dzīves situācijās, kurās nepieciešama aktīva un saprātīga darbība. Slinkums neatbrīvo no sekām.
Latvija nav un nedrīkst būt bezizmēra izgāztuve. Cilvēce ir ap-

ra, ietaupa: 17 kokus, kas auguši 60
gadus, 4100kW/h elektrības, kas vidējai ģimenes privātmājai būtu patērējams 2 gadus, kā arī aiztaupa 4m³
vietas poligonā. Papīru iespējams
pārstrādāt līdz pat 7 reizēm, no tā no
jauna saražojot: pārtikas iepakojumus, grāmatas, papīru, preses izdevumus, utt. Vienīgais, kas jādara papīrs jānodod atkārtotai pārstrādei.
Runājot par stiklu, tas dabā nesadalās NEKAD, laika gaitā tas var
vienīgi nodilt. No dabā izmestām
lauskām varam ciest mēs visi, arī

ir 35 900 tonnas. Ar šo apjomu varētu piepildīt 6000 kravas vilciena
vagonus, kas veidotu karavānu no
Rīgas līdz Talsiem. No plastmasas
iepakojuma pārstrādā 40% jeb 14
493 tonnas. Plastmasu var pārstrādāt
līdz pat 30(!) reizēm. 1 tonnas pārstrāde ietaupa: 2600 l naftas, 1203 l
degvielas, 5774 kW/h elektrības, 29
000 kW siltumenerģijas. Vienīgais,
kas no mums tiek prasīts, ir saplacināt plastmasas iepakojumu un nogādāt tos līdz konkrētam atkritumu
konteineram.

SIA „Vides serviss” pārņem poligonu „Grantiņi”
SIA „Vides serviss” informē, ka,
sākot ar 2017. gada 1. janvāri, saimniecisko darbību atkritumu poligonā
“Grantiņi” ir uzsācis SIA “Vides serviss”, pārņemot to no SIA “Zemgales Eko”.
SIA “Zemgales Eko” reorganizācijas rezultātā notika sadalīšana, nodalot daļu mantas no SIA “Zemgales
Eko” (ko veido sadzīves atkritumu
apglabāšanas poligonā “Grantiņi”
esošās iekārtas, tehnika un aprīkojums), pievienojot to Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai
SIA “Vides serviss”.
Līdz brīdim, kamēr Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisija
neapstiprinās jaunu atkritumu apglabāšanas pakalpojumu tarifu sadzīves
atkritumu poligonam “Grantiņi”, lai
nodrošinātu lietotājiem nepārtrauktus sabiedriskos pakalpojumus, SIA
“Vides serviss” piemēros Regulato-

sas poligonā “Grantiņi” par 15,73
EUR/tonnā (ar PVN).
Dabas resursu nodokļa likmi par
atkritumu apglabāšanu plānots palielināt vairākus gadus no vietas.
Nodokļa likmi plānots palielināt
līdz 2020. gadam, līdz nodokļa likme sasniegs 50 eiro par tonnu.
Mērķis ir veicināt dabas resursu
ekonomiski efektīvu izmantošanu,
ierobežot vides piesārņošanu, samazināt vidi piesārņojošas produkcijas
ražošanu un realizāciju, veicināt
jaunu, vidi saudzējošu tehnoloģiju
ieviešanu, atbalstīt tautsaimniecības
ilgtspējīgu attīstību, kā arī finansiāli
nodrošināt vides aizsardzības pasākumus.
Neapstrīdams ir fakts, ka, augot
sabiedrības izglītības līmenim atkritumu dalītās vākšanas jomā, arvien
mazāk pašvaldības iedzīvotāju radītie sadzīves atkritumi nonāks apglabāšanai poligonā, tādējādi veicinot
“Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 2. pantā ietvertos likuma mērķus, tostarp apglabājamo atkritumu
apjoma samazināšanu.

ra SIA “Zemgales Eko” apstiprināto
sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifu atkritumu poligonā “Grantiņi”.
Atkritumu apsaimniekošanas
maksa sastāv no trīs sastāvdaļām,
kas ir maksa par atkritumu savākšanu, regulatora noteiktais tarifs un
dabas resursu nodoklis.
*par sadzīves ražošanas atkritumiem, kas nav uzskatāmi par
bīstamiem atkritumiem (atbilstoši
normatīvajiem aktiem par atkritumu
klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus)
57.44 EUR/tonnā (ar PVN):
• sadzīves atkritumi;
• būvniecības, būvju nojaukšanas atkritumi;
• ražošanas atkritumi.
Ņemot vērā, ka ar 2017. gada
1. janvāri palielinās dabas resursa nodokļa likme – palielinās arī
atkritumu* apglabāšanas izmak-

Atkritumu apglabāšanas tarifa atšifrējums
Tarifu veidi
Sabiedrisko pakalpojumu regulatora SIA Zemgales
EKO apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu
apglabāšanu atkritumu poligonā “Grantiņi”

Mērvienība

Līdz 31.12.2016

No 01.01. līdz
31.12.2017

EUR/t

22.47

22.47

Dabas resursu nodoklis

EUR/t

12.00

25.00

Summa bez PVN

EUR/t

34.47

47.47

PVN21%

EUR/t

7.24

9.97

Kopā ar PVN

EUR/t

41.71

57.44

SIA “Vides serviss”
skaidrojums par māju
pārvaldīšanu
Dzīvojamās mājas pārvaldīšana
ir noteikta kā obligāta prasība, kuru
regulē “Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums”, un par kuru ir atbildīgs dzīvojamās mājas īpašnieks.
Ja dzīvojamās mājās īpašnieks,
balstoties uz “Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumu ”, pats nespēj jeb
nav tiesīgs pārvaldīt savu māju, ir
jānodrošina atbilstošs, kvalificēts
namu pārvaldnieks.
Bauskas pilsētā lielāko daļu
daudzdzīvokļu māju kopš 2013.
gada uz pilnvarojuma pamata pārvalda SIA “Vides serviss”. Lai nodrošinātu atbilstošu, likumā noteiktu māju pārvaldīšanu, kopš 2016.
gada jūlija tiek nodarbināti 2 namu
pārvaldnieki, kuru pārvaldīšanā atrodas vairāk par 60 dzīvojamām
mājām katram.
Jebkuras mājas pārvaldīšana prasa finansiālus līdzekļus, kurus pārvaldnieks ir tiesīgs saņemt pārvaldīšanas uzdevumu izpildei. Dzīvokļu
īpašnieku pienākums ir nodrošināt
nepieciešamo finansējumu mājas
pārvaldīšanai. Slēdzot pārvaldīšanas līgumu, tiek pievienoti pielikumi ar uzskaitītām obligātajām un
citām pārvaldīšanas darbībām, kuras tiks nodrošinātas pārvaldīšanas
laikā. Uzskaitītās darbības ietekmē
pārvaldīšanas maksas lielumu un
ir saistošas visiem māju dzīvokļu
īpašniekiem.
Apsaimniekošanas maksa būtiski var atšķirties līdzvērtīgām
ēkām. Tā var variēt atkarībā no pieprasīto pārvaldīšanas pakalpojumu
daudzuma, ēkai pieguļošās zemes
platības, ēkas tehniskā stāvokļa, kā
arī no nepieciešamā uzkrājuma veidošanas remontdarbiem, u.tml.
Lai varētu pārvaldīt māju, pārvaldniekam likumā noteiktā kārtībā
ir jāsastāda māju bilances jeb izdevumu tāmes katram nākamajam
gadam līdz 15. oktobrim, samērojot to ar valstī esošo ekonomisko
situāciju, tirgus tendencēm un
dzīvokļu īpašnieku maksātspēju.
Neskatoties, ka ļoti būtiski ir
mainījušās gan elektroenerģijas,
gan darbaspēka, gan degvielas, gan
nodokļu, u.c. izmaksas, pēdējās pārmaiņas un pārrēķins par pārvaldīšanas izmaksām namu pārvaldīšanā ir
bijušas 2008. gadā.
2017. gadam paredzētās plānotās izmaksas SIA “Vides serviss”
sagatavoja, un ar tām iepazīstināja
dzīvokļu īpašniekus jau 2016. gada
13. oktobrī, izsūtot informāciju pie
rēķiniem, gan mājas lapā, gan kāpņutelpās. Vienlaicīgi SIA “Vides
serviss” dzīvokļu īpašniekiem izsniedza informāciju par dzīvojamo
māju naudas līdzekļu atlikumiem,
tas ir, pēc jaunās māju ieņēmumu –
izdevumu uzskaites sistēmas veidotās māju bilances. Diemžēl lielai daļai māju bilances ir negatīvas, bet ir
arī mājas, kurām ir pozitīva bilance.
Pusotra mēneša laikā tika sasauktas vairāk nekā 50 dzīvokļu īpašnieku kopsapulces. Sapulču laikā tika
veiktas pārrunas, skaidrotas tāmju
pozīcijas (izmaksas) un kopīgi rasti
risinājumi un vienošanās sekmīgai
turpmākai māju pārvaldīšanai.
Pārvaldīšanas maksa sastāv

no 3 galvenajām komponentēm:
pieguļošās teritorijas uzkopšana, remontdarbi vai uzkrājuma
veidošana un administrēšanas izmaksas. Ja salīdzina 2015. gadu un
plānu 2017.gadam, tad administratīvie un pārvaldīšanas izdevumi ir
pieauguši tikai par aptuveni 2,8%.
Lielu daļu no pārvaldīšanas maksas,
balstoties uz piesaistītājām teritorijām, nākas maksāt par sētnieka
pakalpojumiem, tādēļ dzīvokļu
īpašnieki var lemt par atteikšanos
no sētnieka pakalpojumiem, uzņemoties uzkopšanu paši.
Pārvaldīšanas maksas visām
pārvaldītajām mājām variē no 0,40
– 0,70 EUR/m². Izmaksas tika rēķinātas katrai mājai individuāli, vidēji
tie ir ~0,50 EUR/m².
SIA “Vides serviss” pārvaldīto
namu pārvaldīšanas maksas lielākoties palikušas iepriekšējā apmērā.
Kopumā no visām pārvaldītajām
mājām, 55 mājām tika paredzētas
izmaiņas, no tām 24 mājām maksa
par pārvaldīšanu ir palielinājusies.
Izmaiņas lielākoties saistītas ar kopjamo teritoriju izmaksu palielinājumu, proti, sētnieku minimālās darba
algas pieaugumu, nodokļi, tehnikas
apkope, uzturēšana, kā arī degviela,
elektroapgāde, utt. 3 māju dzīvokļu
īpašnieku kopība lēma pārņemt savas mājas pārvaldīšanu.
7 mājām izmaksas ir samazinājušās. Samazinājums saistīts ar to,
ka dzīvokļu īpašnieku kopība ir atteikusies no tādiem pakalpojumiem
kā – teritorijas kopšana un zāliena
pļaušana, karoga izkāršana, uzkrājuma veidošana, elektrības skaitītāju rādījumu nolasīšana, lielgabarīta
atkritumu izvešana, u.tml.
SIA “Vides serviss” šobrīd pārskata iespēju eksperimenta veidā,
piesaistot mobilo brigādi, izveidot
efektīvāku teritorijas kopšanu, ļaujot pārvaldīšanu padarīt efektīvāku.
Brigāde varētu tikt izsaukta (vai arī
speciāli līgumā atrunāts laiks) tikai
uz konkrētām uzkopšanas reizēm,
piemēram, 1x nedēļā. Mērķis ir samazināt izdevumus un paaugstināt
pakalpojuma sniegšanas kvalitāti
un efektivitāti.
Šobrīd mājas pieguļošās teritorijas kopšanu veic viens sētnieks,
kurš ir piesaistīts konkrētai mājas
teritorijai. Zināms, ka sētnieka pakalpojumi sastāda lielu daļu no pārvaldīšanas maksas. Nauda, kas tiek
novirzīta sētniekam, tiktu novirzīta
mājas konstruktīvajiem elementiem, nezaudējot kvalitāti.
SIA “Vides serviss” aicina:
ja ir kādas mājas, kuras vēlētos
iesaistīties šajā eksperimentā,
lūdzu sazināties ar mums, rakstot
uz e-pastu: pasts@videsserviss.lv
vai ierodoties SIA “Vides serviss”
biroja administrācijā Salātu ielā
7A, Bauska.

Iluta Rasa,
SIA “Vides serviss”
Sabiedrisko attiecību
speciāliste

lasiet arī www.bauska.lv
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SIA „Vides serviss” sadarbojas
ar mācību iestādēm
SIA “Vides serviss” sadarbībā ar
“Latvijas Zaļais punkts” 17. janvārī
- Uzvaras vidusskolas 6.-12. klases
audzēkņus izglītoja vides saudzēšanā un naudas taupīšanā, šķirojot
atkritumus
Projekta ietvaros Uzvaras vidusskolas EKO kustības koordinatore Silvija Jurcika uzaicināja SIA
“Vides serviss” pastāstīt un parādīt
skolēniem - kā notiek un kāpēc ir
nepieciešama atkritumu šķirošana.
Projektu vadīja SIA “Vides serviss” sabiedrisko attiecību speciāliste Iluta Rasa, kas bija sagatavojusi dažādus uzskates materiālus - gan
prezentāciju, gan mazos parauga
konteinerīšus, gan video, gan arī
spēles, kas ne tikai vēl vairāk aizrāva jauniešus, bet arī ļāva saprast,
cik daudz jauniešu atceras stāstīto
un redzēto.
Bija redzams, ka jaunieši ir ļoti
ieinteresēti dabas saudzēšanā, un

ļoti labprāt to arī darītu, tikai līdz
šim ir trūkusi īstā motivācija un
informācija par atkritumu šķirošanu. Bērni ļoti viegli uztver informāciju un ir gatavi iesaistīties,
un mūsu pienākums ir viņiem palīdzēt.

SIA “Vides serviss” aicina arī
pārējos būt atbildīgiem, šķirot atkritumus un galu galā - ietaupīt ar
pareizu šķirošanu!

Iluta Rasa, SIA “Vides
serviss” Sabiedrisko attiecību
speciāliste

Par jaunatklātā Higiēnas centra
pakalpojumiem
2017.gada 2.janvārī darbu sācis
Bauskas novada Sociālā dienesta
Higiēnas centrs, kas atrodas Bauskā, Rūpniecības ielā 7 ar ieeju no
Dambja ielas. Higiēnas centrā ir
iespējams saņemt pakalpojumus
personīgās higiēnas nodrošināšanai. Tiek rūpēts, lai cilvēki varētu
nomazgāties, izmazgāt un izžāvēt
veļu.
Higiēnas centrā pakalpojumus
varēs saņemt tikai tās personas,
kuru mājokļos nav dušas, vannas
vai veļas mašīnas un kurām deklarētā (vai pēdējā deklarētā) dzīvesvieta
ir Bauskas novada administratīvajā
teritorijā.
Pakalpojumus var saņemt trūcīgas un maznodrošinātas personas vai
ģimenes, pensijas vecuma personas,
personas ar invaliditāti, personas
krīzes situācijā, t.sk. personas bez
noteiktas dzīvesvietas, sociālā riska
ģimenes, aprūpes mājās klienti.
Tā kā tiek veikta pakalpojumu
saņēmēju uzskaite, augstākminētajām personām jāuzrāda kāds no
statusu apliecinošiem dokumentiem:
trūcīgas vai maznodrošinātas personas/ģimenes izziņa, pensionāra apliecība, invalīda apliecība, izziņa par

krīzes situāciju, sociālā darbinieka
nosūtījums sociālā riska ģimenei.
Dušas izmantošana vienai personai tiek noteikta līdz 30 min. Samaksa par šo laiku ir:
•1 euro personām no trūcīgām un
maznodrošinātām ģimenēm;
•1.50 euro pensionāriem, sociālā
riska ģimenēm;
•bezmaksas bērniem, 1. un 2.grupas invalīdiem un aprūpes mājās
klientiem.
Veļas mazgāšana vienā reizē iespējama līdz 8 kg un tas maksās:
•0.50 euro ģimenēm ar bērniem
•0.90 euro pensionāriem, aprūpes
mājās klientiem un trūcīgām un maznodrošinātām personām;
•bezmaksas – 1. un 2.grupas invalīdiem.
Savukārt veļas žāvēšana:
•0.10 euro ģimenēm ar bērniem;
•0.50 euro pensionāriem, aprūpes
mājās klientiem un trūcīgām un maznodrošinātām personām;
•bezmaksas - 1. un 2.grupas invalīdiem.
Pakalpojuma saņemšanas laiks
darbdienās ir no plkst. 9.00 līdz
15.00.
Higiēnas centrā netiek veido-

ti klientu netīrās veļas uzkrājumi,
veļa tiek izmazgāta un izžāvēta tās
pieņemšanas dienā, iekļaujoties pakalpojuma saņemšanas darba laikā.
Vajadzības gadījumā tiek veidots
rindas pieraksts. Tālr. 20119007.
Samaksa par pakalpojumu tiek
veikta pirms pakalpojuma saņemšanas pie Higiēnas centra aprūpētājas,
par ko klients pretī saņem norēķina
dokumentu.
Higiēnas centra nodarbību telpā
pagaidām divas reizes nedēļā otrdienās un ceturtdienās notiek jauniešu invalīdu rehabilitācijas grupas
nodarbības. Konkursa kārtībā Sociālais dienests izraudzījies sociālo
rehabilitētāju un tas nozīmē, ka jauniešu invalīdu nodarbību laiks tiks
papildināts arī ar pasākumiem citās
dienās.
Higiēnas centrā ir aprīkota virtuve, kur var mācīt ēst gatavošanu
jauniešiem, jaunajām māmiņām,
sociālā riska ģimeņu vecākiem. Pirmie jauno virtuvi izmēģinās projekta “Proti un dari” mentori, apmācot
projekta dalībniekus – jauniešus.

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

Sociālā dienesta Higiēnas centrs, kas atrodas Bauskā
Rūpniecības ielā 7 ar ieeju no Dambja ielas.

Īslīces pagasta pakalpojumu
centrs „Bērzi” sniedz daudzveidīgus pakalpojumus
Īslīces pagastā pakalpojumu centrs
„Bērzi” darbojas no 2000.gada. Izmantojot pašvaldības un projektā piešķirtos līdzekļus, vecās pienotavas,
sierotavas un pirts, pasta un veikala
telpas tika pārbūvētas, izremontētas un
pielāgotas pakalpojumu centra funkcijām. 2004. gadā, piedaloties jau citā
projektu konkursā un saņemot līdzekļus, radās iespēja izremontēt un pielāgot centra darbībai atlikušo ēkas daļu.
Pagājušajā gadā tika veikta ilgi gaidītā
ēkas vienkāršotā renovācija un nu tā ir
ieguvusi glītu un pievilcīgu skatu.
Pakalpojumu centrs „Bērzi”
sniedz daudzveidīgus pakalpojumus
dažādām iedzīvotāju grupām. Tie ir
sadzīves un veselību veicinošie, kā
arī kultūrizglītojošie, un informatīvie pakalpojumi.
Vietējiem iedzīvotājiem vajadzības gadījumā ir iespējams izmazgāt
veļu. Divas reizes nedēļā apmeklēt
pirti. Trešdienās - sievietēm, sestdienās –vīriešiem.
Apmeklētāji, kuriem ir izziņa par
trūcīgas ģimenes (personas) statusu
šos pakalpojumus izmanto par brīvu.
Pirti apmeklē ne tikai mūsu pagasta

Pakalpojumu centra „Bērzi” telpās atrodas arī pagasta otrā bibliotēka – Ādžūnu bibliotēka, kurā ir
liels grāmatu lasītāju pulks. Bibliotēkas telpās ir ierīkots informācijas
stūrītis, kurā tiek izlikta jaunākā informācija, lai apmeklētāji var ar to
iepazīties. Sadarbībā ar bibliotēku
bērniem tiek organizēti informatīvi
un izglītojoši, gan izklaidējoši pasākumi. Tiek svinēti lielākie gadskārtu
svētki - Lieldienas un Ziemassvētki.
Tiek gatavoti apsveikumi vecākiem
un draugiem, notiek zīmējumu un
rokdarbu izstādes, spēlētas dažādas
spēles, vai notiek vienkārši rotaļu
brīži. Ir sagādātas galda spēles –
dambrete, šahs, domino, dažādas
puzles, lielākie var spēlēt novusu.
Mazākie apmeklētāji var ņemt rokās
otas vai zīmuļus un brīvo laiku pavadīt zīmējot un krāsojot.
Sadarbojoties ar Bauskas novada Sociālo dienestu, pakalpojumu
centra telpas tiek izmantotas arī
dažādu atbalsta grupu nodarbībām,
speciālistu konsultācijām. Labi piemērotas nelieliem semināriem un
sapulcēm.

cilvēki, bet arī daudzi kaimiņu pagastu un Bauskas iedzīvotāji.
Saviesīgiem atpūtas vakariem ir
iespēja iznomāt pirti, saunu un baseinu, kamīntelpu un atpūtas telpu.
Pēc pieprasījuma Centriņā organizējam iespēju saņemt arī friziera
pakalpojumu.
Pakalpojumu centrā „Bērzi” trenažieru zāle darbojas četras reizes
nedēļā. Pēc treniņa var izmantot
dušu. Vajadzības gadījumā un pēc
pieprasījuma saviem iedzīvotājiem varam noorganizēt masiera pakalpojumu.
Katra mēneša ceturtajā ceturtdienā mūsu iedzīvotāji var veikt komunālos maksājumus.

Pāris gadus atpakaļ projekta ietvaros pakalpojumu centra telpās
tika izveidots PIPP – publiskais
interneta pieejas punkts. Iedzīvotājiem ir nodrošināta – bezvadu
pieeja internetam visu diennakti 50
m rādiusā ap PIPP, var izmantot 4
datorus ar noteiktu minimālo programmatūru. Šis pakalpojums ir bezmaksas. Veicot izdrukas un kopijas,
par tām jāmaksā pēc noteiktajiem
izcenojumiem.
Informāciju par centra darbību var
saņemt zvanot pa tālruni 26539610.

Agrita Kairēna, pakalpojumu
centra „Bērzi” administratore
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lasiet arī www.bauska.lv
Apkopoja Zane Gorškova, sabiedrisko attiecību speciāliste

Aizvadītā gada spilgtākie mirkļi novadā
Aizgājušajā 2016.gadā viens no zīmīgākajiem darbiem ir Daudzfunkcionālā sporta un atpūtas centra – peldbaseina – būvniecības uzsākšana. Līgums par objekta būvniecību noslēgts ar SIA “Abora” par 3 137 158 eiro,
ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Baseins iecerēts kā dāvana novadniekiem Latvijas simtgadē.
Domājot par iedzīvotāju dzīves kvalitāti un drošību, 2016.gadā realizēti ievērojami ielu un ceļu infrastruktūras uzlabojumi. Par 602 681 eiro izbūvēts gājēju un velosipēdistu celiņš no Bauskas uz Rītausmām. Realizējot
223 711 eiro vērtu projektu, pašvaldība iedzīvotājiem Jauncodē dāvā sakārtotu Dreņģerkalna un Torņa ielu,
savukārt Miera un Mūsas ielā Bauskā sākta brauktuves bruģēšana. Pašvaldība par 327 302 eiro sakārto arī autoceļa P103 “Dobele-Bauska” Elejas ielas posmu.
Veiksmīgi realizējot būvniecību no maija līdz novembrim, par 815 740 eiro tapis krāšņais gājēju tilts pār Mūsas upi, kas savieno Bausku ar Bērzkalnu ciemu Īslīces pagastā.
Lai paplašinātu iedzīvotājiem sociālo pakalpojumu klāstu, kādreizējā svaru mājā Rūpniecības ielā 7 ierīkots
Higiēnas centrs. Tā kopējās izmaksas ir 251 493 eiro.
Ievērojama finansējuma daļa novirzīta izglītībai. Skolu dažādi remonti 2016.gadā izmaksā 261 000 eiro.

JANVĀRIS

2016.gada pirmais mēnesis noslēdzas ar ievērojamu notikumu
– Amerikas vēstniece Latvijā Nensija Bikofa Petita kopā ar jauniešu biedrību “Apvienība JUMS”

Bauskā atklāj jauniešu karjeras
attīstības centru “Start Strong”.
Vizītes laikā Amerikas vēstniece
ciemojas arī Īslīces SOS ciematā,
“Bauskas alus” darītavā, Mežotnes

FEBRUĀRIS
19.februārī tiek parakstīts vēsturisks līgums – pēc ilgiem neizlēmības un neziņas pilniem gadiem
ar šī līguma parakstīšanas brīdi
tapa skaidrs – baseins Bauskā būs!
Līgumu par daudzfunkcionālā
sporta un atpūtas centra būvniecību
paraksta Bauskas novada Bērnu un
jaunatnes sporta skolas direktore
Biruta Grantiņa un SIA „ABORA”
valdes loceklis Juris Kravalis.
11.februārī tiek apstiprināts 2016.
gada budžets. Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2016. gadā plānoti
23 371 498 eiro apmērā, savukārt pamatbudžeta izdevumi plānoti 25 333
253 eiro apmērā.
Februārī, sagaidot divus brīvprātīgos jauniešus no Nīderlandes un
Francijas „ERASMUS +” projekta
apmaiņas programmas, Bauskas Bēr-

nu un jauniešu centrā sākas brīvprātīgo gads.
Februārī svin Ēnu dienu. Bauskas
novada pašvaldība tradicionāli jau

Janvāris aizrit arī dejas zīmē.
16.janvārī Bauskā notiek konkurss
“Bigas krūze”, kas ir 2015.gadā iedibināta tradīcija, godinot Bauskas
novada ievērojamo horeogrāfi un
kultūras darbinieci Birutu Hegenbarti, ikdienā mīļi sauktu par Bigu.
vairākus gadus atbalsta šo karjeras izglītības programmu 1.-12. klašu skolēniem.
29.februārī SEB bankas filiāle
Bauskā uzsāk darbu jaunās, klientiem
ērtākās telpās Slimnīcas ielā 8.

Iestājoties siltākam laikam,
novadā rit nozīmīgi būvniecības
darbi un tiek sakopta apkārtējā
vide. 18.aprīlī atsākta gandrīz trīs
kilometrus garā gājēju un veloceliņa izbūve uz Rītausmām. Codes
pagastā uzsākta Dreņģerkalna un
Torņa ielas rekonstrukcija.
23.aprīlī norisinās Lielā talka ar
vadmotīvu “Latvijai BŪT zaļai!”
Kopā Bauskas novadā tiek pieteiktas

52 talkošanas vietas. Aprīlī uz divu
dienu konferenci “Mācību resursi
skolēnu matemātikas kompetenču
attīstībā” Bauskas Valsts ģimnāzijā
ierodas vairāk nekā 180 matemātikas pedagogi no visas Latvijas.
Ar krāšņiem koncertiem tiek svinēta deju kopas “Mēmelīte” 25 gadu
jubileja un Tautas deju ansambļa
“Jandāls” 55.jubileja.

MAIJS
Bauskas Rātsnamam šogad aprit 400 gadu. Lai arī atjaunotais
interjers apmeklētājiem tiek izrādīts jau 4.maijā Tūrisma sezonas
atklāšanas svētkos, telpu oficiālā
atklāšana norisinās 6.maijā ar kultūras ministres Daces Melbārdes,
Rundāles pils muzeja direktora
Imanta Lancmaņa, pašvaldības
amatpersonu, deputātu, kā arī restauratoru dalību.

10.maijā uzsākta gājēju tilta pār
Mūsas upi būvniecība. Paredzēta esošā tilta konstrukcijas pilnīga
nojaukšana. Trīs dienas, sākot no
20.maija, Bauskā aizrit “Foto dienas
Bauskā 2016”. Savukārt Mežotnes
pilskalnā Lielupes krastā no 21.-22.
maijam desmito gadu pēc kārtas skan
seno zemgaļu taures “Mežotnes pilskalna svētkos”.

JŪNIJS

MARTS
Bauskas novada pašvaldība
martā izsludina pieteikšanos projektu konkursam „Mēs savam
novadam”. 2016.gadā paredzētais
finansējums 10 000 eiro, vienam
projektam paredzot līdz 1000 eiro
lielu atbalstu.
Konkursa mērķis ir veicināt sabiedrībai nepieciešamu, sabiedriski nozīmīgu projektu īstenošanu
Bauskas novada teritorijā, kā arī
attīstīt sadarbību starp pašvaldību,
nevalstiskajām organizācijām un
uzņēmējiem. Kopā tiek iesniegti 22
projekti, 11 no tiem saņēma finansiālu atbalstu.
Martā iedzīvotājus iepazīstina ar
SIA “Karšu izdevniecība Jāna sēta”
redaktora Jāņa Turlaja prezentāciju
par jaunizstrādāto Bauskas novada

pilī, Bauskas muzejā un tiekas ar novada domes deputātiem.
Janvārī izziņota pozitīva vēsts jaunajiem uzņēmējiem – Ekonomikas
ministrija izstrādājusi un saskaņošanai nodevusi programmas projektu,
kuras mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvot
un konkurētspējīgu komersantu izveidi. Reģionālajos biznesa inkubatoros
uzņēmējdarbības uzsācēji un jau esošie uzņēmēji varēs saņemt atbalstu
biznesa uzsākšanai un attīstībai.
Janvāra komiteju sēdēs tiek izskatīti saistošie noteikumi par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā
piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu
māju atjaunošanai.

APRĪLIS

telpiskās plānošanas platformu un
priekšlikumiem Bauskas novada izglītības iestāžu attīstības un optimizācijas plānam.
24. un 25. martā Gailīšu pagasta Uzvaras vidusskolā notiek jau
trešais Bauskas novada jauniešu
forums. Šī foruma mērķis ir uzsākt
Bauskas novada jaunatnes politikas
plānošanas dokumenta izstrādi. Forumā piedalās 13 līdz 25 gadus veci
jaunieši, lēmumu pieņēmēji, darbā
ar jaunatni iesaistītie, nevalstisko
organizāciju pārstāvji. Kopīgi tika
analizēta esošā situācija Bauskas
novada pagastos, kā arī meklēti
veiksmīgākie risinājumi izaugsmei.
Marts ir bagātīgs ar dažādām
kultūras norisēm. Bauskas BJC vokālais ansamblis Zemgales reģionā

iegūst augstāko vērtējumu vokālās
mūzikas konkursā “Balsis 2016”.
Bauskas Centrālā bibliotēka 9. martā svin dzejnieka Plūdoņa dzimšanas dienu. 19. un 20.martā Bauskas Kultūras centrā notiek Latvijas
amatierteātru iestudējumu reģionālā
skate “Gada izrāde 2015”, savukārt
20.martā Īslīces kultūras namā aizrit
Bauskas deju apriņķa – Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu – tautas deju kolektīvu skate.

Pēc divu nedēļu darba jūnijā
noslēdz Ainavu arhitektu plenēru
2016, kur profesionālu ainavu arhitektu komandas, studenti un citi
aktīvisti piedāvāja jaunus risinājumus Bauskas pilsētvides uzlabošanai. Bauskas novada pašvaldība jūnijā saņem Valsts kontroles Atzinības
rakstu par atklātu un publiskajā telpā
pārskatāmu sabiedrības informēšanu
par Valsts kontroles revīzijā “Par finanšu līdzekļu kultūrai, atpūtas un

sporta pasākumiem izmantošanas
lietderību un atbilstību normatīvo
aktu prasībām” sniegto ieteikumu ieviešanu. Bauskas novada pašvaldība
ir pirmā pašvaldība Latvijā, kura saņem šādu Atzinības rakstu.
2015.gada izskaņā noslēdzās līdz
šim vērienīgais SIA “Bauskas siltums” projekts, kur izbūvēts šķeldas katls un rekonstruēta katlumāja.
10.jūnijā tiek rīkots svinīgais atklāšanas pasākums.
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Jūlijā Bauskā pulcējas kaismīgi
festivālu atbalstītāji, augsta ranga
amatpersonas un ārzemju viesi.
2.jūlijā ar moto “Iepazīsti savu
novadu!” Bruknas muižā krāšņi svin
Bauskas novada svētkus.
Bauskas Kantrimūzikas festivālā
8. un 9. jūlijā sasniegts jauns rekords,
divās dienās pulcinot vairāk nekā 12
000 cilvēku. Tas ir līdz šim lielākais
klausītāju skaits festivāla vēsturē.
Festivālā uzstājas Wayne Law no
Austrālijas, Jonis no Lietuvas, “Kaidi & Barn Brothers” no Igaunijas,

“Dutch Eagles” no Nīderlandes, kā
arī populāri izpildītāji no Latvijas:
“Dakota”, “Flame & Rolltones”,
“Tequila”, Aivars Birzmalis, “Sestā
Jūdze”, “Apvedceļš”, Aldis Rullis,
“Klaidonis”, “Jauna diena”, Mārtiņš
Jātnieks, kā arī trīs jaunās grupas, kas
muzicēja uz Draugiem.lv skatuves.
No 16. līdz 17.jūlijam Bauskā izskan Kurzemes-Zemgales hercogu
Ketleru laika mūzikas un mākslas
festivāls. Koncerti norisinās Bauskas
pilī, Bauskas rātsnamā un Bauskas
Svētā Gara baznīcā.

AUGUSTS
Spītējot lietum, 5. un 6. augustā
krāšņi aizrit Bauskas pilsētas svētki “Bauskas smeķis”.
Svētku ieskaņas pasākums 5.augustā notiek Saules dārzā pie Plūdoņa pieminekļa, kad Bauskā ar Imanta
Kalniņa dziesmu programmu viesojas „Austrasbērni”. Svētku otrā diena
sākas ar Bauskas novadā ražoto labumu tirdziņu. Rātslaukumā par svētku
atmosfēru rūpējas Bauskas jaunie
dziedātāji no vokālajām studijām un
deju grupas “Lēra”.
Svētku vakara programma sākas ar
raidījuma šovu „5 krēsli un 15 cepumi” kopā ar Bauskas mājražotājiem.
Turpinājumā – gardēžu paraugstunda
– kulinārijas šovs „Bauskas smeķis”
kopā ar Baibu Sipenieci-Gavari un
Bauskas vadošajām kafejnīcām, gatavojot 200 kilogramu smagu kūku,
ko rotā Bauskas ģerbonis. Šovā
uzstājas mākslinieki – vokālais ansamblis „Eliksīrs” un „Suitu sievas”.
Vakara koncertā uzstājas Laimis Rācenājs un grupa „Neaizmirstulītes”.

Novadā par tradīciju kļuvuši rekonstruēto ielu atvēršanas svētki. Augustā ar folkloras kopas “Dreņģeri”
uzstāšanos atklāj Dreņģerkalna un
Torņa ielu Codes pagastā, savukārt
Īslīces pagastā gājēju celiņa un veloceliņa atklāšanā skan neierastāki
ritmi. Atrodoties vēl Olimpisko spēļu
iespaidā, kas notika Brazīlijā, gan-

OKTOBRIS
Latvijā no 10.-14.oktobrim norisinās Karjeras nedēļa. Bauskā tā
notiek pirmo reizi. Jaunieši satiek
vietējos darba devējus savā novadā,
dodas ekskursijās uz uzņēmumiem,
apmeklē profesionālās un augstākās
izglītības iestādes, tiekas ar dažādu
profesiju pārstāvjiem, piedalās radošajās darbnīcās, profesiju meistarklasēs un aizraujošos konkursos, kā arī
saņem karjeras konsultācijas.
Oktobrī top zināms, ka piešķirts
Eiropas Savienības finansējums
četru sabiedriski nozīmīgu projektu
īstenošanai Bauskas novadā: “Īslī-

Ar pasākumu Bauskas Rātsnamā
noslēdzas pašvaldības sakoptāko īpašumu konkurss „Bauskas novada rota
2016”. Konkursu organizē jau trešo
gadu, kopumā tika pieteikti 16 īpašumi. Visvairāk – individuālās dzīvo-

ces kultūras nama pieejamības uzlabošana”, „Īslīces kultūras nama
stāvlaukumu atjaunošana un paplašināšana”, “Viļa Plūdoņa muzeja
klēts restaurācija” un “Viļa Plūdoņa
muzeja ratnīcas restaurācija”.
Oktobra beigās darba vizītē Bauskas novadu apmeklē Zemkopības
ministrs Jānis Dūklavs. Notiek tikšanās ar novada domes deputātiem,
tiek apmeklēts biešu ražošanas un
pārstrādes līderis SIA “Jaunkrasts”
Brunavas pagastā un piena pārstrādātāju ražotne SIA ”Baltic Dairy
Board”.

NOVEMBRIS

drīz trīs kilometru garo ceļu pieskandina ar sambas ritmiem.
20. augustā Goda pilsoņa titulu piešķir Gido Kokaram, kurš vairāk kā 30
gadus vadījis skolotāju kori “Daina”
un ilgstoši bijis Bauskas rajona koru
virsdiriģents.
Novada pašvaldība un Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija (RPIVA) 4.augustā noslēdz
sadarbības līgumu.

Patriotiskajā mēnesī Latvijas
vēsture un brīvība šogad tiek godināta 11.novembrī ar lāpu gājienu
līdz piemineklim Brīvības cīņās
kritušajiem, ar svinīgu Latvijas Republikas 98.gadagienai veltītu koncertu Kultūras centrā, ar bezmaksas
latviešu filmas “Melānijas hronika”
demonstrēšanu un jau par tradīciju
kļuvušo Bauskas kafejnīcu Patriotisko nedēļu. Patriotisma mēnesis novadā tiek aizsākts ar 3. un 4. novembra
pasākumu “Latviešu karavīrs laikme-

SEPTEMBRIS
10. septembrī Bauskā vecpilsētā aizrit VI Pagalmu svētki un IV
Putras godēšana, aicinot iepazīt
vecpilsētas pagalmu burvību, kā arī
nogaršot Elmāra Taņņa un “Īsto latvju saimnieču” gatavoto Rātes putru.

29. jūlijā ar izstādes atklāšanu
Bauskas muzejā sākas 13.starptautiskais plenērs “Bauskas vasara 2016”.
Šogad plenērā piedalās viesi no Gruzijas, Lietuvas un Krievijas.
6. jūlijā Bauskā notiek Kohēzijas
politikas Eiropas Savienības Struktūrfondu un Kohēzijas fonda (ES fondi) 2014. – 2020. gada plānošanas perioda Uzraudzības komitejas ikgadējā
izbraukuma sēde, kurā izskata aktuālos ES fondu ieviešanas jautājumus.
Divas dienas vēlāk Bauskas novadā reģionālajā vizītē ierodas Ministru
prezidents Māris Kučinskis. Bauskas
rātsnamā notiek tikšanās ar pašvaldības vadību, deputātiem, uzņēmējiem.
No 24. līdz 30. jūlijam Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Latvijas Lauku
forumu organizē vasaras skolu-nometni Moldovas kolēģiem. Latvijā
ierodas 30 cilvēku delegācija. Četri
no tiem izzina mūsu praksi lauku
tūrismā, finansējuma piesaistē valsts
sludinātajiem Eiropas Savienības
projektiem un pašvaldības organizētajās iepirkuma procedūrās.
20. jūlijā sāk Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas (BJSS)
infrastruktūras objekta – peldbaseina
– pamatu betonēšanu.

tu griežos”.
15.novembrī Bauskas daudzfunkcionālā sporta un atpūtas centra pamatos iebetonēta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm.
Bauskas pilī 19. novembrī apbalvo Bauskas novada uzņēmējus par
uzņēmējdarbības vides attīstību novadā.
21.novembra pievakarē, daudzu
jo daudzu pilsētnieku un novadnieku atbalstīts, aizrit jaunā gājēju tilta
pār Mūsas upi atklāšanas pasākums.

DECEMBRIS
jamās mājas lauku teritorijā Galveno
balvu piešķir Vārnu ģimenes īpašumam „Rītausmas”.
Nominācijā „Sakoptākā daudzdzīvokļu māja” atzinību piešķir mājai
„Upītes” Gailīšu pagastā, nominācijā
„Sakoptākais lauksaimniecības uzņēmums” – Īslīces pagasta SIA „PS
Līdums”, „Sakoptākais uzņēmums”
– SIA „ D.M.I.Dālderi” Ceraukstes
pagastā. Sakoptākā pašvaldības iestāde–Bauskas Bērnu un jauniešu centrs.
3.septembrī Čehijas Republikas
kultūras ministrs Daniels Hermans un
Latvijas kultūras ministre Dace Melbārde dodas uz Bausku, lai piedalītos
čehu restauratoru 20 gadu ilgā darba
rezultāta un ieguldījuma Latvijas kultūras mantojumā prezentācijā.
Novada pašvaldība konkursā
“Draudzīgs velosipēdistam” kategorijā “Velosipēdistiem draudzīgas
infrastruktūras izveide” saņem apbalvojumu par ieguldījumu velokultūras
veicināšanā.

28. decembrī svinīgi tiek pārgriezta Higiēnas centra Rūpniecības ielā 7 atklāšanas lenta.
Aizvadīts Olimpiskais gads. Mūsu
puses sportisti tajās gan nepiedalījās,
taču novads tiek kupli pārstāvēts Latvijas IV Olimpiādē, kas vasaras vidū
risinājās Vidzemē-Valmierā un Cēsu
pusē. Lai uzslavētu visus sportistu
sasniegumus, decembrī tradicionāli

aizrit “Jaunatnes sporta laureāts” un
“Sporta laureāts”.
9.decembrī Jelgavas tehnikumā
risinās konkursa “Labākais darbā
ar jaunatni 2016” apbalvošanas ceremonija. Nominācijā „Aktīvākā
jaunatnes organizācija, biedrība vai
nodibinājums, kas veic darbu ar jaunatni reģionālā mērogā” tiek apbalvota biedrība “Apvienība JUMS”.
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Rosīgais janvāris Bauskas Bērnu un
jauniešu centrā
Neskatoties uz janvāra vilinošajām sniega aktivitātēm, Bauskas
BJC notiek nerismtoša darbošanās
visās trijās mājās - dimd deju soļi,
skan ģitāru akordi, notiek sarunas
angļu un franču valodā, tiek zāģets,
vīlēts, līmēts, smaržas un garšas vilina apgūt jaunas ēdienu receptes,
notiek diskusijas par krāsām, šūts,
mezglots, veidots, kausēti stikli,
gleznots un izšūts. Turpinās gatavošanās konkursiem, izstādēm, koncertiem un sacensībām. Jau vairākas
nedēļas audzēkņi un pedagogi kopā
ar gleznošanas studijas „Meistars
Gothards” dalībniekiem izšūj krāšņas rozes, kuras mācību gada noslēgumā rotās Dzeltenās mājas Rīgas
ielas logus.
No 5. janvāra līdz 15. februārim
Bauskas BJC Sarkanajā mājā tiek
piedāvāta iespēja izzināt un darboties vides izglītības interaktīvajā nodarbībā „Dabas dziednīca – purvs”.
Izstāde tiek organizēta sadarībā ar
Ķemeru nacionālo parku.
Pirmo reizi CSDD rīkotajā konkursā “Gribu būt mobils” (6. - 8.
klašu skolēniem) piedalās Bauskas
BJC komanda „Velopulciņš” (Artis
Mašinskis, Ingmārs Kļava, Jurijs
Salaka, Sergejs Salaka, Normunds Indāns). Pēc konkursa 1.kārtas
apkopotajiem rezultātiem „Velopulciņš” ir veiksmīgo 70 komandu vidū, kuri iekļuvuši pusfinālā.
Pusfinālu laikā to puišiem nāksies
parādīt savas padziļinātās zināšanas ceļu satiksmes drošības noteikumos, iesaistoties gan stafetē, gan
interaktīvos uzdevumos, gan citās
interesantās aktivitātēs. Visos pusfināla kontrolpunktos būs jāizmanto
savas teorētiskās zināšanas un arī
radošā pieeja, katram dalībniekam
izmantojot savas novatora prasmes.
Veiksmīgam startam būs nepieciešams gan saliedēts komandas gars,
gan spēja individuāli parādīt labu
sniegumu.
Bauskas BJC Dzeltenajā mājā
deju kopai „Mēmelīte” notiek sprai-

ga jauno deju soļu apgūšana, gatvošanās izbraukuma koncertiem. Arī
paši rīko sadraudzības koncertus,
tādēļ janvāra pirmajās dienās uz
kopīgu sadancošanos bija aicinājuši
ciemos draugu kolektīvus no dažādiem novadiem - „Gaida” (Preiļi),
„Vizbulīte” (Sigulda), „Stariņš”
(Kuldīga), „Pīlādzītis”(Ogre) un
„Kārums” (Rīga), lai krāšņā koncertā izdejotu jaunākās dejas.
Valsts izglītības satura centrs
2016.gadā organizēja interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās
mākslas pulciņu pedagogu metodisko darbu konkursu. Tā mērķis
bija aktivizēt pedagogu metodisko
darbību kā radošo procesu un pieredzes apmaiņu, izstrādājot mūsdienīgus metodiskos materiālus
un popularizējot pedagogu labās
prakses piemērus interešu izglītībā.
Vienlaikus, izvēloties konkursam
tēmu “Manas mājas”, pedagogi
tika rosināti sadarbībā ar saviem
audzēkņiem domāt par Latviju tās
nozīmīgās jubilejas zīmē. Konkursa
dalībnieku darbu izstādes un pedagogu pieredzes apmaiņas semināri
norisinājās 6 novados. 2016. gada
26. aprīlī Bauskas Bērnu un jauniešu centrā un Bauskas muzejā norisinājās Zemgales reģiona pedagogu
metodiskā diena.
Bauskas BJC vizuālās un vizuāli
plastiskās mākslas pulciņu pedago-

gi un audzēkņi 18. janvārī devās uz
Rīgu, kultūras pili “Ziemeļblāzma”,
lai apskatu interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas
pulciņu pedagogu radošā procesa
un pieredzes materiālu izstādi “Manas mājas”. Izstādē iespēja iepazīties ar pedagogu radošo procesu
- izsekot ceļam no idejas līdz tās
realizācijai audzēkņu darbos. Konkursa laureātu darbi visdažādākās
interpretācijās, aicina domāt ne tikai par māju kā arhitektūras formu,
bet arī par mājas sajūtu, cilvēkiem,
vidi un lietām, kas to rada, par māju
kā alegoriju un par mūsu kopīgajām
mājām - Latviju.
14. februāra pēcpusdienā Bauskas Autoostā piestās „Valentīndienas ekspresis”. Bauskas BJC aicina ikvienu apmeklētāju iesaistīties
pasākuma aktivitātēs. Gleznošanas
pulciņa dalībnieki kopīgi ir radījuši
košu „ekspreša” zīmējumu izstādi
„Ripo raiti!”. Izstāde priecēs Bauskas Autoostas pasažierus visu februāra mēnesi.
Plašājā Bauskas Bērnu un jauniešu centra pulciņu nodarbību piedāvājumā aicinām apgūt ko jaunu,
pārbaudīt savas spējas un intereses
jebkuru skolas vecuma jaunieti. Nāc
un darbojies!

Pirmajā nodarbībā jaunieši tika
iepazīstināti ar visām filmas veidošanas fāzēm, kas notiek katrā
filmas veidošanas posmā. Aizraujošākā aktivitāte jauniešiem šķita, īsfilmas scenārīja izveidošana
un nofilmēšana uz vietas Bauskas
BJC Dzeltenajā mājā. Katrs filmiņas noslēgums tika analizēts un
pārrunātas veiksmīgās un ne tik
veiksmīgās lietas.
Nākamajās
nodarbībās
būs
rakstīšanas treniņs, pamats ideju
meklējumiem, dažādu filmu žanru īpatnības un klasifikācija, sava
interesantā žanra atrašana. Jaunieši iegūs atbildes uz jautājumiem:
kā atrast īsto ideju - no kā sākt, kā
izveidot interesantu stāstu? Kā arī
iegūs plašas zināšanas par scenārija
uzbūves un rakstīšanas pamatprin-

cipiem, piemēram, kādi varoņi ir
interesanti un kāpēc citi garlaicīgi.
Apgūs kameras lietošanas pamatus, mācīsies par kameras kustību,
kadrējumu, kā caur kadra uzbūvi,
no dažādiem leņķiem var izstāstīt
skatītājam dažādas aktiera emocijas, tiks iegūtas praktiskas prasmes
darbojoties ar kameru. Tiks runāts
par aktiera darbu, skaņas un mūzikas nozīmi filmā.
Projekta mērķis ir iedrošināt
jauniešus veidot savus video projektus un sniegt zināšanas un tehnisko atbalstu savu ideju realizēšanai. Nākošā nodarbība 24.janvārī
plkst.15.00 Bauskas BJC Dzeltenajā mājā, Rīgas ielā 8.

Bauskas BJC Jaunatnes lietu
speciāliste Madara Grīvāne

Bauskas BJC metodiķe Ilze
Krieviņa

No idejas līdz filmai
Bauskas Bērnu un jauniešu centra Multimediju studijā no janvāra
līdz jūnijam norisināsies audiovizuālās mākslas semināru cikls “NO
IDEJAS LĪDZ FILMAI”.
Apmācības vada režisors un
producents Pāvels Gumennikovs,
kurš ieguvis pieredzi gan Latvijā,
gan starptautiski ar dažādiem audiovizuāliem projektiem - filmām,
reklāmām, mūzikas video. Dažādas
nodarbības vadīs jomas speciālisti - aktiermeistarībā, gaismošanā,

operatormākslā, montāžā, krāsu
korekcijā un producēšanā. Par to kā
veidot lielisku mārketinga kampaņu
filmām un prezentēt savas idejas mācīs Lāsma Gumennikova. Semināru
cikla laikā jaunieši iegūs teorētiskas
un praktiskas zināšanas: attīstot savas idejas, kā uzrakstīt scenāriju filmai, mācīsies filmēšanas pamatus un
montēs savas filmas. Tāpat jaunieši
apgūs prasmes virzīt savas filmas sociālajā vidē un sasniegt pēc iespējas
plašāku skatītāju auditoriju internetā.

Bauskā noslēdzies jau trešais konkurss-sadancis “Bigas krūze”

Sestdien, 21. janvārī, Bauskas
Kultūras centrā norisinājās Latvijas
vidējās paaudzes un senioru deju

kolektīvu konkurss-sadancis “Bigas krūze”, kurā visaugstāko žūrijas
novērtējumu un līdz ar to deviņus

kilogramus smago tērauda Bigas
krūzi saņēma vidējās paaudzes deju
kolektīvs “Gatve - otrā iespēja” no

Rīgas par parādīto sniegumu dejā
“Es mācēju danci vest”.
Konkursā-sadancī, kas notika jau
trešo reizi un kurā šogad piedalījās
desmit deju kolektīvu, dalībnieki izdejoja divas dejas – vienu no latviešu deju zelta fonda un otru deju pēc
izvēles. Zelta fonda dejas sniegumu
vērtēja profesionāla žūrija: horeogrāfe, XV Deju svētku goda virsvadītāja Rita Spalva, horeogrāfe,
dejas pedagoģe, vairākkārtēja Deju
svētku goda virsvadītāja, tautas
deju ansambļa “Liesma” repetitore
un vadītāja asistente Marga Apsīte un bijušā Valsts deju ansambļa
“Daile” baleta mākslinieks, Latvijas
Universitātes tautas deju ansambļa
“Dancis” horeogrāfs, baletmeistars
un repetitors Egīls Polis.
Kā stāsta konkursa idejas autore un tagadējā deju kopas “Biguļi”
vadītāja Santa Zemīte: “Sadejošana
Bauskā tiek rīkota kopš 2015. gada,
lai mēs turpinātu priecāties un lepotos par katru kolektīvu, kurš ar savu
dejotprasmi spodrina Latvijas vārdu
un nes to pasaulē. Birutas mīļākā
deja bija Harija Sūnas “Pie Dau-

gavas”, tāpēc sadejošanas mērķis
ir saglabāt un parādīt nākamajām
dejotāju paaudzēm latviešu dejas
zelta fondu. Tā kā Birutu ikdienā
mīļi sauca par Bigu, tad sadejošanas
galvenā balva tā arī nosaukta – “Bigas krūze”.”
Konkursā šogad piedalījās arī
vidējās paaudzes deju kolektīvi
“Ducis”, “Pali”, “Sidrabi”, “Aizkrauklis”, “Viducis”, “Bārbele”,
“Dzirnavnieki” un senioru deju kolektīvi “Aizkrauklis” un “Biguļi”.

Jānis Bukšs,Bauskas Kultūras
centra, Sabiedrisko attiecību
speciālists

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

lasiet arī www.bauska.lv

2017.gada 27.janvārī
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Bauskas Valsts ģimnāzijas
skolēni Erasmus +
projektā viesojas Grieķijā
2016. gada nogalē, kad Latviju
un Bausku apciemoja sniegs un samērā drēgns laiks, Bauskas Valsts
ģimnāzijas skolēni Karolīna Dievaite (11.c), Kristiāna Paula Lībiete
(11.c), Arnis Cimermanis (11.c), Renārs Buka (11.c), Roberts Raismanis
(11.a) kopā ar skolotāju Daigu Telneri un direktora vietnieci metodiskajā
jomā Kristīnu Kuzmiču Erasmus+
projekta “Dispute,Discuss,Develop”
ietvaros devās uz Grieķiju.
Šoreiz skolēni piecas dienas padziļināja savas prasmes angļu valodā, debatējot par jautājumiem, kas
saistīti ar izaicinājumiem mūsdienu
izglītībā. Skolēni izteica savu viedokli par to, kāda loma mūsdienu
tehnoloģijām ir izglītībā. Protams,
Grieķu kolēģi darbu bija plānojuši
tā, lai viesiem būtu iespējams apskatīt kaut nelielu daļu no šīs saulainās
valsts krāšņuma. Skolēni no brauciena atgriezās emociju un sajūtu
pārpilni, gandarīti par piedzīvoto
un redzēto, sajūsmināti par ģimeņu
viesmīlību, kā arī atzinīgi novērtējot
to, ka nedēļu bija jāpavada praktiski
pielietojot savas angļu valodas zināšanas.
“Apmeklējot tipiskos tūrisma objektus - Akropoli, Poseidona templi
Vidusjūras piekrastē, rodas pārliecība, ka šeit jāatbrauc ikvienam. Ikvienam vērts ieelpot to pašu gaisu,

ko reiz elpojis Aristotelis, ikvienam
ir vērts sajust to vārdos neizsakāmo
auru,” stāsta Kristiāna Paula Lībiete.
“Šis projekts man sniedz iespēju
ielūkoties citu valstu kultūrā. Tas man
sniedza iespēju satikt brīnišķīgus cilvēkus, redzēt valsti, kura daudziem ir
eksotiska un sveša, kā arī iespēju atrast jaunus draugus un domubiedrus,”
atklāj Arnis Cimermanis.
Roberts Raismanis neslēpj: “Ģimene, kura mani laipni uzņēma, ir
kļuvusi par maniem draugiem, kurus
visticamāk reiz atkal apciemošu vai

aicināšu ciemos pie sevis. Draudzība
- tā ir viena no lielākajām vērtībām
pasaulē. Vērtība, kuru katram ir jāveido un jāsaglabā saviem spēkiem.”
“Dodoties uz svešu valsti, ģimeni,
skolu, es atskārtu, cik reizē atšķirīgi un vienādi mēs visi esam. Lai arī

grieķu temperaments ļoti atšķiras no
mūsu, tomēr viņi ir tādi paši kā mēs
- labsirdīgi, draudzīgi, aktīvi. Katra
diena man bija kā piedzīvojums,” tā
teic Karolīna Dievaite.
Jau ar pirmajām jaunā gada dienām sākas aktīvs darbs, lai sekmīgi
turpinātu darboties projektā. Pavisam drīz skolēni sāks gatavoties nākamajam tiešsaistes debašu turnīram
un pavasarī dosies uz Ungāriju, lai
debatētu jau par citiem aktuāliem
jautājumiem.

Egita Atslēga, BVĢ skolotāja

RPIVA filiāles reģionos neslēgs

Izglītības un zinātnes ministrija
(turpmāk – ministrija) informē par
būtiskākajiem jautājumiem saistībā
ar Rīgas Pedagoģijas un izglītības
vadības akadēmijas (turpmāk – RPIVA) reorganizāciju un izmaiņām, kas
skars pašreizējās RPIVA reģionālās
filiāles.
Informējam, ka filiāles tiks saglabātas un turpinās darboties kā Latvijas Universitātes filiāles, nodrošinot
studiju kvalitāti un augstākās izglītības pieejamību reģionos. Latvijas
Universitāte turpinās studiju programmu īstenošanu filiālēs Alūksnē,
Bauskā, Cēsīs, Jēkabpilī, Kuldīgā,
Madonā, Tukumā un Ventspilī, nodrošinot filiāļu pilnvērtīgu darbību.
Reorganizācijas procesā studējošo
tiesības būs prioritāte. Tiks nodrošināta studiju procesa nepārtrauktība
gan attiecībā uz jau apgūto studiju
kursu pielīdzināšanu, gan studiju
finansēšanas nosacījumiem, sagla-

bājot no valsts budžeta finansēto
studiju vietu skaitu un studiju maksu
līdzšinējā apjomā. Akadēmiskajam
personālam būs nodrošināta iespēja
turpināt darbu, jo darba tiesiskās attiecības ar akadēmisko un administratīvo personālu pārņems Latvijas
Universitāte.
Reorganizācija stāsies spēkā no
2017./2018. akadēmiskā gada. Visi
pašreiz RPIVA filiālēs studējošie,
tai skaitā akadēmiskajā pārtraukumā
esošie un 2016./2017. akadēmiskā
gada ziemas uzņemšanā imatrikulētie, varēs turpināt un pabeigt studijas studiju programmās filiālēs vai
citā augstskolā, kas piedāvā satura,
iegūstamā grāda un kvalifikācijas
ziņā atbilstošu studiju programmu,
rezultātā saņemot Latvijas Universitātes vai citas izvēlētās augstskolas
diplomu.
Gatavību uzņemt RPIVA studentus atbilstošās studiju programmās
ir izteikusi Rīgas Tehniskā universitāte, Banku Augstskola, Daugavpils
Universitāte, Vidzemes Augstskola,
Liepājas Universitāte, kā arī Ventspils Augstskola. Reorganizācijas
rezultātā studējošajiem tiks nodro-

šināts kvalitatīvāks studiju saturs,
piekļuve visu jomu akadēmiskajiem
resursiem un vairāk iespēju profesionālai attīstībai, tai skaitā piekļuve
Latvijas Universitātes stipendijām
un projektiem, jaunām mācību un
darba tehnoloģijām un metodēm.
Tieša saikne ar Latvijas Universitāti ļaus tiem izglītības speciālistiem,
kas jau šobrīd strādā skolā, iegūt
augstākas kvalitātes izglītību un izmantot visas tās pašas priekšrocības,
kādas šobrīd ir pieejamas Latvijas
Universitātes studentiem. Šāda pastāvīga resursu aprite ļaus nodrošināt
reģionu skolas ar kompetentiem mācībspēkiem.
Pašlaik, pamatojoties uz publisko
konsultāciju rezultātiem, iesniegšanai Ministru kabinetā tiek gatavots rīkojums, kas paredz RPIVA
pievienošanu Latvijas Universitātei. Plānots, ka tas tiks izsludināts
Valsts sekretāru sanāksmē 2017.gada
26.janvārī.

Kristīne Krumberga, Izglītības
un zinātnes ministrijas
Augstākās izglītības, zinātnes
un inovāciju departamenta
vecākā referente

Paziņojums par nomas tiesību izsoli

Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas komisija 2017.gada 15.februārī plkst 13.30 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko Bauskas novada pašvaldības
nekustamā īpašuma Dārza iela 11, Bauskā, kadastra Nr. 4001 005 0200, daļas, kas sastāv no zemes vienības
540 m² platībā un nedzīvojamās ēkas (siltummezgla) ar platību 140 m² nomas tiesības.nomas tiesību izsoli ar
augšupejošu soli. Nomas termiņš – 2022.gada 1.marts.
Izsoles sākumcena EUR 100,00 (viens simts euro) mēnesī (bez PVN). Pieteikšanās izsolei līdz 2017.gada
14.februāra pulksten 17.00.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Bauskas novada domes mājas lapā www.bauska.lv. vai Bauskas novada
administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā.Tel. uzziņām 29168555.

Karjeras izglītība –
šodienas izaicinājumi
Bauskas 2. vidusskola II mācību
semestri uzsāka ar projektu nedēļas
darbu, kuras mērķi bija nodrošināt
izglītojamam pašizpētei, karjeras
izpētei, plānošanai un vadīšanai nepieciešamo pamatzināšanu un pamatprasmju apguvi; radīt pamatu
savlaicīgam, apzinātam un ar iespējām sabalansētam personīgam lēmumam par turpmāko izglītību.
Tā kā valstī karjeras izglītība ir
viena no prioritātēm, skolas direktore Vera Grigorjeva iedvesmoja
skolas saimi un sabiedrību pievērsties šai jomai. Mūsu skolas karjeras
konsultante Melānija Antonoviča
sadarbībā ar vecākiem, skolotājiem,
Bauskas uzņēmumiem “iegrieza
karjeras ratu”, lai šī nedēļa būtu interesanta un katrs skolēns varētu “pielaikot” kādu profesiju.
5.un 6.janvāris skolā bija īsta viesu diena. 1.-4.klašu skolēni projektu
nedēļā iepazina dažādas profesijas.
Profesiju vēsturi pētīja 4. c klases
skolēni. Bauskas pils mākslas zinātniece Vineta Skalberga stāstīja par
vēsturnieka, pētnieka un restauratora
profesiju un darba pienākumiem. Skolēni apmeklēja Bauskas muzeja izstādi par profesijām pirms 100 gadiem.
Skolēni apmeklēja uzņēmumu
„Klipan Saule”, lai iepazītu vilnas
ceļu līdz dzijas pavedienam, ciemojās Bauskas bērnu bibliotēkā,
lai iztaujātu bibliotēkas vadītāju par
bibliotekāra profesiju un mācību iespējām profesijas apguvē. Bērni iepazinās ar “Rimi Bauska”, “Bauskas
Dzīve” redakcijas darbu.
Vairākās klasēs viesojās skolēnu
vecāki un skolas absolventi.
Skolēni iepazinās ar tādam profesijām kā fizioterapeits, aerodizainers, gleznotājs, jūrnieks, kā arī ar
citām interesantām profesijām.
3.a klasē viesojās fizioterapeite
Irina Pašišņaka, kura mācīja skolēniem kā pareizi sēdēt skolas solā un
stāstīja par muguras problēmām, kā
arī par mobilā telefona ietekmi uz
skolēnu stāju un mugurkaulu.
Pie 4.a klases skolēniem viesojās
skolas absolvents Artūrs Golovčanskis, kurš Anglijā strādā 6 gadus. Viņš
stāstīja par inspektora profesiju.
Skolēnus pārsteidza un iedvesmoja
ciemiņa prezentācija par darbavietu
un stāstījums par piedzīvoto karjeras
veidošanā angļu valodā.
Neparastas profesijas pārstāvis –
aerodizainere Antra Liepa viesojās
4.b klasē. Viņa pastāstīja, ka nodarbojas ar telpu noformēšanu svētkiem, izmantojot balonus.
5.a,b,c klase tikās ar vecāko medmāsu Ivetu Kārkliņu. Viņa stāstīja
par veselīgu dzīvesveidu, fizisko
aktivitāšu un ūdens lietošanas nepieciešamību cilvēka dzīvē. Pie 5.c
klases skolēniem ieradās pansionāta
,,Derpele” sociālā darbiniece I.Vītola un pastāstīja, kādas zināšanas
nepieciešamas, lai varētu strādāt aprūpētāja darbu.
Ieinteresēta tikšanās piektās klases skolēniem bija ar Agni Muduru,
muitas policijas darbinieku. Piekto
klašu skolēni varēja iepazīties ar
konditora darbu un konditores Marinas Pašišņakas vadībā izmēģināt savas prasmes šajā profesijā. Ļoti interesanti Amandas tētis- NBS karavīrs
Raimonds Savickis stāstīja par karavīra drosmi, fizisko sagatavotību.

Sestās un septītās klases devās
mācību ekskursijā uz SIA ,,Karameļu darbnīca” Jelgavā, kur skolēni
paši izmēģināja pagatavot karameles. 7.a klase uz skolu aicināja Lauras tēti Jāni Kirkilu, z/s ,,Maizītes”
īpašnieku. Viņš skolēnus pārsteidza,
ka zemnieku saimniecības vadītājam jāprot vismaz septiņus amatus,
kā ekonomista, grāmatveža, ķīmiķa, biologa, u.c. Pēc tam 7.a klases
skolēni tikās ar Iekšlietu ministrijas
informācijas centra datorspeciālistu
Maigoni Avotiņu.
7.b klase iepazinās ar friziera
profesiju, un klases audzēkņu māmiņas Sintija Mangina, Jana Vecele
safrizēja gan puišus, gan meitenes,
gan audzinātāju. 8.a un 8.b klases
tikās ar prokuratūras pārstāvi Jeļenu
Lukinsku, kura ir Bauskas 2.vidusskolas absolvente. 9.a un 9.b klase
apmeklēja Bauskas poliklīnikas laboratoriju, kurā Inese Soņi iepazīstināja skolēnus ar laboranta darbu. 5.a
un 5.b klases audzēkņi viesojās Bauskas ķīmiskās tīrītavas ražotnē. 9.a klase klausījās kā vetārste Ginta Sirmane
no SIA ,,Līga VET” ieinteresēti stāstīja, ko dara veterinārārsts, kur iegūt šo
profesiju, kur ir iespējas strādāt.
9.a klases skolniece Alise Lapsa
skolasbiedriem stāstīja par savu un
Nikolas Freimanes darbu labdarības
organizācijā ,,Palīdzēsim.lv”.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Bauskas daļas
komandieris Vadims Kuzmičs atklāja skolēniem glābēju un ugunsdzēsēju darba specifiku, Bauskas novada
Bērnu un jaunatnes sporta skolas
treneri Māris Šekavs un Aivars Solzemnieks stāstīja par trenera darbu,
Bauskas Mākslas skolas direktore
Mārīte Šulce- par dizainera profesiju,
zemessardzes 54.inženiertehniskā bataljona virsseržants Guntis Macpans
–par dienestu zemessardzē. 8.-9.klašu
skolēni priecīgi sagaidīja Alises mammu Lieni Lapsu, sociālo darbinieci.
Vidusskolēniem bija iespēja iepazīties ar Bauskas reģiona profesiju
piedāvājumiem, izpētīt koledžu un
augstskolu piedāvājumu, lai iegūtu
konkrētu profesiju.
Alus darītavā “Bauskas alus”
skolēni, uzklausot zinošo gidi Aelitu
Minkeviču, iepazinās ar tehnologa
profesiju un ražošanas procesu, kā
arī iejutās degustatoru lomā, baudīja
bezalkoholiskos, veselībai labvēlīgus dzērienus.
VID darbinieki: Irina Jegopa,
Bauskas klientu apkalpošanas centra vadītāja un galvenā nodokļu inspektore Iveta Liepa iepazīstināja ar
valsts dienesta iekšējo darbību, plaši
izklāstīja par nodokļiem un citiem
maksājumiem mūsu valstī, viņas arī
informēja, kādu profesiju pārstāvji ir
vajadzīgi VID .
Projektu nedēļas pēdējā dienā
katra klase prezentēja paveikto.
Projektu nedēļas noslēguma pasākumā Domes priekšsēdētājs Raitis
Ābelnieks par radošu darbu un panākumiem pasniedza apbalvojumus
pedagoģēm Valentīnai Rajevskai,
Diānai Siliņai un Ivetai Leitlantei.
Paldies visiem, kuri mūsu skolēniem deva zināšanas un iedvesmu!

Juta Gaiķe, Bauskas 2.
vidusskolas direktores vietniece
izglītības jomā
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Sports novadā

Volejbols
Olimpiskais gads aizvadīts. Jaunais gads atnācis ar jauniem mērķiem, sacensībām, uzvarām un mazāk veiksmīgiem startiem.
Otrajās janvāra brīvdienās Vecumniekos novada kausa izcīņas
kārtējo posmu aizvadīja volejbola
veterāni.Ceturtās kārtas sacensībās
par uzvarētājiem kļuva mājinieki,
otrajā vietā mežotnieki, trešajā vietā
Īslīces seniori.Nākošā kārta volejbola veterāniem iecerēta 4.februārī,
mājīgajā Griķu pamatskolas sporta
bāzē.
15.janvārī Codes pamatskolas
sporta zālē dāmu kausa izcīņu turpināja Bauskas novada sieviešu volejbola komandas. Vietas tika sadalītas šādā secībā – Bauska, Bauskas
studentes, Mežotne un Īslīces jaunās
spēlētājas. Dāmām nākošā sacensību
kārta paredzēta 18.februārī Codes
skolā.

Hokejs
Pateicoties labvēlīgajiem laika
apstākļiem, sporta centram „Mēmele”, sadarbībā ar Mežotnes pagasta
Garozas ciema sporta pasākumu
organizatoru Gvido Kalnmali un
hokeja entuziastiem, izdevās sarīkot
aizraujošu un interesantu hokeja turnīru „Garozas ciema kauss 2017”.
Kopumā turnīrā piedalījās 8 vienības
– Brunava, Ceraukste, EVA Autonams, Tēvi un Dēli, Jaunā Bauska,
Garoza, Vecā Bauska un Vecsaule.
Vienības tika sadalītas 2 apakšgrupās.
Pirmie spēli uzsāka mājinieku,
Garozas, hokejisti un Jaunās Bauskas pieredzējušie spēlētāji. SPirmā
spēle noslēdzās ar mājinieku uzvaru
8-3. Savu teicamo sportisko formu
demonstrēja Gvido un Jānis Kalnmaļi. Arī pārējās spēles bija sīvas
un neprognozējamas. Vecā Bauska
pieveica pagājušā gada čempionus
Cerauksti, savukārt EVA Autonams,
kurā spēkus apvienoja Gailīšu un Īslīces hokejisti, zaudēja Brunavas vienībai, kurā labu sniegumu demonstrēja
Klāvs un Gints Jansoni. Brunaviešiem, ar grūtībām, bet izdevās pārspēt arī Garozas vienību, kurai spēles
noslēgumā pietrūka laika atspēlēties.
Cīnoties ar sastāva komplektāciju,
visās spēlēs zaudējumus cieta Ce-

raukstes vienība. Savukārt, turnīra
“melnais zirdziņš”, komanda Tēvi un
Dēli, demonstrēja labu hokeju un pārliecinoši iekļuva sacensību finālā. Jau
vairākus gadus, ar nelielām izmaiņām sastāvā, novada hokeja sacensībās startē Vecsaules komanda, kur
vienības pamatsastāvu veido Pļaviņu
ģimenes vīrieši. Viņi godam cīnījās
ar EVA Autonama puišiem un, izcīnot uzvaru, kopvērtējumā ierindojās
5.vietā. Bez zaudējumiem priekšsacīkstēs cīnījās Vecās Bauskas meistari. Finālā no katras apakšgrupas
iekļuva divas labākās vienības. Pēc
krusta sistēmas, tika noskaidroti finālisti. Par 3.vietu Garozas kausa izcīņā tikās Vecās un Jaunās Bauskas
vīri. Uzvarēja Jaunās Bauskas puiši.
Uzvarot ar rezultātu 8 pret 4 bronzas
godalgas izcīnīja – Kalvis Bernauts,
Jānis Karūss, Gatis Lazda, Oļegs
Arsentjevs un Kristaps Ozols. Finālā cīnījās Brunavas vienība un Tēvu
un Dēlu komanda. Spēle bija sīva,
Tēvu un Dēlu vienības spēlētāji prata
izmantot savus momentus, un izcīnīja zelta medaļas un uzvarētāju kausu.
Komandā spēlēja Didzis Domokejevs, Domeniks Domokejevs, Toms
Krumpāns, Mikus Krumpāns, Gustavs
Krumpāns un Gustavs Ozoliņš. Brunaviešu rindās atzīstami cīnījās Jānis
Dunkulis, Artūrs Jurševics, Gints Jansons, Klāvs Jansons, Nauris Auželis,
Vasīlijs Djačuks un Andris Purviņš.
Vecās Bauskas sastāvu veidoja K.
Trasūns, G. Feldmanis, A.Dīcmanis,
M. Matuzonis, G.Andersons un A.
Andžāns. Jāatzīmē Kalnmaļu ģimenes atsaucība un jāsaka liels paldies
par dalībnieku un līdzjutēju cienāšanu ar tēju un gardiem āboliem.

stīts, 500m distanci veica K.Kampuss. Ņemot vērā slēpošanas tradīcijas
Kampusu ģimenē, jādomā ka Klāva
izcīnītā zelta medaļa nebūs pēdējā.
Kuplākais dalībnieku skaits slēpotāju startēja jaunākajās vecuma grupās. Pateicoties Codes pamatskolas
sporta pedagoģes Lindas Jakutavičas
un Mežgaļu pamatskolas aktīvajai
skolotājai Dacei Kalniņai, sacensībās piedalījās daudz skolu jaunatnes.
Pēc jauniešiem trasē devās pieredzējušāki slēpotāji. Ātri “lidojošs”
savā slēpojumā bija Aigars Grīnbergs, kuram 6 km garā distance tāds
“sīkums” vien bija. . Savukārt 50 -64
gadīgo konkurencē nepārspēts palika slēpošanas vecmeistars Andris
Tirzītis.

Īpaši jāatzīmē kuplo Kampusu un
Čakšu ģimeņu atsaucība. K.Kampuss atgādināja, ka pie viņa glabājās
Latvijas Nacionālo karavīru biedrības Bauskas nodaļas dāvātais ceļojošais Pulkveža O.Kalpaka kauss, kurš
izcīnīts slēpošanas krosa komandu
sacensībās, tāpēc noteikti šajā gadā
jāsagaida piemēroti laika apstākļi,
lai sarīkotu vēl vismaz vienas slēpošanas sacensības.
Bauskas novada sporta centra
“Mēmele” balvu izcīņa slēpošanā:
-7 g.vec. 500m
1.Klāvs Kampuss 6:28
8 – 10 g.vec meitenes 1 km
1.Anete Čakša 6:20
2.Estere Kampuse 6:40
3.Sandija Balde 7:34

Slēpošana

Sievietēm savā vecuma grupā ātrākās – I.Naika un Ingrīda Šēnere.
Sacensību dalībnieki allaž priecājas
un atbalsta meistares Annas Pakalnes
skaisto un profesionālo slēpojumu.
Lai gan bez konkurences, Anna savu
distances kilometru veica visātrāk.
Sacensību noslēgumā tika apbalvoti sacensību uzvarētāji, īpašu sveicienu saņēma A.Pakalne, jo tikai pāris dienas pirms sacensībām svinēja
nozīmīgu dzīves jubileju! Sacensību
organizatori pateicās H.Muceniekam
par viņa nesavtīgo darbu Vecsaules
sila nūjošanas, skriešanas, pastaigu
un slēpošanas trašu sagatavošanā un
uzturēšanā.

11 – 12 g. vec. meitenes 1 km
1.Luīze Straģe 6:16
2.Kristīne Pfeifere 10:20
3.Kristija Anna Kalniņa 10:27
8 – 10 g.vec. zēni 1 km
1.Helvijs Trībers 6:42
2.Kārlis Čakšs 7:37
3.Ralfs Biernis 8:08
4.Renārs Konjuševskis 8:19
11 – 12 g.vec. zēni 1 km
1.Ričards Kalniņš 5:21
2.Regnārs Ļakūns 5:55
3.Krišjānis Čakšs 7:44
4.Jānis Strazdiņš 9:20
5.Dāvis Biezbārdis 13:16
13 – 18 g.vec meitenes 2 km
1.Ligija Kampuse 12:10

Svētdienā, 22.janvārī, Vecsaules
sila trasēs, sadarbībā ar slēpošanas
entuziastu un veselīga dzīves veida
atbalstītāju Herbertu Mucenieku, tika
rīkota Sporta centra “Mēmele” balvu
izcīņa slēpošanā. Baltajās trasēs devās
39 slēpotgribētāji. Jaunākais sacensību
dalībnieks bija septiņgadīgais Klāvs
Kampuss, savukārt pieredzējušākajam
slēpotājam Ojāram Pārumam rit jau
septiņdesmit trešais dzīves gads.
Pirms starta klātesošos uzrunāja
Vecsaules sila slēpošanas trašu saimnieks H.Mucenieks.
Pirmais, sava tēta Kaspara atbal-

2.Samanta Repse 14:49
3.Signe Kļaviņa 17:58
13 – 18 g.vec zēni 2 km
1.Toms Kampuss 7:18
2.Mikus Kampuss 9:29
3.Matīss Čakšs 9:46
4.Kristers Buka 14:37
35 – 49 g.vec sievietes 2 km
1.Ingūna Naika 9:23
2.Solvita Kampuse 11:11
3.Dace Kalniņa 11:22
4.Agnese Čakša 13:12
35 – 49 g.vec vīrieši 6 km
1.Aigars Grīnbergs 25:30
2.Jānis Čakšs 31:58
3.Kaspars Kampuss 32:44
50 – 64 g.vec sievietes 2 km
1.Ingrīda Šēnere 10:43
2.Inga Grīnberga 11: 47

Elita Skrējāne 11: 47
3.Lidija Nereta 11:50
50 – 64 g.vec vīrieši 2 km
1.Andris Tirzītis 9:01
2.Jānis Skrējāns 9:51
3.Jurijs Bunkevičs 11:04
65+sievietes 1km A. Pakalne 5:03
65+ vīrieši 1km O. Pārums 13:46
Februārī paredzēts uzsākt novada
volejbola un telpu futbola čempionātu maratonu, komandu pieteikumus
telpu futbolā gaidām līdz 3. februārim, volejbolā līdz 15.februārim. Ar
sacensību nolikumiem tuvākajā laikā varēs iepazīties mūsu mājas lapā
www.sportsbauska.lv.

Inga Ūbele

BAUSKAS novada atklātais čempionāts novusā vīriešiem 14.01.2017.g.
Nr

Uzvārds, vārds

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

11

12

13

14

15

16

Punkti

Vieta

1.

Simsons Pēteris

N

3

3

3

3

3

3

2

3

0

1

3

0

0

1

0

28

6

2.

0

O

3

1

3

1

0

1

2

0

0

0

0

0

3

0

14

13

0

0

V

3

3

2

1

3

0

3

3

3

1

0

2

0

24

9

4.

Straume Māris
Kļimantovičs
Viktors
Salna Jānis

0

2

0

U

3

3

0

0

3

0

2

0

0

3

0

1

17

10

5.

Lūcis Jānis

0

0

0

0

S

0

0

0

0

1

0

0

0

3

0

0

4

16

6.

0

2

1

0

3

S

3

0

1

1

0

3

1

2

0

0

17

11

0

3

2

3

3

0

2

0

3

0

0

3

0

0

0

0

17

12

8.

Brazauskis Jānis
Bednarčiks
Staņislavs
Lauks Eduards

1

2

0

3

3

3

3

0

2

3

2

3

2

0

3

2

32

3

9.

Sirmelis Oskars

0

1

3

0

3

2

0

1

1

1

0

1

1

0

0

1

14

14

10

Kanapeckis Emīls

3

3

0

3

2

2

3

0

2

7

0

2

0

3

2

0

25

8

11

Siliņš Edgars

2

3

0

1

3

3

3

1

3

3

B

3

0

1

0

3

29

5

3.

7.

12

Pavilons Dainis

0

3

0

3

3

0

0

0

2

1

0

A

0

0

0

1

13

15

13

Pelcers Vilnis

3

3

2

3

3

2

3

1

2

3

3

3

U

3

0

0

34

2

14

Bilinskis Ainis

3

3

3

0

0

1

3

3

3

0

2

3

0

S

3

0

27

7

15

Kaross Ringolds

2

0

1

3

3

3

3

0

3

1

3

3

3

0

K

2

30

4

16

Pavilons Aldis

3

3

3

2

3

3

3

1

2

3

0

2

3

3

1

A

35

1

Sievietēm: Pavilone Māra

0 3 0 3 0 3 2 (kopā punkti) 11

1.vieta

Belkovska Kristīne

3 0 3 0 3 0 1 (kopā punkti) 10

2.vieta
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Jaunatnes sports

Aizvadītas vairākas sacensības vieglat- Brunavas pagasta Ziemas
lētikā jaunajā Gaiļa gadā
sporta svētki

Gatavojoties Latvijas čempionātiem dažādās vecuma grupās, kas
notiks februārī, Bauskas BJSS vieglatlēti piedalījušies vairākās sacensībās jaunajā gadā.
10.janvārī Ogres sporta manēžā notika U-14 vecuma grupas
sacensības vieglatlētikā. Vairākas
godalgas izcīnīja mūsu novada jaunie
vieglatlēti. 40m/b skrējienā 1.vietu
izcīnīja Gerda Kerija Dreimane (treneri R.Maķevics/I.Dramačonoka),
distanci veicot 7.11s. Gerdai Kerijai
Dreimanei vēl 3.vieta 4x150m skrējienā meitenēm, 1:38,16s. Komandā
vēl startēja Samanta Dorči, Šarlīne
Matuzone un Annija Miļūne. Annijai Miļūnei (trenere I.Ladusāne)
vēl 1.vieta lodes grūšanā, 2kg smago lodi raidot 11.53m. 2.vietu lodes
grūšanā izcīnīja Santa Ģērve (trenere
L.Jakutāviča), lodi aizgrūžot 7.97m
tālu. Zēniem 40m/b skrējienā 1.vietu
izcīnīja Arvis Sūna (treneri R.Maķevics/I.Dramačonoka), rezultāts 6.79s.
2.vietu šajā disciplīnā izcīnīja Jorens
Maskals (treneri R.Maķevics/I.Dramačonoka), distanci veicot 7.02s.
40m sprinta skrējienā visu goda pjedestālu aizņēma mūsu novada jaunie
sportisti. 1.vietu izcīnīja Jorens Maskals 5.94s, 2.vietu izcīnīja Arvis Sūna
5.98s, bet trešo vietu izcīnīja Rendijs
Griba (trenere I.Ladusāne), rezultāts
6.05s. 600m skrējienā pārliecinoši
1.vietu izcīnīja Gints Zilpuris (treneri

R.Maķevics/I.Dramačonoka), rezultāts 1:52,54s. Zēniem pārliecinoši
1.vietu 4x150m stafešu skrējienā,
izcīnīja mūsu novada komanda ar
rezultātu 1:33,37s. Komandā startēja
Arvis Sūna, Jorens Maskals, Rendijs
Griba un Andris Skadiņš (treneri R.
Maķevics/I.Dramačonoka).
14.janvārī
Kuldīgā
notika Sportland kausa vieglatlētikā
1.posms. Piedalījās ap 700 sportisti
divās vecuma grupās. U-16 vecuma
grupā pie godalgas tika Aksels Griba (treneri I.Ladusāne/R.Maķevics)
60m/b skrējienā ar rezultātu 8.90s,
izcīnot 2.vietu. 60m/b finālskrējienā iekļuva vēl Ralfs Vētra (treneri
I.Ladusāne/R.Maķevics), šoreiz samierinoties ar 5.vietu. Aksels Griba
iekļuva finālskrējienā 60m sprintā,
izcīnot 6.vietu 43 dalībnieku konkurencē. Pieaugušo konkurencē
3.vietu 60m/b skrējienā sievietēm
izcīnīja Amanda Savicka (treneris
R.Maķevics), distanci veicot 9.30s.
16.janvārī Ogres sporta manēžā notika vieglatlētikas sacensības,
šoreiz U-12 vecuma grupā. Atkal
ļoti veiksmīgi startēja mūsu novada
jaunie vieglatlēti. Pie divām medaļām 40m/b skrējienā tika mūsu
novada jaunās vieglatlētes. 2.vietu
izcīnīja Sanija Maskale (treneres
I.Šteinberga/I.Dramačonoka)
ar
rezultātu 7.86s, bet trešo vietu izcīnīja Keitija Liepa (trenere L.Ja-

kutāviča) ar rezultātu 7.99s. 40m
sprinta skrējienā meitenēm, 1.vietu
izcīnīja Sanija Maskale, ar rezultātu 6.42s. Augstlēkšanas sektorā
veiksmīgi turpināja startēt Sanija
Maskale, pārvarot 1.15m novietoto latiņu, izcīnot 2.vietu. Bet lodes
grūšanas sektorā arī veiksmīgi turpināja startēt Keitija Liepa, aizgrūžot
2kg smago lodi 7.61m tālu, izcīnīja
2.vietu. Ļoti veiksmīgs starts stafetēs padevās mūsu novada meiteņu komandai, kas 4x150m stafeti
veica 1:45.11s un izcīnīja 2.vietu.
Komandā startēja Sanija Maskale,
Keitija Liepa, Arta Marija Dreimane
(trenere I.Dramačonoka) un Nikola
Strazdiņa (trenere L.Jakutāviča).
Zēniem veiksmīgākais bija Adrians
Hildebrants (trenere I.Dramačonoka), Adrians izcīnīja 3 sudraba medaļas. Pirmo sudraba medaļu izcīnīja
40m/b skrējienā ar rezultātu 7.63s,
no pirmās vietas atpaliekot tikai
0.02s. Otro sudraba medaļu sportists
izcīnīja 40m sprinta skrējienā, distanci veicot 6.42s un atkal atpaliekot
no pirmās vietas tikai 0.02s. Trešo
sudraba medaļu jaunais vieglatlēts
izcīnīja augstlēkšanas sektorā, pārlecot 1.30m augstumā novietoto latiņu.
Paldies visiem vieglatlētikas treneriem, turpināsim gatavoties svarīgākajām sacensībām ziemas sezonā.

Raivis Maķevics, BJSS treneris

Baušķenieki piedalās Martina Kleina
piemiņas turnīrā Igaunijā
Decembrī notika jau 54. M.Kleina piemiņas turnīrs, kurā piedalījās
Igaunijas, Lietuvas un Latvijas komandas. Šajās sacensībās piedalījās
arī Bauskas BJSS brīvās cīņas audzēkņi.
Kā jau ierasts lielisku sniegumu
parādīja Dāvis Rimševics. Viņš svara kategorijā līdz 57kg izcīnīja zelta
medaļu. Dāvis četrās cīņās pretiniekiem neatdeva nevienu punktu. Cīņas beidzās ar tīru uzvaru, vai tehnisku uzvaru, kas punktu izteiksmē
nozīmē 10-0.
Svara kategorijā līdz 38kg zelta
godalgu izcīnīja arī Jēkabs Ķikurs.
Jēkabs pārliecinoši tika līdz finālam
uzvarot 3cīņas. Fināla cīņa izvēr-

tās ļoti dramatiski. Vadībā bija gan
viens gan otrs sportists, līdz cīņas
beigām bija palikušas mazāk kā 10
sekundes un Jēkabs pretiniekam
zaudēja 2 punktus. Pēdējās sekundēs Jēkabs savu pretinieku pārsteidza ar izcilu metienu, kuru tiesneši
novērtēja ar 4 punktiem.
Svara kategorijā līdz 54kg Krišjānis Ķikurs izcīnīja sudraba medaļu.
Krišjānis uzvarēja 3 cīņas un
zaudēja vienu. Krišjānim cīņa par 1.
vietu izvērtās līdzīgi kā brālim tikai
šoreiz scenārijs risinājās otrādi un
jaunais sportists sacensību zaudēja
ar rezultātu 4-5.
Svara kategorijā līdz 70 kg vice-

čempiona tituls Kristianam Aleksējevam, bet bronzas medaļa Ervīnam
Bogdanovam.
Kopumā turnīra rezultāti ir vērtējami kā ļoti labi. Priecē mūsu jauno
cīkstoņu augošā stabilitāte sacensībās, kas liek cerīgi raudzīties nākotnē.
Sacensību rezultātu kopskats:
Dāvim Rimševicam 1 vieta
Jēkabam Ķikuram 1. vieta
Krišjānim Ķikuram 2. Vveta
Kristianam Aleksējevam 2. vieta
Ervīnam Bogdānovam 3. vieta

Andrejs Vasiļjevs,
BJSS treneris

Lai gan ziema nepielūdzami atkāpjas, vel mēģinām to „noķert aiz
astes”. 21.janvāra sestdienā Brunavas pagasta Ērgļu ciemā pulcējās aktīvās atpūtas piekritēji un vel baudīja
ziemas priekus. Brunavas pagasta
Ziemas sporta svētkos piedalījās gan
lieli, gan mazi. Jāteic gan, ka jaunieši
bija pārsvarā. Par to prieks, ka mums
aug aktīva paaudze. Piedalījās arī
ģimenes pilnā komplektā. Īpaši jāuzteic Rolanda Kalniņa un Jāņa Saulīša
ģimenes, kas piedalījās piedāvātajās
aktivitātēs kopā ar saviem mazajiem
bērniņiem. Netraucēja arī tas, ka mazulis mammai prasīja pienu. Mazais
tika pabarots turpat un dalība sacīkstēs turpinājās.
Visnopietnākās cīņas noritēja uz
mānīgā dīķa, kurš piektdien „teica”, ka nekāds hokejs nesanāks, bet
sestdien tomēr apžēlojās par sportot
gribētājiem un ļāva spēlēt hokeju
tam paredzētajā vietā. Un tā pirmo
vietu izcīnīja komanda „Guļavas”,
kas ieradās ar nelielu nokavēšanos,
bet tas netraucēja būt čempioniem.
Jāpiebilst, ka šajā komandā startēja
visjaunākais hokejists – Kārlis Bulīga, kuram ir tikai trīs gadiņi. Pārējie
„Guļavas”- Staņislavs Bulīga, Edijs
Tenis un Jānis Brūvers. Otrajā vietā
komanda „Resnie” – Keita Bērzleja, Keita Pavāre, Markuss Pavārs,
Ģirts Frišmanis. Noritēja sīva cīņa,
bet tomēr zaudējums un trešajā vietā
komanda „Resnie Putni” – Niklāvs
Strazdiņš, Ginters Frišmanis, Daniels
Balde un Rūdis Barkauskis.

Pēc hokeja ledus vel bija gana
labs un varēja norisināties sacensības
ātrslidošanā. Mūsu pagasta ātrākie
slidotāji – Keita Pavāre, Keita Bērzleja, Markuss Pavārs un Edijs Tenis.
Pēc šīm aktivitātēm vel pietika
spēka slēpot, vizināties ar ragaviņām
gan pa līdzenumu, gan no kalniņa.
Labākie slēpotāji – Laura Graša,
Regnārs Ļekūns, Keita Bērzleja,
Daniels Balde, Jānis Brūvers, Dace
Kalniņa, Ģirts Bērzleja un Baiba
Marčenkova.
Lai gan Zemgales līdzenumā grūti atrast kalniņus, kas sniedz prieku
un gandarījumu, izmantojām nelielo
gravu līdzās estrādei. Visātrāk no kalniņa nobraukt izdevās Keitai Bērzlejai
kopā ar Ģirtu Frišmani. Pirms finiša
bija jābrauc nedaudz uz augšu, tas
prasīja īpašu gudrību un roku spēku.
Arī „Ragaviņu vilkšanā ar uzdevumu”
visātrāk finišēja Keita kopā ar Ģirtu.
Viņi bija ātrākie arī „Slēpju vilcējā”.
Sporta svētku laikā varājām baudīt karstu tēju un cienāties ar pīrādziņiem, mūs sveicināja arī saulīte, un
noslēgumā visi dalībnieki vienbalsīgi
atzina, ka diena ir izdevusies un tādus pasākumus vajag rīkot vel.
Paldies visiem tiesnešiem par veltīto laiku un ieguldīto darbu, paldies
pasākuma atbalstītājiem s.c.”Mēmele”, Brunavas pagasta pārvaldei,
Brunavas bibliotēkai, Mežgaļu pamatskolai par sporta inventāru.

Dace Kalniņa, sporta pasākumu
organizatore Brunavas pagastā
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Informācija, paziņojumi

PAZIŅOJUMS
Lai nodrošinātu iedzīvotāju
vajadzībām atbilstošu, sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu
attīstību un uzlabotu Bauskas
novada iedzīvotāju veselību un
labklājību, samazinot nevienlīdzību veselības jomā, kā arī sekmētu
vispārējas, taisnīgas, kvalitatīvas
un ilgtspējīgas veselības veicināšanas sistēmas attīstību, ir izstrādāta “Bauskas novada pašvaldības
sabiedrības veselības un sociālo
pakalpojumu attīstības stratēģija
2017. –2024.gadam”.
Stratēģijas sabiedriskā apspriešana norisināsies 31.janvārī, otrdien,
plkst. 13.00 Bauskas novada administrācijas ēkas 3.stāvā,
Uzvaras ielā 1.
Stratēģija pieejama pašvaldības
mājas lapā sadaļā “Līdzdalība”.
Stratēģijas mērķis:
uzlabot Bauskas novada iedzīvotāju veselības stāvokli un labklājību,

kā arī sekmēt iedzīvotāju aktīvu
līdzdalību savas veselības aizsardzībā.
Vidēja termiņa prioritātes: veselību atbalstošas vides izveidošana
un uzturēšana; veselīga dzīvesveida
sekmēšana un veselības riska mazināšana; veselības veicināšanas
sistēmas stiprināšana; samazināt saslimstību un priekšlaicīgu mirstību
ar neinfekcijas slimībām; samazināt
saslimstību un priekšlaicīgu mirstību ar infekcijas slimībām.
Veselības veicināšanas koordinētāja Marta Augucēviča aicina iedzīvotājus, kuri netiek uz sabiedrisko
apspriešanu klātienē, bet vēlas paust
viedokli, to darīt elektroniski rakstot uz marta.augucevica@bauska.
lv vai zvanot (+371) 28686809.
Informācija par saņemtajiem
ieteikumiem būs pieejama sākot ar
8.februāri
mājas lapā www.bauska.lv

BAUSKAS NOVADA KULTŪRAS NORIŠU PLĀNS FEBRUĀRIM
Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

2. februārī

Kultūras centrā „Dāvis”

Sveču diena bērniem

3.februārī plkst. 2.00

Bauskas Kultūras centrā

Bauskas un Rundāles novadu izglītības iestāžu 5.-9.klašu deju kolektīvu
pasākums “Lecam pa vecam”

5.februārī plkst.13.00

DFC “Strēlnieki”

Vecsaules amatierteātra viesizrādes L.Stumbre “Burvīgie blēži”,
A.Ūdris “Psihotropais nams”.

5.februārī plkst.15.00

Bauskas Kultūras centrā

Foto izstādes „Lepns.Stiprs.Pamanāms” atklāšana

10.februārī plkst. 19.00

Bauskas Kultūras centrā

Monoizrāde „Face Book.Post Scriptum” Biļetes: 7 EUR, 9 EUR, 10
EUR

11.februārī plkst.14.00

Vecsaules saieta namā

Vecsaules amatierteātra izrādes Lelde Stumbre „Burvīgie blēži” un
Andris Ūdris „Psihotropais nams”

11.februārī plkst.16.00

Vecsaules saieta namā

Danču vakars

11. februārī plkst. 19.00

Bauskas Kultūras centrā

Vidējās paaudzes deju kolektīvu koncerts „Mūžam jaunās sirdis”

11.februārī plkst.20.00

Ceraukstes tautas namā

Tematisks atpūtas vakars pie galdiņiem “Ar liesmiņu sirdī” Spēlē
Gunārs (Iecava) Ieeja: 4 EUR

11.februārī. plkst. 21.00

Īslīces kultūras namā

Valentīndienas balle

12. februārī plkst. 12.00

Bauskas Kultūras centrā

Tikšanās ar fotogrāfu – ceļotāju Robertu Vicupu „Sibīrijas dienasgrāmatas”

14.februārī plkst. 16:00

Grenctāles bibliotēkā

Grenctāles bibliotēka sadarbībā ar Grenctāles kultūras namu aicina uz
radošo pēcpusdienu “Sirsnīgā pankūku ballīte”

16. februārī plkst. 11.00

Bauskas Kultūras centrā

„Teātris un ES” bērnu izrāde „Burunduka TV šovs” Ieeja: 3 EUR

17. februārī

Pie Codes pamatskolas

Meteņdiena Codē!

18. februārī plkst. 14.00

Bauskas Kultūras centrā

Senioru kora „Sarma” draudzības koncerts

18.februārī plkst.15.00

Ceraukstes tautas namā

Rundāles novada amatieru teātra viesizrāde

19. februārī plkst. 12.00

Bauskas Kultūras centrā

Bērnu radošais rīts

20. februārī plkst. 19.00

DFC “Strēlnieki”

Ceļojošā izstāde “Sibīrijas bērni”(Apskatāma no 20. līdz 28. februārim
darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00)

24.februārī plkst. 13.00

DFC “Strēlnieki”

Ikgadējais Mežotnes pagasta pensionāru sarīkojums

24. februārī plkst. 18.00

Bauskas Kultūras centrā

Filmas „Inteliģentie huligāni” demonstrācija Ieeja: 2 EUR

25. februārī plkst. 12.00

Codes pamatskolā

Folkloras festivāls

25. februārī plkst. 14.00

Bauskas Kultūras centrā

SDK „Vēlreiz” „Meteņdienas danči”

25.februārī plkst.18:00

Grenctāles kultūras namā

DK “Rota” 5 gadu jubilejas sadraudzības koncerts “Es varēju sadejot”

28. februārī plkst. 9.00

Bauskas Kultūras centrā

Bauskas un Rundāles novadu izglītības iestāžu literāro uzvedumu un
teātru skate

Dzimtsarakstu ziņas
Polpulārākie vārdi, ko vecāki 2016.gadā devuši saviem bērniem:

Sirsnīgi sveicam mūsu novada dižos
jubilārus
Ilgu ANDERSONI Bauskā

Zēniem:Reinis- 5 ģimenēs
Rihards, Ralfs, Toms- 4 ģimenēs
Deivids, Gustavs, Lauris, Markuss, Artūrs, Roberts- 3 ģimenēs
Meitenēm: Alise, Gabriela, Marta - 4 ģimenēs
Viktorija, Elizabete, Estere - 3 ģimenēs

101.dzimšanas dienā
Rūdolfu ŽAMAITI Brunavā

20 bērnam doti divi vārdi (16 meitenēm un 4 zēniem)
Retāk sastopami vārdi: Ebija, Šu Jaņa, Felisitija, Anabella, Eimija, Greta, Džeina, Mia,
Rometa Letīcija,
Deimians, Raiders, Rubīns, Noels, Džastins, Braiens, Darens,Everts, Arno

Sirsnīgi sveicam mūsu novada
Zelta kāzu jubilārus
Jāni un Dzintru SADAUSKUS Īslīcē
Reini un Ausmu BRŪVERUS Īslīcē

Dimanta kāzu jubilārus
Elmāru un Annu DRUSEIKUS Brunavā

Bauskas novada Dzimtsarakstu nodaļā sastādītie civilstāvokļa reģistri
2016.gadā (pēc dzimušo un mirušo deklarētajām dzīves vietām)
Dzimuši:223, t.sk. 113 meitenes un110 zēni (salīdzinājumā ar 2015.gadu mīnus11)
Laulības: 150 t.sk. 17 baznīcas laulības, 4- ar ārvalstu pilsoņiem (salīdzinājumā ar 2015.gadu mīnus 39)
Miruši: 426, t.sk. 236 sievietes un 190 vīrieši (salīdzinājumā ar 2015.gadu plus 78)
Dzimtsarakstu ziņas no
19.12.2016. līdz 23.01.2017.
Reģistrēti dzimušie18,
t.sk. 12 meitenes un 6 zēni
Reģistrēti mirušie 45, t.sk.

24 sievietes un 21 vīrieši
Reģistrētas laulības 6,
t.sk. baznīcā - 0
Bērniem doti vārdi
Intars, Alekss, Martins, Rinalds,

Uldis, Everts un Enija, Paula, Emija, Jūlija, Amanda, Eimija, Melānija, Nastja, Melisa, Kristena, Marta,
Sofija Kristīne.

Bauskas novada pašvaldības izdevums iznāk vienu reizi mēnesī. Reģistrācijas Nr.000702429. Iedzīvotāji izdevumu saņem bez maksas. Par publicētajiem
faktiem un skaitļiem atbild rakstu autori. Redaktore Andra Matuļenko tālr. 63963975, e-pasts: andra.matulenko@bauska.lv, laikraksts publicēts arī internetā
www.bauska.lv.

