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Leģionāru slimība. Kā „iziet sausā?”

Ziņa
Pašvaldība arī
šogad meklēs
Bauskas
novada rotu

Konkurss skolēniem
„Es – jaunais uzņēmējs”

Pirmo reizi Bauskā „Vimbu svētki”

Svētki

Ir

uzsākta pieteikumu pieņemšana dalībai Bauskas novada
pašvaldības organizētajā konkursā „Bauskas novada rota”.
Konkurss novadā norisinās jau
ceturto gadu un tā mērķis ir veicināt
Bauskas novada teritorijas vides attīstību un labiekārtošanu, motivējot
pašvaldības iedzīvotājus, organizācijas, uzņēmumus, nevalstisko sektoru, uzņēmējus aktīvi tajā iesaistīties.
Organizējot šādu konkursu pašvaldība ir izvirzījusi vairākus uzdevumus:
– noskaidrot novada pašvaldības
sakoptākos īpašumus atbilstoši nolikumā definētajām nominācijām;
– aktivizēt un mudināt novada
iedzīvotājus savas darba un dzīvesvietas sakopšanā un latviskās kultūrvides veidošanā;
– attīstīt iedzīvotāju vēlmi savstarpējai sadarbībai un novada iepazīšanai;
– popularizēt Konkursa uzvarētāju pieredzi un sasniegumus;
– paust atzinību iedzīvotājiem,
kuri sekmīgi piedalījušies novada
pašvaldības teritorijas infrastruktūras un vides pilnveidošanā.
Ikviens interesents var iepazīties
ar konkursa nolikumu un vērtēšanas
kritērijiem pašvaldības mājaslapā
www.bauska.lv sadaļā “Pašvaldība”
–>„Normatīvie akti” –> „Nolikumi”
Iesniegumu pieņemšana konkursam turpinās līdz 28.aprīlim.

Paziņojums par plānotiem autobusa
maršruta grozījumiem
VSIA “Autotransporta direkcija” informē par iespējamiem
grozījumiem saistībā ar autobusa
maršrutu Nr.6375 Bauska-Vecumnieki-Bārbele-Bauska.
Lai
pierādītu maršruta nepieciešamību, lūdzam ikvienu ieinteresēto
braucēju sniegt viedokli šajā jautājumā, AIZPILDOT APTAUJU un
apzinot citus pazīstamos braucējus
līdz 21. aprīlim. Aptaujas lapas
būs pieejamas Bauskas novada
domē, Dāviņu un Vecsaules pagasta pārvaldē.
Aicinām aktīvi iesaistīties!

Bauskas Centrālā bibliotēka kopā
ar Bauskas novada pašvaldības Izglītības nodaļu organizēja biznesa
ideju konkursu 1.-12. klašu skolēniem „Es – jaunais uzņēmējs”. Februāri notika konkursa priekšatlase,
kurā interesi bija izrādījuši ļoti liels
skolēnu skaits, no kuriem tika izvēlēti 30 konkursa „ES-jaunais uzņēmējs” priekšatlases uzvarētāji.
20. aprīlī Bauskas Kultūras centrā
notika konkursa „Es – jaunais uzņēmējs” noslēguma pasākums, kurā
1.-12. klašu skolēni stājās publikas
priekšā un ar lielu pārliecību un drosmi stāstīja par savām biznesa idejām.
Konkursa uzvarētāji 1. - 4. klašu grupā:
1. vieta projektam „Gudrais Kamolītis”, dzijas izstrādājumi – getras, ausaiņi un citi interesanti darbi
– D. Esīte, Īslīces vidusskola;
2. vietā – projekts „Braiena koka
darbnīca”, apgleznotu koku ripu
izstrādājumi – Brāļi Burminstrovi,
Bauskas sākumskola;

3. vietas ieguvēji - projekts „Dāvanu radošā darbnīca”, rotas izstrādājumi, tapotas brošūras – P. Druseika, Bauskas pilsētas pamatskola.
Konkursa uzvarētāji 5. - 9. klašu grupā:
1. vietas ieguvēji – projekts „Reālija”, rokas soma no veciem grāmatu
vākiem - K. Esīte, Īslīces vidusskola;
2. vietā – projekts „Māsiņas”,
salmu lelles – K. Kondore, Bauskas
sākumskola;
3. vietā - projekts „Suņu vilnas
izstrādājumi”, adītas zeķes, cimdi un
citi izstrādājumi no suņu vilnas - M.
Purviņa, Mežgaļu pamatskola.
Konkursa uzvarētāji 10. - 12.
klašu grupā:
1. vietā - projekts „Rakstu Raksti”, Latvju rakstu gravēšana uz stikla traukiem – S. Cielava, Bauskas
Valsts ģimnāzija.
Pavisam kopā biznesa ideju konkursā piedalījās 29 projekti, ko sagatavoja Bauskas pilsētas pamatskolas, Bauskas sākumskolas, Īslīces

vidusskolas, Bauskas pilsētas pamatskolas, Bauskas Valsts ģimnāzijas un Mežgaļu pamatskolas skolēni.
Bauskas Bērnu bibliotēkas vadītāja Sarmīte Freimane atzīst, ka šī ir lieliska iespēja bērniem izpausties – būt
radošiem, mācēt uzstāties publikas
priekšā, saprast cik liela un nopietna
atbildība ir veidojot savu uzņēmumu,
kādi ir pienākumi un kā galu galā uzņēmums pelna ar saviem produktiem
un ielūkoties savos nākotnes plānos.
Biznesa ideju konkursa mērķis
bija veicināt uzņēmējdarbības attīstību Bauskas novadā, rosinot un
motivējot skolēnus 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.
Pretendentus vērtēja un lēmumu

par uzvarētāju apstiprināšanu pieņēma komisija 6 cilvēku sastāvā:
• Bauskas novada Izglītības nodaļas vadītāja - Māra Bauvare;
• Bauskas novada Attīstības nodaļas projektu vadītāja – Iveta Balcere;
• Bauskas novada Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes pārstāvis
– Laila Stapkeviča;
• Bauskas Bērnu un jauniešu centra pārstāvis - Ģirts Donerblics;
• Bauskas Centrālās bibliotēkas
direktore - Baiba Tormane;
• Bauskas Bērnu bibliotēkas vadītāja - Sarmīte Freimane.
Konkursa noslēgumā visiem konkursantiem tika piešķirtas speciālbalvas, kā arī balvas tika pasniegtas
skolotājām, kas iedrošināja un palīdzēja bērniem šī projekta tapšanā.
Un 2. maijā, Rīgā, notiks pelnītā
ekskursija - 30 labāko konkursantu
radošā laboratorija.

Ilvija Tetērina, Sabiedrisko
attiecību nodaļas praktikante
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Saistošie noteikumi

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Bauskā 2017.gada 23.februārī

Nr.2 (protokols Nr.4, 19.punkts)

Bauskas novada ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanas un lietošanas
saistošie noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām”14.panta trešo daļu,
43.panta trešo daļu, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta
ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk noteikumi) nosaka:
1.1. kārtību, kādā ūdensapgādes
tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai
ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai;
1.2. centralizētās ūdensapgādes
sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības;
1.3. sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos
noteikumus, kā arī tā slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas noteikumus;
1.4. brīvkrānu izmantošanas kārtību;
1.5. decentralizēto kanalizācijas
pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību;
1.6. administratīvo atbildību par
noteikumu pārkāpšanu.
2. Noteikumos ietvertie termini
lietoti Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un saistīto normatīvo
aktu izpratnē.
3. Noteikumu mērķis ir noteikt
sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu (turpmāk –pakalpojumi)
sniegšanas un lietošanas kārtību,
lai veicinātu kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību un nodrošinātu
ūdenssaimniecības
pakalpojumu
lietotājus (turpmāk – lietotāji) ar nepārtrauktiem pakalpojumiem, uzlabotu vides situāciju Bauskas novada
administratīvajā teritorijā un dabas
resursu racionālu izmantošanu.
4. Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām
Bauskas novada administratīvajā
teritorijā.
II. Kārtība, kādā ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli vai
būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes un centralizētajai kanalizācijas sistēmai
5. Kārtību, kādā ūdensapgādes
un kanalizācijas tīkli un būves
(turpmāk – UK tīkli) tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes
sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai nosaka Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums, saistītie Ministru kabineta noteikumi un
šie noteikumi.
6. Nekustamā īpašuma īpašnieks
vai valdītājs, iesniedzot ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam
(turpmāk – Pakalpojumu sniedzējs)
aizpildītu tehnisko noteikumu saņemšanas pieprasījumu, papildus
normatīvajos aktos noteiktajam pievieno nekustamā īpašuma īpašnieka
vai valdītāja piekrišanu personas
datu apstrādei un pastāvīgai uzglabāšanai, kas ietverti tehnisko noteikumu pieprasījumā;

7. Ja nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam, pieprasot
tehniskos noteikumus, ir parādu
saistības par Pakalpojumu sniedzēja sniegtajiem ūdenssaimniecības
pakalpojumiem, Pakalpojumu sniedzējs var atteikt izsniegt tehniskos
noteikumus līdz minēto parādu saistību nokārtošanai.
8. Tehnisko noteikumu derīguma
termiņš ir divi gadi.
9. Nekustamā īpašuma pieslēgšana centralizētās ūdensapgādes sistēmai un centralizētās kanalizācijas
sistēmai ir obligāta zemesgabalam
jaunbūves būvniecības gadījumā, ja
piegulstošajā ielā atrodas centralizētās ūdensapgādes un centralizētās
kanalizācijas tīkli un pašvaldības
teritorijas plānojumā attiecīgā teritorija ir noteikta kā apbūves teritorija, kur ir ierīkojamas centralizētās
ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas.
10. Ja ūdens padeve būvei paredzēta no divām neatkarīgām ārējās
ūdensapgādes sistēmām (piemēram:
no vietējās akas vai urbuma un centralizētās ūdensapgādes sistēmas),
to savienošanas vietā jābūt vismaz
50 mm lielam strūklas pārtraukumam.
11. Sanitāri tehniskās ierīces
(piemēram: traps grīdā, izlietne,
duša vai sēdpods), kas novietotas
zemāk par tuvākās skatakas vāka
līmeni (piemēram, pagrabos), jāpievieno atsevišķai kanalizācijas
sistēmai, izolēti no augstāk izvietoto telpu kanalizācijas, izbūvējot
atsevišķu izlaidi un ierīkojot uz tās
elektrificētu aizbīdni, kuru automātiski vada kanalizācijas caurulē
ievietots signāldevējs vai speciālu
vienvirziena vārstu. Aiz aizbīdņa
vai vārsta ūdens tecēšanas virzienā
pieļaujams pievienot augstāk novietoto stāvu kanalizācijas sistēmas.
12. Pēc ievada un/vai izvada izbūves pabeigšanas nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs Pakalpojumu sniedzējam iesniedz:
12.1. izbūvēto tīklu izpildmērījuma plānu grafiskā un digitālā formā
(dwg un dgn formā);
12.2. aktu par komercuzskaites
mēraparāta mezgla pārbaudīšanu,
pieņemšanu un noplombēšanu;
12.3. kanalizācijas pašteces tīkliem TV inspekcijas rezultātus tiem
cauruļvadiem, kuru dn≥200mm un
kurus apsaimniekošanā paredzēts
nodot Pakalpojuma sniedzējam;
12.4. iesniegumu ar lūgumiem:
12.4.1. izsniegt atzinumu par izbūvēto UK tīklu un komercuzskaites mēraparāta mezgla gatavību
ekspluatācijai;
12.4.2. sagatavot tīklu apkalpošanas robežu aktu;
12.4.3. uzstādīt un/vai noplombēt
komercuzskaites mēraparāta mezglu;
12.4.4. sagatavot un noslēgt Pakalpojuma līgumu par ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanu.

13. Pēc iesnieguma saņemšanas
Pakalpojuma sniedzējs pārbauda izbūvētos UK tīklus, komercuzskaites
mēraparāta mezglu un to atbilstības
gadījumā izdod atzinumu par UK
tīklu gatavību ekspluatācijai, uzstāda un/vai noplombē komercuzskaites mēraparāta mezglu un noslēdz
Pakalpojumu līgumu. Neatbilstību
gadījumā Pakalpojuma sniedzējs
rakstiski informē nekustamā īpašuma īpašnieku vai valdītāju par
konstatētājām neatbilstībām. Pēc
neatbilstību novēršanas nekustamā
īpašuma īpašnieks vai valdītājs vēršas pie Pakalpojumu sniedzēja ar
jaunu iesniegumu.
14. Pēc nekustamā īpašuma izvada izbūves līdz centralizētajam
kanalizācijas tīklam, nekustamā
īpašnieka vai valdītāja pienākums ir
likvidēt viņa īpašumā esošās būves
un sistēmas, kas tika izmantotas nekustamajā īpašumā radīto komunālo
notekūdeņu uzkrāšanai un var radīt
kaitējumu videi.
15. Ja ūdensvada ievadu vai kanalizācijas izvadu centralizētajai
ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai nav
iespējams pievienot tīklu izvietojuma dēļ, tad Pakalpojumu sniedzējs
ir tiesīgs atļaut nekustamā īpašuma
īpašniekam kā blakuslietotājam
pievadu pievienot pie cita pakalpojumu lietotāja ūdensapgādes (aiz
komercuzskaites mēraparāta mezgla) un kanalizācijas cauruļvadiem,
tai skaitā šķērsojot cita īpašnieka
nekustamo īpašumu, ja šāda pievienošana ir rakstveidā saskaņota ar
zemes īpašnieku un Pakalpojumu
lietotāju, un šāda pievienošana nepasliktina ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojuma saņemšanu citiem pakalpojumu lietotājiem. Šādā
gadījumā ir jābūt saskaņotam tīklu
apkalpošanas robežu aktam un noslēgtam līgumam starp blakuslietotāju un Pakalpojumu lietotāju.
16. Ja nav iespējams komercuzskaites mēraparāta mezglu izbūvēt
normatīvajos aktos noteiktajā vietā, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs
atļaut to izbūvēt Pakalpojumu sniedzēja noteiktajā vietā (nosacījumi
3.pielikumā).
17. Pēc komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūves, Pakalpojumu sniedzējs uzstāda verificētu
komercuzskaites mēraparātu, kas
ir pakalpojumu sniedzēja īpašums.
Lietotāji, kuriem nav uzstādīti komercuzskaites mēraparāti, par Pakalpojumiem norēķinās atbilstoši
2.pielikumā noteiktajām ūdens patēriņa normām.
18. Pakalpojumu lietotājs atlīdzina pakalpojumu sniedzējam izdevumus komercuzskaites mēraparāta
zādzības vai bojāšanas gadījumā
pēc to faktiskiem apmēriem, kas
saistīti ar jauna komercuzskaites
mēraparāta iegādi un uzstādīšanu,
izņemot gadījumus, kad komercuzskaites mēraparāta mezgla atrašanās
vieta ir ārpus Pakalpojumu lietotāja
atbildības robežas un/vai Pakalpojuma līgumā puses nav vienojušās
citādi.
19. Kārtība, kādā esošais individuālo dzīvojamo māju ūdens skaitītājs var tikt atzīts par komercuzskaites mēraparāta mezglu noteikta

saistošo noteikumu 3.pielikumā.
III. Centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās
kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības
prasības
20.Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu piederība un uzturēšana:
20.1. Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā ir:
20.1.1. maģistrālie un sadalošie
ūdensvada tīkli;
20.1.2. ūdens ieguves urbumi,
ūdens attīrīšanas iekārtas, ūdens
spiedienu paaugstinošas sūkņu stacijas, ūdenstorņi, rezervuāri;
20.1.3. maģistrālie un sadalošie
kanalizācijas tīkli;
20.1.4. notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kanalizācijas sūkņu stacijas,
kanalizācijas spiedvadi, pašteces
kanalizācijas tīkli;
20.1.5. iepriekš minētajos apakšpunktos minēto ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklos esošās skatakas,
kontrolakas, cauruļvadu armatūra,
hidranti un hidrantu plāksnītes;
20.1.6. komercuzskaites mēraparāti.
21. Pakalpojumu sniedzēja apkalpes zonā var tikt slēgts apkalpošanas līgums par ūdensapgādes un
kanalizācijas infrastruktūras daļas
uzturēšanu, kas nav Pakalpojumu
sniedzēja īpašumā vai valdījumā,
noslēdzot rakstveida līgumu par
pakalpojuma sniegšanu, kas nav atzīstams par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu, un kas tiek
sniegts par samaksu, kas noteikta
pusēm vienojoties pakalpojuma
sniegšanas līgumā. Nosacījumi ietverti 3.pielikumā (pielikumi www.
bauska.lv).
22. Pēc saskaņošanas ar Pakalpojumu lietotāju Pakalpojumu sniedzējs savu sistēmu uzturēšanai ir
tiesīgs jebkurā laikā apsekot Pakalpojumu lietotāja nekustamo īpašumu, lai pārliecinātos par ūdensapgādes un kanalizācijas inženierbūvju
ekspluatācijas drošību un atbilstību
ekspluatācijas noteikumiem. Nosacījumi ietverti 3.pielikumā.
23. Gadījumā, ja Pakalpojumu
sniedzējs konstatē centralizētās
ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sistēmas drošas ekspluatācijas apdraudējuma riskus, tas var
nekavējoties atslēgt Pakalpojumu
lietotāja ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu no centralizētās
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas.
24. Prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas
sistēmā:
24.1. Centralizētajā kanalizācijas
sistēmā ir atļauts novadīt notekūdeņus:
24.1.1. kas nekaitē centralizētās
kanalizācijas sistēmas būvēm un
neietekmē būvju funkcijas, to ekspluatācijas ilgumu;
24.1.2. kas nav bīstami centralizētās kanalizācijas sistēmas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apkalpojošā personāla veselībai;
24.1.3. ko kopā ar sadzīves notekūdeņiem var attīrīt pakalpojumu
sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas
iekārtās, ievērojot pakalpojumu
sniedzējam izsniegtās piesārņojošās darbības atļaujas prasības un
izsniegtos tehniskos noteikumus, kā
arī attīrīšanas iekārtu tehnoloģiskos

parametrus;
24.1.4. kuru temperatūra nepārsniedz +40°C, un vides pH ir robežās no 6,5 līdz 9;
24.1.5. kas nesatur vielas, kas
piesārņo kanalizācijas cauruļvadus
vai nogulsnējas uz kanalizācijas
skataku sienām (piemēram – tauki);
24.1.6. kuru sastāvā piesārņojošo vielu koncentrācijas nepārsniedz
1.pielikumā noteiktās maksimāli
pieļaujamās koncentrācijas.
25. Ja Pakalpojumu lietotāja novadāmo notekūdeņu piesārņojums
pārsniedz 1.pielikumā maksimāli
pieļaujamās koncentrācijas, tad:
25.1. Pakalpojumu lietotāja notekūdeņiem, pirms to novadīšanas
centralizētajā kanalizācijas sistēmā,
jābūt attīrītiem vietējās attīrīšanas
iekārtās tādā pakāpē, ka netiek pārsniegtas piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamās koncentrācijas,
kas norādītas 1.pielikumā;
25.2. atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvos aktus, Pakalpojumu sniedzējs var atļaut Pakalpojumu lietotājam novadīt centralizētā
kanalizācijas sistēmā notekūdeņus
bez iepriekšējas attīrīšanas vai daļēji
attīrītus notekūdeņus, ja maksimāli
pieļaujamā notekūdeņu piesārņojuma koncentrācijas un maksa par
piesārņošanu noteikta pakalpojuma
līgumā, un ja piesārņojuma koncentrāciju pārsniegumu gadījumā
netiek nodarīts kaitējums centralizētajai kanalizācijas sistēmai un/vai
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.
26. Pakalpojumu lietotāja pienākums ir nekavējoties ziņot Pakalpojumu sniedzējam par paaugstināta
piesārņojuma rašanos novadāmajos
notekūdeņos tehnoloģisku avāriju
gadījumā, kā arī ziņot par atklātiem
bojājumiem centralizētajā ūdensapgādes vai centralizētajā kanalizācijas sistēmā.
27. Gadījumos, ja noteikumu
26.punktā minētais piesārņojums
tiek konstatēts iepludinātajos notekūdeņos centralizētajā kanalizācijas
sistēmā un to pieņemšanas nosacījumi nav noteikti pakalpojuma
līgumā ar Pakalpojumu sniedzēju,
un tas var izraisīt vai izraisa avāriju
centralizētajā kanalizācijas sistēmā
vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
darbības traucējumus, tad Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības pārtraukt notekūdeņu pieņemšanu bez
brīdinājuma.
28. Pakalpojumu sniedzējam ir
tiesības veikt paraugu noņemšanu
un ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklu apsekošanu Pakalpojumu lietotāja nekustamajā īpašumā, ja tiek
konstatēts Pakalpojumu sniedzēja
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ieplūdē vai kanalizācijas tīklos paaugstināts notekūdeņu piesārņojums.
Pakalpojumu lietotājam nav tiesību
aizliegt paraugu noņemšanu.
29. Notekūdeņi, ko aizliegts novadīt centralizētajā kanalizācijas
sistēmā ir uzskaitīti 1.pielikumā.
30.Prasības centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ekspluatācijai un aizsardzībai:
30.1. jebkurai personai ir aizliegts:
30.1.1. novietot automašīnas un
cita veida transporta tehniku vai ci-
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tus smagus priekšmetus uz atbilstoši
apzīmētām hidrantu akām;
30.1.2. centralizētās kanalizācijas
tīklu skatakās izliet asenizācijas un
citus notekūdeņus, novadīt nokrišņu
un gruntsūdeņus, kā arī izmest cietos atkritumus vai citus priekšmetus;
30.1.3. nepiederošām personām
veikt jebkādas darbības pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā
esošajās centralizētās ūdensapgādes
un centralizētās kanalizācijas sistēmās;
30.1.4. atvērt un nocelt centralizētās ūdensapgādes un centralizētās
kanalizācijas tīklu skataku vākus,
izņemot gadījumus ja tiek veikta topogrāfiskā uzmērīšana vai pašvaldības atbildīgie darbinieki veic inženierkomunikāciju apsekošanu (pēc
kuras visiem vāki jānovieto atpakaļ)
vai saņemta Pakalpojumu sniedzēja
rakstiska atļauja veikt darbības ar
skataku vākiem;
30.1.5. pirms komercuzskaites
mēraparāta atstāt atvērtus iekšējās
ūdensapgādes tīkla krānus, lai novērstu ūdensapgādes cauruļvada
aizsalšanu, izņemot, ja ir saskaņojums par tādu rīcību ar pakalpojumu
sniedzēju;
30.1.6. bojāt ugunsdzēsības hidrantu un citu iekārtu informatīvās
plāksnītes;
30.2. nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs nedrīkst kavēt
plāksnīšu ar hidrantu, armatūras un
skataku izvietojuma norādi izvietošanu uz ēku sienām vai žogiem;
30.3.ja Pakalpojumu lietotāja
ūdensapgādes sistēmā trūkst noslēgarmatūras, kanalizācijas sistēmā
nav hermētiski aizvērtas revīzijas
(ēkas iekšējā kanalizācijas sistēmā
ierīkota speciāla lūka, iespējai tīrīt
kanalizācijas tīklus), ir bojāti Pakalpojumu lietotāja ēkas iekšējie
ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli, vai netiek ievērotas šo noteikumu
un būvnormatīvu prasības, Pakalpojumu lietotājs ir atbildīgs par iespējamām sekām;
30.4. no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām savāktos notekūdeņus drīkst novadīt centralizētajā
kanalizācijas sistēmā tikai Pakalpojumu sniedzēja noteiktās, speciāli
izveidotās notekūdeņu pieņemšanas
vietās, pamatojoties uz noslēgtu līgumu par šiem pakalpojumiem.
31. Ugunsdzēsības ierīces, to lietošanas un aizsardzības prasības:
31.1. ja Pakalpojumu lietotāja
komercuzskaites mēraparāta mezglā ir apvadlīnija, kas nodrošina
ugunsdzēsības iekšējā ūdensvada
un/vai Pakalpojumu lietotāja teritorijā esošo hidrantu un/vai ugunsdzēsības krānu darbību, Pakalpojumu
sniedzējs noplombē apvadlīnijas
aizbīdni noslēgtā stāvoklī un sastāda plombēšanas aktu. Pakalpojumu
lietotājs ir atbildīgs par plombas
tehnisko stāvokli un saglabāšanu;
31.2.
noņemt
noteikumu
31.1.apakšpunktā minēto plombu
no apvadlīnijas aizbīdņa drīkst tikai
dzēšot ugunsgrēku vai ugunsdzēsības dienestam veicot ugunsdzēsības
sistēmas pārbaudi. Pakalpojumu
lietotājam divdesmit četru stundu
laikā jāpaziņo Pakalpojumu sniedzējam par notikušo ugunsgrēku vai
ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi
un jāizsauc Pakalpojumu sniedzēja
pārstāvis aizbīdņa noplombēšanai;

31.3. lietot ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem ir atļauts tikai
ugunsgrēka gadījumā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu darbiniekiem vai Pakalpojumu sniedzēja vajadzībām;
31.4. Pakalpojumu sniedzējs atsevišķos gadījumos var atļaut lietot
ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem,
ja par izlietoto ūdeni tiek samaksāts
atbilstoši komercuzskaites mēraparāta rādījumiem, ja tāds ir uzstādīts,
vai pamatojoties uz Pakalpojuma
sniedzēja veikto aprēķinu.
32. Brīvkrānu izmantošanas kārtība:
32.1. Pakalpojumu sniedzējs ir
tiesīgs likvidēt ūdens brīvkrānus
vietās, kur nekustamā īpašuma īpašniekiem ir nodrošināta iespēja izbūvēt ūdensvada ievadu un saņemt
centralizētus ūdensapgādes pakalpojumus;
32.2. lai izmantotu ūdens brīvkrānus ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanai nekustamā
īpašumā, Pakalpojumu lietotājam
ir jānoslēdz pakalpojuma līgums ar
Pakalpojumu sniedzēju;
32.3. gadījumos, ja tiek konstatēts brīvkrāna bojājums, par to nekavējoties jāziņo Pakalpojumu sniedzējam vai policijai;
32.4. Pakalpojumu lietotājam,
kam ir noslēgts līgums ar Pakalpojumu sniedzēju par ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu
nekustamajam īpašumam, izmantojot ūdens brīvkrānu, patērēto ūdens
daudzumu no brīvkrāna nosaka pēc
komercuzskaites mēraparāta rādījumiem vai ūdens patēriņa normas,
kas noteikta noteikumu 2.pielikumā.
IV. Sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramie noteikumi, līguma slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas
kārtība
33.Pakalpojuma līguma slēgšana
un tajā ietveramie noteikumi:
33.1. pakalpojuma līgumu ar Pakalpojumu sniedzēju slēdz:
33.1.1. nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs, dzīvokļa īpašnieks vai valdītājs;
33.1.2. dzīvojamās mājās, kas ir
sadalītas dzīvokļu īpašumos - dzīvojamās mājas pārvaldnieks vai dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotā
persona, attiecīgās dzīvojamās mājas īpašnieka vārdā, ja tas paredzēts
dzīvojamās mājas pārvaldīšanas uzdevumā vai dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumā, vai pašvaldības pilnvarots pārvaldnieks, gadījumos, kad
dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības nav pārņemtas no pašvaldības;
33.1.3. dzīvojamās mājās, kas
nav sadalītas dzīvokļu īpašumos
– dzīvojamās mājas īpašnieks (kopīpašnieki) vai kāds no nekustamā
īpašuma kopīpašniekiem, kas pilnvarots citu kopīpašnieku vārdā slēgt
līgumu, vai neuzdotās lietvedības
ietvaros;
33.1.4. nedzīvojamo ēku gadījumos - visi kopīpašnieki vai kāds
no nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, kas pilnvarots citu kopīpašnieku vārdā slēgt līgumu;
33.1.5. persona, kura veic būvdarbus nekustamā īpašumā un izmanto sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus būvniecības
laikā;
33.1.6. persona, kura centralizētajā kanalizācijas sistēmā novada

gruntsūdeņus un/vai lietus ūdeņus.
34. Pakalpojuma līguma sagatavošanai, pakalpojuma līguma slēdzējs iesniedz Pakalpojumu sniedzējam iesniegumu, norādot līguma
slēgšanai nepieciešamās Pakalpojumu sniedzēja noteiktās ziņas un
pievienojot iesniegumam:
34.1. dokumentu, kas apliecina
nekustamā īpašuma piederību, ja ir
attiecināms uz attiecīgo Pakalpojuma lietotāju (zemesgrāmatas akts,
pirkšanas un pārdošanas līgums,
maiņas līgums, dāvinājuma līgums
vai cits dokuments, kas apliecina,
ka īpašuma tiesības no atsavinātāja
pāriet ieguvējam vai spēkā stājies
tiesas spriedums, mantojuma apliecība u.c.);
34.2. informāciju par nekustamā
īpašuma lietošanas veidu;
34.3. dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu vai dzīvokļu īpašnieku
kopības lēmumu par pakalpojuma
līguma slēgšanu;
34.4. ja pakalpojuma līgumu paraksta pilnvarota fiziska persona un
šis pilnvarojums neizriet no likuma – dokumentu, kas apliecina šīs
fiziskās personas tiesības parakstīt
pakalpojuma līgumu;
34.5. tehnisko informāciju (izpildmērījumu vai shēmu) par vietējo ūdens ieguves vietu un/vai notekūdeņu decentralizēto savākšanas
sistēmu, ja pakalpojuma līguma slēdzējam tādas ir;
34.6. dzīvojamās mājas īpašnieka (daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā
dzīvokļu īpašnieku kopības) lēmumu gadījumā, ja dzīvojamās mājas
īpašnieks (daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā dzīvokļu īpašnieku kopība) ir nolēmis nodibināt tiešo maksājumu sistēmu par saņemtajiem
sabiedriskajiem ūdenssaimniecības
pakalpojumiem.

sīgs uzsākt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu pakalpojuma
līguma slēdzējam pirms pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūras
pabeigšanas, bet ne ilgāk kā vienu
mēnesi, skaitot no rakstveida iesnieguma saņemšanas no Pakalpojumu
saņēmēja par ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanu un pakalpojuma līguma slēgšanu.

35. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs, ja tas nepieciešams pakalpojuma līguma noslēgšanai, apsekot
pakalpojumu lietotāja iekšējos un
ārējos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, lai pārliecinātos, ka
iesniegtā informācija ir patiesa,
atbilstoša faktiskai situācijai un tā
ir pietiekama pakalpojuma līguma
noslēgšanai.

41. Pakalpojuma līgums tiek sagatavots viena mēneša laikā no visu
dokumentu iesniegšanas. Minētais
termiņš tiek skaitīts no dienas, kad
Pakalpojumu sniedzējs ir saņēmis
no pakalpojuma līguma slēdzēja
visus nepieciešamos dokumentus
pakalpojuma līguma noslēgšanas
procedūras pabeigšanai.

36. Pakalpojumu lietotājs pirms
pakalpojuma līguma noslēgšanas
informē pakalpojumu sniedzēju, ja
tas tehnoloģiskajos procesos izmanto vai ja ražošanas tehnoloģiskajā
procesā rodas normatīvajos aktos
definētās prioritārās vai bīstamās
vielas vai to grupas, par kurām
sniegta detalizēta informācija iesniegumā, lai saņemtu atļauju piesārņojošās darbības veikšanai, un
kuras var tikt novadītas centralizētajā kanalizācijas sistēmā.
37. Ja pakalpojuma līguma slēdzējs, pārņemot nekustamo īpašumu, nav pieaicinājis Pakalpojuma
sniedzēju komercuzskaites mēraparāta rādījumu fiksēšanai vai nevar
uzrādīt komercuzskaites mēraparāta rādījumu fiksēšanas dokumentu
(piemēram, rādījumu nodošanas
un pieņemšanas aktu), pakalpojuma līguma slēdzējam norēķini par
ūdenssaimniecības pakalpojumiem
jāsāk ar pakalpojumu sniedzēja pēdējo konkrētajā īpašumā uzskaitīto
komercuzskaites mēraparāta rādījumu.
38. Pakalpojumu sniedzējs ir tie-

39. Pakalpojumu sniedzējs ir
tiesīgs pārtraukt pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūru, nosūtot pakalpojuma līguma slēdzējam
rakstveida paziņojumu, ja pakalpojuma līguma slēdzējs:
39.1. viena mēneša laikā no Pakalpojumu sniedzēja pieprasījuma
nav iesniedzis pieprasītos dokumentus un informāciju atbilstoši
prasībām;
39.2. nav veicis vai nav vienojies
ar Pakalpojumu sniedzēju par komercuzskaites mēraparāta mezgla
izbūvi;
39.3. nav nodrošinājis, ka
ūdensapgādes ievada un/vai kanalizācijas izvada tehniskais stāvoklis
atbilst ekspluatācijas prasībām.
40. Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūras pārtraukšanas
gadījumā Pakalpojumu sniedzējs
nosūtītajā rakstveida paziņojumā
norāda datumu un laiku, kādā tiks
pārtraukta ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšana pakalpojuma līguma slēdzēja nekustamajam
īpašumam un pievieno aprēķinu
par pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūras laikā sniegtajiem
ūdenssaimniecības pakalpojumiem,
kas viena mēneša laikā jāsamaksā
pakalpojuma līguma slēdzējam uz
Pakalpojumu sniedzēja rakstveida
paziņojumā norādīto bankas kontu.

42. Pakalpojuma līgumā papildus
citos normatīvajos aktos noteiktajam iekļaujamas vismaz šādas ziņas
un nosacījumi:
42.1. informācija par līdzējiem;
42.2. sniegtā ūdenssaimniecības
pakalpojuma veids un izmantošanas
mērķis;
42.3. adrese, kurā pakalpojums
tiek sniegts;
42.4. pakalpojuma līguma un pakalpojuma sniegšanas sākuma datums (ja tie nesakrīt);
42.5. maksa par sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu/-iem;
42.6. pakalpojumu uzskaites kārtība;
42.7. līgumsods vai samaksas nokavējuma procenti.
42.8. Pakalpojuma līgumam pievienojams Pakalpojumu sniedzēja
sagatavots tīklu apkalpošanas robežu akts, kurā, ja nepieciešams, tiek
norādītas arī notekūdeņu paraugu
ņemšanas vietas (kontrolakas).
Tīklu apkalpošanas robežu akts ir
pakalpojumu sniedzēja un Pakalpojumu lietotāja parakstīts akts, kurā
norādītas robežas, kādās ūdensvada
un kanalizācijas tīklus apkalpos katra pakalpojuma līguma puse (pusēm

vienojoties, tās var būt arī ārpus sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas
piederības robežas). Akts ir neatņemama pakalpojuma līguma sastāvdaļa.
43. Pakalpojumu lietotāja kopējā novadīto notekūdeņu daudzumā,
kas nonāk centralizētajā kanalizācijas sistēmā, tiek ietverts lietusūdeņu
daudzums no Pakalpojumu lietotāja
teritorijas, kura apjomu (kubikmetri
gadā) nosaka aprēķinu ceļā saskaņā
ar būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem, pēc Pakalpojumu
lietotāja iesniegtajiem datiem ja nav
citas informācijas vai Pakalpojuma
sniedzēja veiktajiem apsekošanas
rezultātiem, par kuriem sastādīts
apsekošanas akts par teritorijas platību un segumu, aprēķinot kopējo
gada apjomu. Pakalpojuma lietotājs
nodrošina Pakalpojuma sniedzēja
pārstāvjiem brīvu pieeju savā īpašumā nepieciešamās apsekošanas
veikšanai.
44. Iebildumi par Pakalpojumu
sniedzēja izrakstīto rēķinu Pakalpojumu lietotājam jāiesniedz rakstiskā
veidā desmit dienu laikā. Iesniegtie
iebildumi neatbrīvo no rēķina samaksas pilnā apmērā pakalpojuma
līgumā noteiktajā termiņā. Pamatotu iebildumu gadījumā Pakalpojumu sniedzējs veic korekcijas, izrakstot rēķinu par nākamo norēķinu
periodu.
45. Pakalpojuma līguma noteikumu izpildes kontrolei Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārbaudīt
pakalpojumu lietotāja īpašumā
esošās iekšējās un ārējās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas
un to darbību. Pakalpojumu sniedzējs par to informē Pakalpojumu
lietotāju, kurš nav tiesīgs aizliegt
Pakalpojumu sniedzējam veikt inženierkomunikāciju pārbaudi. Ja
veiktās pārbaudes rezultātā tiek
konstatēti pārkāpumi pakalpojuma
līguma noteikumos, Pakalpojumu
sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt pakalpojuma sniegšanu līdz brīdim, kad
Pakalpojumu lietotājs ir novērsis
konstatētos pārkāpumus vai vienojies ar Pakalpojumu sniedzēju par
pārkāpumu novēršanas kārtību un
termiņiem.
46. Pakalpojumu sniedzējs ir
tiesīgs veikt Pakalpojumu lietotāja
iesniegto datu atbilstības pārbaudi,
nolasot faktiskos komercuzskaites
mēraparāta rādījumus par Pakalpojumu lietotājam sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu daudzumu
un, ja tiek konstatēta neatbilstība
Pakalpojumu lietotāja iesniegtajiem
datiem, Pakalpojumu sniedzējs veic
pārrēķinu un Pakalpojumu lietotājs
veic samaksu atbilstoši faktiskajiem
rādījumiem.
47. Ja personai ir parādi par
ūdenssaimniecības pakalpojumiem,
ko tā saņem no Pakalpojumu sniedzēja tās īpašumā vai valdījumā
esošajos nekustamajos īpašumos
un šī persona vēlas ar Pakalpojumu
sniedzēju noslēgt līgumu par pakalpojumu saņemšanu citā īpašumā,
Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs
pieprasīt Civillikumā paredzētu
saistību izpildes nodrošinājumu
(drošības naudas iemaksu u.tml.)
vai atteikties slēgt jauno pakalpojuma līgumu, kamēr šī persona nav
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nokārtojusi parādus vai nav noslēgusi ar Pakalpojumu sniedzēju vienošanos par minēto parādu nokārtošanas kārtību.
48. Sniegto ūdenssaimniecības
pakalpojumu apjoma kontrolei
Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs
uzstādīt kontrolmēraparātus, rakstiski paziņojot par to Pakalpojumu
lietotājam vai, ja kontrolmēraparāts
tiek uzstādīts Pakalpojuma lietotāja
atbildības robežās, saskaņojot ar Pakalpojumu lietotāju. Pakalpojumu
lietotājs nav tiesīgs traucēt Pakalpojumu sniedzējam veikt kontrolmērījumus.
49. Pakalpojumu sniedzējs nosaka kontroles mērījumu periodu. Ja
starpība starp patērētā ūdens daudzumu pēc komercuzskaites mēraparāta rādījumiem un kontroles mēraparāta rādījumiem ir lielāka par
20 %, turpmākos norēķinus, bet ne
ilgāk kā trīs mēnešus, veic pēc kontroles mēraparāta. Minētajā laika
periodā Pakalpojumu sniedzējs un
Pakalpojumu lietotājs vienojas par
patērētā ūdens daudzuma uzskaites
turpmāko kārtību un izdara grozījumus pakalpojuma līgumā, ja tas
nepieciešams.
50. Pakalpojuma līguma grozīšanas kārtība:
50.1. pakalpojuma līgumu var
grozīt, abām pusēm par to rakstiski
vienojoties;
50.2. normatīvo aktu izmaiņu
gadījumā, kas būtiski groza pakalpojuma līguma noteikumus, pakalpojuma līguma noteikumi tiek

piemēroti un izpildīti tiktāl, ciktāl
tie nav pretrunā ar normatīvā akta
regulējumu;
50.3. gadījumā, ja ir veikti būvdarbi, kas izmaina pakalpojuma
līgumā iekļauto tīklu apkalpošanas
robežu aktu, Pakalpojumu sniedzējs
sagatavo aktuālo tīklu apkalpošanas
robežu aktu un tā oriģināleksemplāru nosūta Pakalpojumu lietotājam.
Aktuālais tīklu apkalpošanas robežu
akts stājas spēkā viena mēneša laikā, skaitot no tā nosūtīšanas dienas
Pakalpojumu lietotājam.
51. Pakalpojuma līguma izbeigšanas kārtība:
51.1. pakalpojuma līgums ir spēkā līdz brīdim, kad:
51.1.1. puses pakalpojuma līgumu izbeidz, savstarpēji vienojoties;
51.1.2. pakalpojuma līgums, trīsdesmit dienu iepriekš rakstiski brīdinot, tiek izbeigts pēc Pakalpojumu lietotāja pieprasījuma;
51.1.3. pakalpojuma līgumu noteikumu 52.punktā paredzētajā kārtībā izbeidz Pakalpojumu sniedzējs;
51.1.4. beidzas pakalpojuma līguma termiņš;
51.1.5. ir atsavināts nekustamais
īpašums un jaunais īpašnieks trīs
mēnešu laikā no nekustamā īpašuma atsavināšanas brīža nav nodrošinājis jauna pakalpojuma līguma
noslēgšanu.
52. Pakalpojumu sniedzējs var
vienpusēji izbeigt pakalpojuma līgumu:
52.1. ja mainoties nekustamā
īpašuma īpašniekam vai valdītājam, jaunais īpašnieks vai valdītājs
iesniegumu pakalpojuma līguma

Paskaidrojuma raksts
Bauskas novada domes 2017.
gada 23.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.2
„Bauskas novada ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas
un lietošanas saistošie noteikumi”
1. Īss projekta satura izklāsts
1.1.saskaņā ar Ūdenssaimniecības
pakalpojumu likuma Pārejas noteikumu 3.punktā noteikto pašvaldības dome līdz 2017.gada 1.martam
izdod saistošos noteikumus, kuros
paredz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturtajā daļā
noteikto.
1.2.saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 22.marta noteikumu

Nr.174 „Noteikumi par sabiedrisko
ūdenssaimniecības
pakalpojumu
sniegšanu un lietošanu” 39.1.apakšpunktu, pašvaldība saistošajos noteikumos norāda ūdenssaimniecības
pakalpojuma līgumā ietveramās
prasības gadījumā, ja nav uzstādīts
komercuzskaites mēraparāts;
1.3.saistošo noteikumu izdošanas
mērķis ir organizēt ūdenssaimniecības pakalpojumus Bauskas novadā;
1.4.saistošie noteikumi nosaka:
1.4.1. kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai
ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai (turpmāk – ūdenssaimniecības sistēma);

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Bauskā 2017.gada 23.februārī

Nr.3 (protokols Nr.4, 55.punkts)

Grozījumi Bauskas novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.2 „Par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma
apmēru un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un māju atjaunošanai”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.2 panta piekto daļu
1.Izdarīt Bauskas novada domes
2016.gada 28.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.2 „Par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma
apmēru un tā piešķiršanas kārtību
daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un māju
atjaunošanai” šādus grozījumus:
1.1.svītrot 4.2.1.apakšpunktā vār

dus „vienkāršotas fasādes atjaunošanas”;
1.2.aizstāt
4.2.1.apakšpunktā
skaitli „500” ar skaitli „2000”;
1.3.aizstāt 4.2.2. apakšpunktā
skaitli „1500” ar skaitli „3000”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas
laikrakstā ,,Bauskas Novada Vēstis”.

Domes priekšsēdētājs
R.Ābelnieks

noslēgšanai ir iesniedzis, bet Pakalpojumu lietotājs paziņojumu par
pakalpojuma līguma izbeigšanu nav
iesniedzis;
52.2. Pakalpojumu lietotājam
izbeidzas valdījuma tiesības (piemēram, no pārvaldīšanas saistībām
izrietošus pakalpojuma līgumus izbeidz dzīvokļu īpašnieku kopības
noteiktajā datumā);
52.3.Pakalpojuma sniedzējs konstatē juridiski un/vai tehniski nenovēršamus apstākļus pakalpojuma
nodrošināšanai atbilstoši noslēgtajam pakalpojumu līgumam un tādēļ
ir nepieciešams mainīt esošā līguma
nosacījumus vai izbeigt jau noslēgto līgumu.
52.4. pilnvarotās personas maiņas gadījumā;
52.5. ja Pakalpojumu lietotājs ir
mainījis pakalpojuma līgumā noteikto ūdensapgādes izmantošanas
mērķi;
52.6. ja Pakalpojumu lietotājs
vairāk kā sešus mēnešus Pakalpojumu sniedzējam nav iesniedzis informāciju par lietoto pakalpojumu
apjomu, nav informējis par ūdenssaimniecības pakalpojumu nelietošanu un nav atbildējis uz Pakalpojumu sniedzēja rakstisko brīdinājumu
par pakalpojuma līguma izbeigšanu.
53. Izbeidzot pakalpojuma līgumu, Pakalpojumu sniedzējs nekustamajam īpašumam pārtrauc sniegt
ūdensapgādes un/vai kanalizācijas
pakalpojumus.
54. Ja pakalpojuma līgums tiek
izbeigts, Pakalpojumu lietotājs līgumā norādītajā termiņā veic pilnu norēķinu par tiem ūdenssaimniecības
pakalpojumiem, ko tas ir saņēmis
1.4.2.ūdenssaimniecības sistēmas
ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības;
1.4.3.sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumus, kā arī tā slēgšanas,
grozīšanas un izbeigšanas noteikumus;
1.4.4.brīvkrānu
izmantošanas
kārtību;
1.4.5.decentralizēto kanalizācijas
pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību;
1.4.6.atbildību par šo saistošo noteikumu pārkāpšanu.
2. Projekta nepieciešamības pamatojums
Saistošie noteikumi nepieciešami, lai noteiktu sabiedrisko ūdens-

līdz pakalpojuma līguma izbeigšanai.
V. Decentralizēto kanalizācijas
pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība
55. Decentralizētos kanalizācijas
pakalpojumus var sniegt jebkura fiziska vai juridiska persona, kas reģistrējusies Bauskas novada pašvaldības decentralizēto pakalpojumu
sniedzēju reģistrā un ir noslēgusi
līgumu ar notekūdeņu pieņemšanas
punktu.
56. Decentralizēto pakalpojumu
sniedzēju reģistra datu bāzi izveido,
uztur un aktualizē Bauskas novada
pašvaldība, nodrošinot datu bāzes
publisku pieejamību Bauskas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.
bauska.lv.
57. Decentralizēto pakalpojumu
sniedzēja pienākumi ir:
57.1. slēgt līgumu ar iedzīvotājiem par notekūdeņu izvešanu un
katrā izvešanas reizē izdot dublētu
maksājuma čeku vai stingrās uzskaites kvīti, kurā uzrādīts izvesto
notekūdeņu apjoms;
57.2. savāktos notekūdeņus pārvadāt ar šim nolūkam paredzētu
specializēto transportu;
57.3. pēc Bauskas novada pašvaldības pieprasījuma sniegt informāciju par noslēgtajiem līgumiem,
norādot līguma noslēgšanas datumu, numuru, nekustamā īpašuma
adresi un līgumu parakstījušās personas vārdu un uzvārdu un izvesto
notekūdeņu apjomu;
57.4. iesniegt Bauskas novada
pašvaldībai reizi pusgadā pārskatu
par veikto darbību Bauskas novada
administratīvajā teritorijā.
saimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību, lai
veicinātu kvalitatīvu pakalpojumu
pieejamību un nepārtrauktību, uzlabotu vides situāciju un dabas resursu racionālu izmantošanu Bauskas
novadā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā
Saistošo noteikumu mērķgrupa ir
ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāji, ūdenssaimniecības pakalpojumu un decentralizēto kanalizācijas
pakalpojumu sniedzēji Bauskas no-

Paskaidrojuma raksts
Bauskas novada domes 2017.
gada 23.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.3
„Grozījumi Bauskas novada domes 2016.gada 28.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.2 „Par
Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu
māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un māju atjaunošanai””
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums
Saistošie noteikumi izstrādāti,
ievērojot daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju pārvaldnieku izteiktos priekšlikumus attiecībā uz pašvaldības
paredzētā līdzfinansējuma palielināšanu tehniskās dokumentācijas

sagatavošanai, lai veicinātu dzīvokļu īpašnieku iesaistīšanos energoefektivitātes pasākumos.
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi paredz palielināt pašvaldības līdzfinansējumu
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
energoefektivitātes pasākumu veikšanai.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Līdzfinansējums tiek piešķirts
apstiprinātā pašvaldības budžeta
ietvaros.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā
Nav ietekmes.
5. Informācija par administra-

VI. Administratīvā atbildība
par noteikumu pārkāpšanu
58. Noteikumu izpildi kontrolēt
un sastādīt administratīvos protokolus ir tiesīgas šādas amatpersonas:
58.1. iestādes „Bauskas novada
administrācija” Sabiedriskās kārtības nodaļas vadītājs un sabiedriskās
kārtības sargi;
58.2. pagastu pārvalžu vadītāji.
59. Par šo noteikumu pārkāpumiem Bauskas novada pašvaldības
Administratīvā komisija ir tiesīga
izteikt brīdinājumu vai piemērot
naudas sodu fiziskām personām no
10 EUR (desmit euro) līdz 350 EUR
(trīs simti piecdesmit euro), juridiskām personām – no 25 EUR (divdesmit pieci euro) līdz 1400 EUR
(viens tūkstotis četri simti euro).
VII. Noslēguma jautājumi
60. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Bauskas Novada Vēstis”.
61. Nekustamajos īpašumos, kuros nodarbojas ar sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu vai
pārtikas produktu ražošanu, un kuru
kanalizācijas tīklā līdz noteikumu
spēkā stāšanās dienai nav ierīkoti
tauku uztvērēji, tie ir ierīkojami 12
(divpadsmit) mēnešu laikā no noteikumu spēkā stāšanās dienas. Tauku ķērāju izmēriem un hidrauliskai
jaudai un darba tilpumam ir jābūt
atbilstošai novadāmo notekūdeņu
caurplūdumam un iespējamo tauku
veidam un apjomam. To ekspluatācijai jābūt ērtai un higiēniskai.

Domes priekšsēdētājs
R.Ābelnieks

vada teritorijā;
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Bauskas novada pašvaldība un
ūdenssaimniecības
pakalpojumu
sniedzēji ir institūcijas, kurās fiziska vai juridiska persona var vērsties
saistošo noteikumu piemērošanas
jautājumos.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Saistošo noteikumu izstrādes
procesā notikušas konsultācijas ar
SIA „Bauskas ūdens”, SIA „Īslīces
ūdens” un pagastu pārvalžu vadītājiem.

Domes priekšsēdētājs
R.Ābelnieks

tīvajām procedūrām
Saistošie noteikumi līdzšinējo
kārtību neizmainīs.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Saistošie noteikumi izstrādāti, ievērojot biedrības „Bērzkalni 11”, kā
arī citu Bauskas novada daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldnieku
priekšlikumus.

Domes priekšsēdētājs
R.Ābelnieks

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

lasiet arī www.bauska.lv

Aktuāla informācija
PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2017.
gada 19.aprīlī plkst. 13.30 Bauskas
novada domes telpās Uzvaras ielā 1,
Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma „Saulāji”, Brunavas
pag., Bauskas nov., kadastra Nr.
4046 007 0062, kas sastāv no zemes
vienības ar platību 0,6 ha, kadastra
apzīmējums 4046 007 0062 un dzīvojamās mājas, būves kadastra apzīmējums 4046 007 0062 001, atklātu, mutisku otro, atkārtoto izsoli ar
augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā
cena jeb izsoles sākumcena – EUR

5500,- (pieci tūkstoši pieci simti
euro).
Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.
Nodrošinājuma nauda – 10% no
nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai
jāieskaita Bauskas novada domes,
reģ. Nr.90009116223, bankas kontā
Nr. LV66UNLA0050019706571,
AS „SEB” banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi „Nekustamā īpašuma „Saulāji”, Brunavas pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma
summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2017.gada
19.aprīlī plkst. 13.45 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1,
Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma „Bērzmuiža”, Mežotnes pag., Bauskas nov., kadastra Nr.
4072 003 0068, kas sastāv no zemes
vienības ar platību 1,63 ha, kadastra apzīmējums 4072 003 0068,
dzīvojamās mājas, būves kadastra
apzīmējums 4072 003 0068 001 un
palīgēkas, būves kadastra apzīmējums 4072 003 0068 002, atklātu,
mutisku otro, atkārtoto izsoli ar
augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā

cena jeb izsoles sākumcena – EUR
17 500,- (septiņpadsmit tūkstoši
pieci simti euro).
Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.
Nodrošinājuma nauda – 10% no
nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai
jāieskaita Bauskas novada domes,
reģ. Nr.90009116223, bankas kontā
Nr. LV66UNLA0050019706571,
AS „SEB” banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi „Nekustamā īpašuma „Bērzmuiža”, Mežotnes pag.,
Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2017.gada
19.aprīlī Uzvaras ielā 1, Bauskā
rīko pašvaldības nekustamo īpašumu (dzīvokļu) atklātas mutiskas atkārtotas izsoles ar augšupejošu soli:
1.Bauskas iela 11-30, Dāviņu
pag., 37,0 m², sākumcena – EUR
240,00, izsoles laiks plkst. 14.00.
2.Uzvaras iela 15-35, Gailīšu
pag., 58,1 m², sākumcena – EUR
2900,00, izsoles laiks plkst. 14.15.
3.Uzvaras iela 15-36, Gailīšu

pag., 104,4 m², sākumcena –EUR
3900,00, izsoles laiks plkst. 14.30.
4. Mežāžu iela 8-12, Gailīšu
pag., 64,1 m², sākumcena – EUR
3400,00, izsoles laiks plkst. 14.45.
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

Sākot ar 2016,gada decembri
Bauskas novada pašvaldība iesaista jauniešus, kuri pašlaik nemācās,
nestrādā un neapgūst arodu projektā
“PROTI un DARI”.
Saskaņā ar projekta nosacījumiem, jaunieši ir nointervēti un
katram ir izstrādāta individuālā
pasākumu programma. Uz šo brīdi projektā ir iesaistīti 11 jaunieši,
divi no tiem darbības projektā ir jau
pabeiguši, jo uzsākuši darba gaitas. Viena jauniete projekta ietvaros izgājusi apmācības “Klasiskais
manikīrs un gelish tehnoloģija” un
ieguvusi apliecību. Jaunieši, saskaņā ar savu individuālo programmu,
turpina saņemt dažādus atbalsta pasākumus - psihologa konsultācijas,
karjeras konsultācijas un mentoru
atbalstu. Mentori jauniešus motivē
lietderīgi un pozitīvi pavadīt brīvo
laiku, sniedz atbalstu pašvērtības
stiprināšanai, māca plānot personīgo budžetu, palīdz nospraust reālus
mērķus un soli, pa solim tos piepildīt. Jauniešiem ir iespēja apmeklēt
bērnu emocionālās audzināšanas
grupiņas. Šajā mēnesī ir uzsāktas arī
radošās nodarbības. Paredzēts apgūt
tapošanu uz grābekļa. Par projekta
līdzekļiem ir iegādāti nodarbībām
nepieciešamie materiāli. Turpinās
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PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
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”.
epazīties 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.
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.
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.

Projektā „PROTI un DARI!” iesaistās pirmie jaunieši
ēdiena gatavošanas un mājsaimniecības prasmju apgūšana sociālā dienesta higiēnas centra telpās.
Jaunieši apmeklē Bauskas Kultūras
centra piedāvātos sabiedriskos un
kultūrizglītojošus pasākumus. Šobrīd projektā ir iesaistījušies jaunieši no Dāviņu, Īslīces, Gailīšu un
Vecsaules pagastiem, kā arī jaunieši
no Bauskas.
Atgādinu, ka projekta „PROTI
un DARI!” mērķis ir attīstīt to jauniešu (vecumā no 15 līdz 29 gadiem
ieskaitot) prasmes, kuri pašlaik nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un
nav reģistrēti Nodarbinātības valsts
aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki
(NEET jaunieši), un veicināt viņu
iesaisti izglītībā, darba gaitās, kā arī
nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā. Vienlaikus projekta ietvaros tiks piemērota kompleksa pieeja darbā ar mērķa grupas
jauniešiem, lai viņi saņemtu pēc
iespējas vispusīgāku un viņu individuālajām vajadzībām piemērotāku
atbalstu.
Mērķa grupas jaunietim paredzētais atbalsts:
1. veikta jauniešu profilēšana
(anketēšana, intervija), apzinot jaunieša prasmes, intereses un iegūto
izglītību, kā arī nosakot attīstības
virzienus;
2. sadarbībā ar katru jaunieti,
balstoties uz tā profilēšanas rezultātiem, izstrādāta viņa individuālā pa-
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sākumu programma, kas sastāv no
četrām obligātajām komponentēm
(UNESCO izstrādātie mācīšanās
pīlāri): personības attīstība, iekļaušanās sabiedrībā, “darba tikums”,
mūžizglītības kompetences;
3. noslēgta vienošanās ar mērķa
grupas jaunieti par dalību individuālās pasākumu programmas īstenošanā projekta ietvaros;
4. īstenota jaunieša individuālā
pasākumu programma līdz 9 mēnešiem ilgā laika periodā, nodrošinot
tajā paredzētos pasākumus, kas var
ietvert šādas aktivitātes:
- regulārs individuāls mentora
(atbalsta persona) atbalsts (ne mazāk kā 20 stundas mēnesī), kura
laikā mentors sniedz atbalstu mērķa
grupas jaunietim individuālās pasākumu programmas īstenošanā;
- formālās un ikdienas mācīšanās,
- speciālistu konsultācijas (psihologs, karjeras konsultants u. c., izņemot ārstniecības personālu),
- dalība pasākumos (nometnes,
semināri, sporta aktivitātes, kultūras
pasākumi),
- brīvprātīgā darba aktivitātes,
- iesaisti nevalstisko organizāciju
un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos,
- profesijas specifikas iepazīšana,
tai skaitā vizītes uzņēmumos, lai
izvēlētos iegūt profesionālo kvali-
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Bauskas novada dome 2017.gada 12.aprīlī plkst. 13.30 Bauskas novada
domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma –
„Spiģi 5”, Codes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4052 004 0655, kas sastāv
no zemes vienības ar platību 0,19 ha, kadastra apzīmējums 4052 004 0655,
atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 900,- (deviņi 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 „Spiģi 5”, Codes
pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods UNLALV2X ar atzīmi „Nekustamā īpašuma „Spiģi 5”, Codes pag., Bauskas nov. izsoles reģistrācijas maksa”.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā
Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel.
63922238, 29168555.

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2017.gada 12.aprīlī plkst.13.45 Bauskas novada
domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma
– „Jaunžūžas”, Dāviņu pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4056 002 0105, kas
sastāv no zemes vienības ar platību 0,68 ha, kadastra apzīmējums 4056 002
0105, atklātu mutisku otro, atkārtoto izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 2650,(divi tūkstoši seši simti piecsdesmit 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 „Jaunžūžas”, Dāviņu pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods UNLALV2X ar atzīmi „Nekustamā
īpašuma „Jaunžūžas”, Dāviņu pag., Bauskas nov. izsoles reģistrācijas maksa”.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā
Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel.
63922238, 29168555.

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2017.gada 12.aprīlī plkst. 14.00 Bauskas novada
domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma –
„Ažu laucinš”, Codes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4052 004 0596, kas
sastāv no zemes vienības (starpgabala) ar platību 0,1642 ha, kadastra apzīmējums 4052 004 0596, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 900,(deviņi 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 – „Ažu lauciņš”,
Codes pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods UNLALV2X ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma – „Ažu lauciņš”, Vecsaules pag., Bauskas nov. izsoles
reģistrācijas maksa”.
Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmtiesību realizēšanu jāiesniedz viena mēneša laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Bauskas novada domes mājas lapā
www.bauska.lv. Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā, darba
dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2017.gada 12.aprīlī Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko
pašvaldības nekustamo īpašumu (dzīvokļu) atklātas mutiskas, atkārtotās izsoles ar augšupejošu soli:
1.„Ērgļi 3”- 16, Brunavas pag., 12,5 m², sākumcena – EUR 150,00, izsoles
laiks plkst. 14.00.
2.„Ērgļi 3”- 17, Brunavas pag., 61,7 m², sākumcena – EUR 600,00, izsoles
laiks plkst. 14.15.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums – 10%
no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas Bauskas novada domes, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571, AS „SEB”
banka, kods UNLALV2X un reģistrācijas maksa – EUR 20.00 apmērā
Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods UNLALV2X.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā
Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel.
63922238, 29168555.
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lasiet arī www.bauska.lv

Aktuāla informācija

Aktuālā „Leģionāru slimība” - kā „iziet sausā”?
Veselības ministrija informē,
ka, veicot pasākumus „Leģionāru
slimības” ierobežošanai, paredzēts
noteikt, ka karstā ūdens temperatūrai izdales vietā, tai skaitā katrā
dzīvoklī, ir jābūt ne zemākai par
55 grādiem. Šobrīd valstī un LNPAA (Latvijas Namu pārvaldītāju
un apsaimniekotāju asociācijā) notiek diskusijas par to, kā pasargāt
iedzīvotājus no smagas saslimšanas
ar „Leģionāru slimību” jeb smagu
plaušu karsoni, neradot citus zaudējumus. LNPAA valdes priekšsēdētājs Ģirts Beikmanis šobrīd aktīvi
cenšas risināt šo problēmu, aicinot
kritiski izsvērt visus risinājumus, lai
mēs atkal nepieņemam likuma normu, kuru nespējam pildīt.
„Leģionāru slimība” jeb Legioneloze - reta, potenciāli nāvējoša
bakteriālā infekcija (Legionella
pneumophila), kas cilvēka organismā nonāk - ieelpojot inficētas
ūdens daļiņas aerosola veidā dušā,
pirtī, mazgājot traukus, utt.
Slimībai raksturīgi vairāki simptomi: straujš sākums; temperatūras paaugstināšanās līdz 39 – 40,5
grādiem; vispārējas intoksikācijas
pazīmes; sauss klepus; sāpes krūtīs;
elpošanas traucējumi; pneimonija;
sirds un nieru darbības traucējumi;
caureja.
(!) Slimība ir ārstējama ar antibiotikām, svarīgi nenodarboties ar
pašārstēšanos, bet gan sazināties ar
ārstu!
Inficēšanās pārsvarā notiek no
cilvēka veidotiem ūdens rezervuāriem, kuros ir izteikti labvēlīga vide,
lai Legionellas varētu veiksmīgi
vairoties, tostarp viens no galvenajiem faktoriem – ūdens siltums 25
– 42 grādos. Atsevišķos gadījumos
Legionellas konstatētas arī kompostos un augu dēstu zemē.
Vislabāk zināmais inficēšanās
veids – inficētā ūdens „aerosola” ieelpošana. Šādu aerosola „migliņu”
iegūt var visai vienkārši – no augu
lapu mitrināmā ūdens, augstspiediena ūdens mazgāšanas ierīcēm,
dekoratīvām strūklakām, karstām
vannām (burbuļvannām jeb džakuzi), istabas gaisa mitrinātājiem
– gan no ūdens tvertnēm, kas novietotas pie radiatoriem, gan arī no
elektriskajiem gaisa mitrinātājiem.
Saslimšanas gadījumi ar Legionellu
pneimoniju bijuši arī no inficētām

gaisa mitrināšanas un kondicionēšanas sistēmām viesnīcās, biroju ēkās,
kruīza kuģos. Saslimt var arī pēc
inficēta ūdens nonākšanas elpceļos,
piemēram, jaundzimušajiem ūdens
dzemdību laikā. Legionellas var
savairoties arī lietusūdenī, kas tiek
vākts dažādos traukos vai mucās,
kur tas tiek turēts vēlākai izmantošanai, piemēram, dārza laistīšanai.
Šo ūdeni glabājot saulainā vietā,
viegli sasniegt temperatūru, kas labvēlīga Legionellu augšanai.
Cilvēku inficēšanās ceļi ar Legionellām ir dažādi. Cēloņi, kāpēc
Legionellas savairojas, ir daudz, un,
kurš katrā konkrētā brīdī ir bijis galvenais faktors cilvēka saslimšanai,
nav tik viegli nosakāms.
Apskatot statistikas datus, redzams, ka saslimušo skaits nav tik
liels, lai riskētu ar visu pārējo, jo
pastāv jautājums - vai Legionellas
rodas tieši karstā ūdens stāvvadā,
nevis dušas klausulē vai maisītāja
snīpī? Turklāt, ja problēma būtu tikai nepietiekama karstā ūdens padeves dēļ, tad baktērijai būtu jābūt visā
ūdens padeves vietā, un ar to vajadzētu saslimt vismaz visas mājas
iedzīvotājiem, ja ne kaimiņmājām.
Ne katrs cilvēks, kura organisms ir uzņēmis baktēriju Legionellu, saslimst.
Paaugstināta riska grupas ir:
• cilvēki ar novājinātu imunitāti;
• cilvēki ar hroniskām slimībām,
piemēram, elpceļu slimībām;
• gados vecāki cilvēki, īpaši vīrieši;
• smēķētāji;
• karstā ūdens taupītāji, kuri ūdeni pirms lietošanas nenotecina;
• iedzīvotāji, kuri neveic pareizu
krāna, dušas ūdenspadeves apkopi.
LNPAA ir secinājis vairākus negatīvos momentus, ja tiktu paaugstināts karstais ūdens līdz MK noteiktajām prasībām:
1. ne visur tas tehniski ir iespējams;
2. vēl vairāk pieaugs parādi;
3. karstā ūdens apgādes sistēmas
biežie remonti (pastiprināti aizkaļķosies caurules) radīs neapmierinātību ar šo pakalpojumu, kā arī
remontu veikšanai tiks tērēti māju
uzkrājumi;
4. ja dzīvokļu īpašniekiem trūks
līdzekļu remontiem, tad sāksies

atteikšanās no centralizēta karstā
ūdens pakalpojuma, sekojoši pieaugs pakalpojuma cena, tas savukārt
radīs traucējumus sistēmā, veidosies jauni iespējamie Legionelozes
infekcijas perēkļi (ūdens boileri,
ūdens cirkulācijas traucējumi stāvvados);
5. siltummezglam tuvākos dzīvokļos ir iespējami applaucēšanās
riski.
SIA „Vides serviss” secināja, ka
2013. gadā viena Bauskas nama
ūdensvadā tika konstatēta Legionellas baktērija, un, lai nepieļautu tās
izplatīšanos, pilsētas ūdensapgādes
sistēmā paaugstināja ūdens temperatūru, kas iedzīvotājus neapmierināja, jo palielinājās rēķini par ūdeni.
Tajā pašā laikā, kopš 2013. gada,
neviens saslimšanas gadījums vairs
netika konstatēts.
Nevar nepieminēt faktu, ka no
katlu mājas Bauskā jau šobrīd tiek
padots ūdens 70–75 grādu temperatūrā un daudzdzīvokļu siltummezglos ir noregulēta 55 grādu temperatūra, tomēr, kamēr ūdens nonāk līdz
dzīvokļiem, ir liels siltuma zudums.
Tas saistīts arī ar to, ka, palielinoties
karstumam caurulēs, pastiprināti
veidojas korozija un kaļķa noslāņošanās, kas nozīmē, ka pastiprinās
cauruļvadu nolietošanās. Šobrīd
jau tā daudzām mājām cauruļvadi
nav mainīti gadiem, kas, palielinot
temperatūru karstajam ūdenim, vēl
vairāk aizkaļķosies. Rezultātā būs
vairāk jāmaksā par karsto ūdeni,
turklāt biežāk būs jāmaina caurules.
SIA „Vides serviss” uzskata, ka
ūdens paaugstināšana nebūtu labākais risinājums, tāpēc piedāvā
periodisku ūdens analīžu noņemšanu un 55 grādu temperatūru
siltummezglā!
Martā SIA „Vides serviss” izvēlējās 3 mājas, kurās tiks veiktas
kontrolanalīzes, lai noskaidrotu
situāciju. Šo pakalpojumu sniedz
SIA „Ūdens risinājumi”. Mājas tika
izvēlētas pēc dažādiem faktoriem.
Viena no mājām ir tā, kurā jau 2013.
gadā tika konstatēta šī baktērija,
pārējās abas mājas pēc to atrašanās
vietas, proti, kuras atrodas vistālāk
no siltumpadeves vietas.
Kā pašiem profilaktiski
nodrošināt sevi, lai baktērijas
nevairotos?!
• Lai izvairītos no inficēšanās
dzīves vietā, karstā un aukstā ūdens
sistēmās nepieciešams nodrošināt
apstākļus, kas kavētu Legionellu savairošanos.
• Jāseko tam, lai aukstā ūdens
temperatūra būtu zem +200C, bet
karstā – virs +500C (aptuveni 1 minūtes laikā ūdeni notecinot būtu jātek šādam ūdenim).
• Svarīgi regulāri veikt dušu galviņu tīrīšanu no organiskā un neorganiskā aplikuma, kā arī dezinficēt,
izmantojot hloru saturošus dezinfekcijas līdzekļus vai ieliekot verdošā ūdenī.
• Vismaz reizi nedēļā dažas minūtes jātecina karstais ūdens krānos
un dušās, kas tiek reti izmantoti.
• Ikreiz pirms ūdens lietošanas
pēc ilgstošas prombūtnes, ūdens dažas minūtes jāpatecina.

Iluta Rasa,
SIA „Vides serviss”
sabiedrisko attiecību speciāliste
E-pasts: iluta@videsserviss.lv

PAVASARA SAPNIS
Bet 29 Bauskas un Rundāles novada 5-6 gadīgiem bērniem tas nebija tikai sapnis, jo viņi 11.martā tikās
Bauskas Mākslas skolā zīmēšanas
konkursā „Krāsu diena”.
Uz konkursu bērni ieradās ar
mājas darbu – zīmējumu par tēmu
„Ūdens pasaule”. Tikai dažos darbos
bija redzams ūdens transports, pārsvarā visi bija attēlojuši teiksmaino
un brīnišķīgo zemūdens dzīvnieku
pasauli. Mākslas skolas skolotājas
mudināja bērnus, atbilstoši katra
pieredzei, atcerēties notikumus, kādam varbūt peļķē, kādam vannā vai
baseinā, kadam upē, ezerā vai jūrā,
bet kādam ūdens atrakciju parkā.
Visi tapušie darbi bija skaisti,
katram klāt bija bērna stāsts par
pieredzēto, pārdzīvoto, kas padarīja
izvērtēšanas mirkli ļoti emocionālu.
Tomēr Bauskas Mākslas skolas skolotājas Iveta Līdere, Aija Ušerovska
un Olita Dzelzkalēja piešķīra šādas
nominācijas:
• Gleznieciskākais darbs – Rūta
Ģeidāne (PII „Pasaulīte”);
• Darbīgākais darbs – Valentīns
Baļuks (PII „Pasaulīte”);
• Drosmīgākais darbs – Aleksandra Nabibekova (PII „Mārpuķīte”);
• Rotaļīgākais darbs – Melisa Jermakova (PII „Mārpuķīte”);
• Krāsainākais darbs – Luīze Zibola (SPII „Saulespuķe”);
• Priecīgākais darbs – Sabīne
Misa (Uzvaras vidusskolas pirmsskolas grupa)
• Ūdeņainākais darbs – Sabīne

Konopecka (Griķu pamatskolas
pirmsskolas grupa);
• Ģimeniskākais darbs – Evelīna
Marta Lepse (Vecsaules pamatsk.);
• Mājīgākais darbs – Alise Tīna
Augstkalne (Īslīces vidusskolas
pirmsskolas grupa);
• Sirsnīgākais darbs – Evelīna
Stankevica (Ozolaines pamatskolas
pirmsskolas grupa);
• Radošākais darbs – Paula Rūta
Ose (Mežgaļu pamatskolas pirmsskolas grupa).
Pārējie dalībnieki saņēma diplomus par veiksmīgu piedalīšanos.
Kopīgi rotaļājušies, baudījuši
cienastu un saņēmuši pārsteiguma
balvas, bērni, vecākiem pie rokas,
apmierināti devās mājās, un rīta
satraukums bija sajaucies ar ūdens
priekiem uz papīra.
Paldies Bauskas Mākslas skolas
kolektīvam par atsaucību un sadarbību.
Paldies Rundāles novada PII
„Mārpuķīte” pirmsskolas skolotājām Ingai Šastakovičai, Dacei Ziemelei un SPII „Saulespuķe” pirmsskolas skolotājai Sandrai Demmei
par atbalstu, lai „Krāsu diena” mazajiem māksliniekiem būtu patiesi
krāsaina un neaizmirstama. Krāsainie un neprātīgie sapņi reizēm piepildās!

Ieva Jaunzeme, Bauskas un
Rundāles novada pirmsskolas
skolotāju metodiskās
apvienības vadītāja

Teātra dienas Griķu pamatskolas
pirmsskolas izglītības iestādē „Dzirnaviņas”
Par godu Teātra dienām šiem
svētkiem tiek organizēti dažādi pasākumi, īstenotas dažādas aktivitātes.
Piekto gadu Griķu pamatskolas
struktūrvienībā „Dzirnaviņas notiek Teātra dienas kopā ar Mežgaļu
skolas pirmsskolēniem.
Šogad, atzīmējot latviešu animācijas filmu režisores Rozes Stiebras
75.jubileju, jau no janvāra visu grupu bērniem rādījām viņas veidotās
animācijas filmas.
Pēc vairāku animācijas filmiņu noskatīšanās tika nolemts, ka
„Punktiņi”, vismazākie no Dzirnaviņu bērniem, rādīs lugu pēc animācijas filmas: „Kā vilks sivēntiņu
neapēda”. Šī 10 minūšu garā animācijas filma tikusi uzņemta 1972.
gadā. Bērniem un arī pedagogiem
bija interesanti vērot tik sen uzņemtu filmiņu, bet visiem kopā bija
jautri vērot, kā sena multfilma pārtapusi mazā, muzikālā izrādē.
„Bitīšu” grupas bērni kopīgi ar
audzinātājām izvēlējās muzikālo,visiem tik zināmo un mīļo multfilmu:

„Zaķīšu pirtiņa”. 8 min.garā multfilma, kas tapusi 1979. gadā, tagad tika
pārveidota par jautru mūziklu.
„Adatiņu” grupas bērni par pamatu savai lugai izvēlējās animācijas filmiņu ar Imanta Kalniņa
mūziku „Zelta sietiņš”, kas nofilmēta 1975.gadā. Papildinot skaistās
dziesmas ar Latviešu tautas teikām
un pasakām radās viņu luga.
Vienu no jaunākajām multfilmām,
kas filmēta 2012.gadā, par pamatu
savai izrādei izvēlējās „Kāpēcīšu”
grupas bērni. Tā ir animācijas filma
„Kā brālītis trusītis uzvarēja lauvu”.
Viesi no Mežgaļu skolas rādīja
uzvedumu: „Notikums mantu kastē.” Izrādē tika apkopotas vairākas
multfilmiņas- „Miega vilcieniņš” ,
„Neparastie rīdzinieki” un „Kam ir
visskaistākās ūsas”.
Izrādes klātienē vēroja viesi no
Bauskas, Rundāles un Jaunsaules
pirmsskolas izglītības iestādēm.

Aija Laukmane,
struktūrvienību vadītāja
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Aktuāla informācija

Bauskas Mūzikas skolas audzēkņiem
panākumi konkursos
Lai pilnveidotu savas uzstāšanās
prasmes un bagātinātu uzstāšanās
pieredzi, Bauskas Mūzikas skolas
audzēkņi aktīvi piedalās dažādos
konkursos un pasākumos. Mūsu
skolas vijolnieki piedalījās Latvijas
mūzikas skolu stīgu instrumentu nodaļas audzēkņu ansambļu konkursā

bu „Mednieku koris”, neapolitāņu
dziesmu „Santa Lucia” un E.Gradeski regtaimu „Saldējums”. Bauskas
Mūzikas skolas vijolnieku ansamblis ieguva otro vietu savā grupā. Ansamblī spēlēja Luīze Helviga, Līga
Vaivare, Līva Lazdiņa, Elīna Elizabete Daugule un Ance Ūdre.

un Evija Bonāte.
Lai žūrijas vērtējumam nodotu
savās muzikālās prasmes un apgūto repertuāru, uz Limbažiem devās
Bauskas Mūzikas skolas akordeonisti Vadims Cvetkovs un Emīls
Upenieks. Viņi ar labiem panākumiem piedalījās 14.Starptautiskajā

“RĪGAS STĪGAS 2017”, kuru organizēja Pāvula Jurjāna mūzikas skola
ar Rīgas domes Izglītības, kultūras
un sporta departamenta un Latvijas
Simfoniskās mūzikas biedrības atbalstu. Konkursa mērķis ir veicināt
mūzikas skolu stīgu instrumentu
spēles audzēkņu kolektīvās muzicēšanas spēles profesionālo izaugsmi,
ansambļa spēles attīstību, kā arī katra
kolektīva dalībnieka individuālo muzikāli – tehnisko izaugsmi. Konkurss
notika 2017.gada 24.februārī Pāvula Jurjāna mūzikas skolā. Katram
ansamblim bija jāatskaņo dažāda
rakstura skaņdarbi. Bauskas vijolnieces izpildīja K.M.Vēbera skaņdar-

Arī pavasara brīvlaiku mūsu audzēkņi pavadīja muzicējot, “pieslīpējot” repertuāru, piedaloties konkursos un festivālos. 15.marts Inčukalna
Mūzikas un mākslas skolā bija stīgu
skaņu pārpilna diena – līdzās Bauskas, Baldones, Staiceles, Madlienas,
Vecumnieku, Varakļānu, Salaspils un
citu mūzikas skolu jauno vijolnieku
priekšnesumiem, cienīgā konkurencē
sevi parādīja arī mūsu skolas vijolnieces. Gandarījums par ieguldīto
darbu un augsto žūrijas novērtējumu
konkursā ir vijoļspēles audzēknēm
Ancei Ūdrei (2.vieta) un Līgai Vaivarei (Atzinība).Viņām ir izcilas un
atbalstošas skolotājas Aiva Avotiņa

akordeonistu konkursā Limbažos.
Konkurss ir svētki visiem akordeona
spēles cienītājiem. Akordeona spēle
Limbažos skanēja trīs dienas, akordeona spēles virtuozi un meistari no
Latvijas, Lietuvas, Ukrainas un Krievijas, Baltkrievijas, Itālijas, Vācijas
un Zviedrijas priecēja klausītājus
un konkursa dalībniekus. Pasākuma
ietvaros norisinājās arī pedagogu
meistarklases un profesionālās pilnveides pasākumi. Limbažu novada
pašvaldība un Limbažu mūzikas
skola akordeona svētku ietvaros organizē arī konkursu. Konkursa mērķis ir veicināt audzēkņu profesionālo
izaugsmi, atbalstīt jaunos talantus un

LIELĀ TALKA - 22. APRĪLĪ
BAUSKĀ UN VISĀ LATVIJĀ!
22.aprīlī,
norisināsies
vislatvijas vides sakopšanas
un labiekārtošanas aktivitātes Lielās talkas ietvaros. Kā ik gadu, aktīvi tiks
uzposta arī Bauska un tās apkārtne.
Pasākuma ideja ir balstīta uz brīvprātīgu līdzdalību vides sakopšanā,
radot saliedētību, pozitīvismu un labi
padarīta darba sajūtu.
Lielās talkas organizatore –
Agita Eglinska, Bauskas novada pašvaldība, tālr.,29176675,
e-pasts: agita.eglinska@bauska.lv
Talkas norises vietas Bauskas
pilsētā:
• Zemesgabals Rīgas ielā 42, kas
atrodas blakus jaunceļamajam baseinam (Rīgas un Salātu ielas stūris);
•Zemesgabals Biržu ielā 7 (ābeļdārzs pie vecajiem kapiem).
Talkas norises vietas pagastos:

Brunavas pagastā:
• Ērgļu ciemā, Grenctāles ciemā,
Budbergas parkā uzkopjot piegružotās vietas.
Ceraukstes pagastā:
• Mūsas upes krasta sakopšana no
Mūsas ciema peldvietas līdz Bauskas pilsētas robežai;
• ceļa posms Liellauki - Plūdoņa
kapsēta;
• Ceraukstes ciemā ceļa posms
„Statoil - Griķu skola - PII Dzirnaviņas”;
• Mūsas ciemā Līvānu ielas Nr.1
teritorijā bērnu laukuma vietas sagatavošana.
Dāviņu pagastā:
• Lielās talkas pulcēšanās vieta
būs Dāviņu ciema sporta laukumā
plkst. 10.00, kur visi tiks aicināti sakopt centra apkārtni.
Vecsaules pagastā:
• Talkas vieta ir Caunēnu kapi, kur
ikvienam interesentam būs iespēja
piedalīties, lai šo vietu sakoptu.
Mežotnes pagastā:
• Garozas muižas parka sakopša-

na;
• Mežotnes pils organizē Mežotnes pils apkārtnes sakopšanu.
Īslīces pagastā:
• Bērzkalnu ciemats - upes mala,
teritorija pie daudzdzīvokļu mājām
un individuālās apbūves;
• Rītausmu ciems - Lauktehnikas
garāžu teritorija, teritorija pie daudzdzīvokļu mājām;
• SOS ciemats - ceļa abas puses
- grāvmalas, SOS ciemata un pieguļošā teritorija;
• Bērzu ciems - teritorija pie
daudzdzīvokļu mājām un individuālās apbūves;
• Ādžūnu ciems - “Birztalas”,
Ādžūnu bibliotēkas apkārtne, teritorija pie daudzdzīvokļu mājām un
individuālās apbūves;
• Pastališķu ciems - teritorija pie
daudzdzīvokļu mājām un individuālās apbūves;
• Īslīces vidusskola - skolas apkārtne.
Codes pagastā:
• Talkot Codē aicināti pie Co-

popularizēt akordeona spēli. Konkursa dalībnieki atskaņoja divus dažāda rakstura un dažādu komponistu
brīvas izvēles skaņdarbus. Dalībnieku uzstāšanos vērtēja starptautiska
žūrija. Uzstāšanās tik svarīgā pasākumā uzliek papildus atbildību mūsu
jaunajiem mūziķiem un viņu skolotājai Antrai Rušmanei. 6.klases audzēknis Vadims ieguva 2.vietu, bet
Emīla sniegums tika novērtēts ar trešo vietu, kas ir atzīstams panākums
tik prestižā konkursā. Emīla izpildījumā skanēja baroka laika komponista G.F.Hendeļa “Fūga” C dur
un kontrastējošais P.Piccigoni skaņdarbs “Gaisma un ēnas”, savukārt
Vadims žūrijas vērtējumam nodeva
G.F.Hendeļa skaņdarbu ”Pasakalja”
un tehniski sarežģīto un muzikāli
daudzveidīgo A.Žurbina skaņdarbu
“Koncertburleska”.
Gandarījums
par paveikto stiprina pārliecību par
saviem spēkiem un ir lieliska motivācija turpmākiem sasniegumiem–
atzīst skolotāja Antra Rušmane.
Marta sākumā devāmies pie saviem kaimiņiem Iecavā, lai piedalītos Zemgales reģiona mūzikas skolu
I audzēkņu konkursā Vispārējās klavierēs, Klavierēs. Dažādās grupās
žūrijas vērtējumā 2.vieta tika piešķirta Danijai Mickus (sk.L.Jaunliniņa), Aleksandrai Nazarovai (sk.Sarmīte Semjonova) Diānai Semakai
(sk. L.Kārkliņa) Diānai Pavlovičai
(sk. L.Kārkliņa), 3. vieta Klērai Kuļikauskai (sk. L.Kārkliņa), atzinība
Arīnai Kuzņecovai (sk.Dz. Vēvere).
Savukārt, grupa “Bekars” devās uz
Ventspils Kultūras centru, kur notika
ansambļu konkurss “Competition
Ventspils Groove”, uz kuru šogad
bija pieteicies rekordliels ansambļu
skaits – 27 grupas. Konkursā piedalījās Latvijas Mūzikas skolu profesionālās ievirzes programmu un Mūzikas vidusskolu audzēkņi. Dalībnieki
tika sadalīti trīs grupās: mūzikas skolu audzēkņi, mūzikas vidusskolu I-II
kursu audzēkņi, mūzikas vidusskolu
III-IV kursa audzēkņi. Repertuārā
bija jāiekļauj divi skaņdarbi: orģinālkompozīcija vai latviešu komponista skaņdarbs, skaņdarbs pēc grupas
izvēles. Žūriju vadīja bundzinieks,
komponists un perkusionists Kaspars
des evaņģēliski luteriskās baznīcas.
(Lielā iela 20, Code, Codes pag.,
Bauskas nov.);
Gailīšu pagastā:
• Kociņu stādīšana Uzvarā (kļavu
aleja) gar Bauskas ielu - no Skolas
ielas līdz Celtnieku ielai;
• Mūsas upes krasta, uzkopšana.

Ilvija Tetērina, Sabiedrisko
attiecību nodaļas praktikante

INTERESANTI
Šogad Lielajai Talkai ir jauns
konkurss, kurā aicina ikvienu sagatavot video par Latvijas zaļo tēlu
– Latvijas vizītkarti. Konkursā var
piedalīties visi interesenti bez ierobežojumiem. Konkursa nolikums
atrodams www.talkas.lv.
No 22. februāra ikviens Latvijas
iedzīvotājs var sākt pieteikt pamanītās piesārņotās vietas mājaslapā
www.talkas.lv, kuras būtu nepieciešams sakopt šī gada Lielās Talkas
laikā 22.aprīlī.
PIEDALIES TALKĀ! UN
RŪPĒJIES PAR VIDI KATRU
DIENU!

Kurdeko. Viņš spēlē džeza, eksperimentālajā un improvizācijas stilos,
pietam bungo visā plašajā pasaulē ASV, Dienvidkorejā, Zviedrijā, Portugālē, kā arī Nīderlandē, kur pats
studējis. Grupas “Bekari” puiši, skolotāja Ikara Ruņģa atbalstīti, ieguva
2.vietu savā grupā.
Mūsu koris, skolotāju I.Bukšas un
I.Ūdres vadībā, piedalījās Zemgales
reģiona mūzikas skolu III koru festivālā– koncertā “Lai sasaucamies,
lai dziedam”. Šo pasākumu organizē Jelgavas Mūzikas vidusskola, lai
turpinātu attīstīt kora dziedāšanu
Zemgales reģiona mūzikas skolās un
veicinātu sadarbību starp mūzikas
skolu koriem un koru pedagogiem.
Festivālā – koncertā tika aicināti piedalīties jebkura sastāva mūzikas skolu kori ar brīvi izvēlētu programmu
un iestudētām kopkora dziesmām.
Lai mūsu darbīgais marta cēliens
dotu arī kādu emocionālu un radošu
pienesumu pedagogiem, skolā tika
organizēts starpnovadu tālākizglītības pasākums- meistarklase „Akadēmiskā dziedāšana un muzicēšana
vokālajā ansamblī, bērnu korī, darbs
ar koncertmeistaru.” Radošā pavasara diena mūzikas skolā izskanēja
ļoti pozitīvi, daudzveidīgi un profesionāli augstā līmenī. Pasākumā tika
apskatītas tādas svarīgas tēmas kā
vokālās dzirdes, pareizas artikulācijas, precīzas dikcijas, pareizas elpas
attīstīšana, vokālas skaņas veidošana
bērniem un jauniešiem, pareiza repertuāra izvēle– svarīgs nosacījums
bērnu un jauniešu vokālās mākslas
attīstīšanā, koncertmeistars – dziedātāja muzikālais, emocionālais,
psiholoģiskais balsts uz skatuves
un ikdienas darbā. Pateicoties Rīgas Doma kora skolas jaunajiem un
spožajiem talantiem un viņu pedagogiem meistarklase-koncerts izdevās ne tikai emocionāli piesātināts
un aizkustinošs, bet arī profesionāli
izglītojošs. Paldies ciemiņiem un pasākuma apmeklētājiem par interesi
un labajiem, sirsnīgajiem vārdiem,
kuri spēj mūs iedvesmot un dod papildus enerģiju turpmākam darbam!

Anita Velmunska,
Bauskas Mūzikas skolas
direktore

Martā
• 12.aprīlī plkst.10.00 – Sociālo un veselības lietu komitejas sēde;
• 12.aprīlī plkst.15.00 – Izglītības, kultūras un sporta
lietu komitejas sēde;
• 13.aprīlī plkst.14.00 – Vides un attīstības komitejas
sēde;
• 120.aprīlī plkst.10.00 – Finanšu komitejas sēde;
• 27.aprīlī plkst.14.00 – novada domes sēde.

BAUSKAS MUZEJS
aicina apskatīt
līdz 30.aprīlim
Tautas lietišķās mākslas
studijas “BAUSKA”
60 gadu jubilejas izstādi
“ZVAIGŽŅU LIETUS”
www.bauskasmuzejs.lv
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Informatīvais ziņojums par publisko apspriešanu
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2016.gada 29.septembra
lēmumu „Par publiskās apspriešanas par azartspēļu organizēšanu
Bauskas novada administratīvajā teritorijā izsludināšanu” no 2016.
gada 1.novembra līdz 2017.gada 31.janvārim notika publiskā apspriešana par kazino, spēļu zāļu, bingo zāļu, totalizatoru vai derību
likmju pieņemšanas vietām tajā skaitā par azartspēļu zāles atrašanos
tirdzniecības kompleksa telpās Pionieru ielā 2, Bauskā un par azartspēļu biznesa paplašināšanos tirdzniecības kompleksa telpās Pionieru
ielā 2, Bauskā.
Kopā aizpildītas anketas – 619, no tām:
• 11 anketas aizpildīja personas, kuras nav sasniegušas pilngadības vecumu (18. gadus);
• 48 anketās nav norādīti personas dati;
• 48 anketās nav norādītas adreses;
• 23 anketās iedzīvotāji deklarēti citur;
• 2 anketas ir nederīgas, nekorekti aizpildītas.
Kopā datu apstrādei tika izmantotas 489 anketas.

1.Spēļu zāle Pionieru ielā 2
RADA Bauskas novada iedzīvotājiem interešu
aizskārumu

Iedzīvotāju skaits

NERADA Bauskas novada iedzīvotājiem interešu aizskārumu

Tiek traucēta sabiedriskā kārtība un radīti draudi
iedzīvotāju drošībai

328

Pieaug no azartspēlēm atkarīgo iedzīvotāju
skaits, kas sekmē viņu ģimeņu materiālā stāvokļa
pasliktināšanos

456

Neietekmē no azartspēlēm atkarīgo
iedzīvotāju skaitu

13

Atrodas izglītības iestāžu vai dzīvesvietas
tuvumā, tādējādi rada riskus jauniešu iesaistei
azartspēlēs

391

Nerada riskus jauniešu iesaistei
azartspēles

14

Rada veselības traucējumus/miega traucējumi,
stress, depresija, alkoholisms, narkomānija/ un
atkarību no azartspēlēs

370

Nerada riskus spēļu zāļu apmeklētāju
veselībai un atkarībai no azartspēlēm

10

Cits (norādīts)

20

Cits (norādīts)

1

Iedzīvotāju skaits

Nav draudu sabiedriskajai kārtībai un
iedzīvotāju drošībai

25

2.Spēļu zāle Salātu ielā 29

Par spēļu zāli Pionieru ielā 2, Bauskā, vairums iedzīvotāju anketā atzīmēja, ka azartspēļu zāles atrašanās tirdzniecības kompleksa telpās rada
Bauskas novada iedzīvotājiem interešu aizskārumu, kurā iedzīvotāji uzsvēra,
ka pieaug no azartspēlēm atkarīgo iedzīvotāju skaits, kas sekmē viņu ģimeņu materiālā stāvokļa pasliktināšanos, kā arī izteikuši savus viedokļus un
ierosinājumus. Un neliela daļa cilvēku anketās atzīmēja, ka nerada Bauskas
novada iedzīvotājiem interešu aizskārumu, nav draudu sabiedriskajai kārtībai un iedzīvotāju drošībai.
Par spēļu zāli Salātu ielā 29, Bauskā, vairums iedzīvotāju anketā atzīmēja, ka azartspēļu zāles atrašanās vieta rada Bauskas novada iedzīvotājiem
interešu aizskārumu, kurā iedzīvotāji atkārtoti uzsvēra, ka pieaug no azartspēlēm atkarīgo iedzīvotāju skaits, kas sekmē viņu ģimeņu materiālā stāvokļa pasliktināšanos kā arī izteikuši savus viedokļus un ierosinājumus. Un
tāpat kā par spēļu zāli Pionieru ielā 2, neliela daļa cilvēku anketās atzīmēja,
ka nerada Bauskas novada iedzīvotājiem interešu aizskārumu, nav draudu
sabiedriskajai kārtībai un iedzīvotāju drošībai.

RADA Bauskas novada iedzīvotājiem interešu
aizskārumu

Iedzīvotāju
skaits

NERADA Bauskas novada iedzīvotājiem
interešu aizskārumu

Tiek traucēta sabiedriskā kārtība un radīti
draudi iedzīvotāju drošībai

325

Nav draudu sabiedriskajai kārtībai un
iedzīvotāju drošībai

18

Pieaug no azartspēlēm atkarīgo iedzīvotāju
skaits, kas sekmē viņu ģimeņu materiālā
stāvokļa pasliktināšanos

441

Neietekmē no azartspēlēm atkarīgo
iedzīvotāju skaitu

10

Atrodas izglītības iestāžu vai dzīvesvietas
tuvumā, tādējādi rada riskus jauniešu iesaistei
azartspēlēs

331

Rada veselības traucējumus/miega traucējumi,
stress, depresija, alkoholisms, narkomānija/ un
atkarību no azartspēlēs
Cits (norādīts)

Nerada riskus jauniešu iesaistei azartspēles
14

350

Nerada riskus spēļu zāļu apmeklētāju veselībai un atkarībai no azartspēlēm

8

12

Cits (norādīts)

1

3. Priekšlikumi pašvaldībai
Par paplašināšanos
Pionieru ielā 2

Salātu ielā 29

463

458

4

3

Nepiekrīt
Piekrīt

Personas dati
Sieviete

Vīrietis

Dzimums

352

138

Vecums

No 18-90 gadi

No 19-90 gadi

Pagasti

Iedzīvotāju
skaits

Bauska

307

Īslīce

60

Ceraukste

36

Gailīši

24

Code

18

Mežotne

15

Vecsaule

11

Brunava

10

Dāviņi

4

Jauncode

2

Uzvara

1

Bērzkalni

1

*Rundāle

7

*Rīga

6

*Iecava

5

*Saulaine

2

*Svitene

1

*Vecumnieki

1

*Jaunsvirlauka

1

Bauskas novada iedzīvotāji
aktīvi piedalījās
anketu pildīšanā.Interesi izrādīja arī kaimiņu
novadu iedzīvotāji (Rundāles
novads, Rīga,
Iecavas novads, Vecumnieku novads,
Jelgavas novads).

Iedzīvotāju
skaits

Iedzīvotāju skaits

Nesniegt jaunas atļaujas azartspēļu organizēšanai

413

Nepieļaut (ierobežot) azartspēļu biznesa paplašināšanos izsniegto (esošo) atļauju īpašniekiem

401

Azartspēļu biznesa vajadzībām ierādīt citas vietas

166

Risināt jautājumu par izsniegto azartspēļu atļauju anulēšanu

291

Izstrādāt priekšlikumus normatīvajos aktos, kas pašvaldībām paplašina tiesības regulēt azartspēļu
uzņēmējdarbību sava novada administratīvajā teritorijā

304

Esošā situācija pilnībā apmierina

19

Pašvaldībai nav nepieciešams regulēt (ierobežot) azartspēļu biznesa attīstību

19

Veicināt azartspēļu uzņēmējdarbības attīstību Bauskas novada administratīvajā teritorijā

9

Azartspēļu, sporta totalizatoru un derību likmju pieņemšanas vietas atbalstāms, jo Bauskas novadā trūkst
izklaides iespēju

10

Cits (norādīts)

41
Kaitējumi apkārtējai videi

1.

Īpaši publiskā vietā atrodas, jo RIMI pašlaik diemžēl ir Bauskā centrālā tikšanās vieta.

2.

t/c Rimi pastāvīgi jūtamas smakas.

3.

t/c Rimi telpās bieži jūtama, cigarešu smaka.

4.

Piemēslo Bausku, apgāž atkritumu konteinerus, izārda sētnieku veidotās lapu kaudzes. Tā ir totāla jauniešu degradācija. Jau tā Latvijā maz iedzīvotāju. Pa naktīm demolē Bausku.

5.

Veikali gūst mazākus ienākumus.

6.

Sasistas pudeles, pievemti, asiņu traipi.

7.

Notiek kautiņi, tiek sisti cilvēki. Tiek lietots alkohols. Apmeklētāji kārto savas dabiskās vajadzības uz ielas pie spēļu
zāles. Pievemts. Piečurāts, piekakāts. Piesārņota apkārtne ar tukšām alkohola pudelēm. Degradēta sabiedrība, bojāta,
piegružota apkārtējā vide.

8.

Mazāki ienākumi veikaliem un pakalpojumu sniedzējiem.

turpinājums no 5.lpp
fikāciju vai apgūt arodu pie amata
meistara;
- iesaisti vietējās sabiedriskajās
aktivitātēs.
- specifiski pasākumi mērķa grupas jauniešiem ar invaliditāti (ar
surdotulka, asistenta palīdzību, specializēto transportu).
- un citi pasākumi, kas iekļauti
mērķa grupas jaunieša individuālajā
pasākumu programmā un ir vērsti
uz jauniešu prasmju un personības
attīstību.

Bauskas novada pašvaldība šo
projektu plāno ieviest sākot ar šīgada oktobri līdz 2018.gada 31.decembrim. Projektā iesaistāmo
mērķa grupas jauniešu maksimālais skaits – 103 jaunieši, kopējais
pieejamais finansējums 161 112,60
eiro.
Ja Jums ir interese vai jautājumi
par šo programmu, lūdzu, zvaniet
programmas vadītājai Dinai Romanovskai, tel.63921802.

Jolanta Kalinka,
projektu vadītāja

Apsveikums
Sirsnīgi sveicam mūsu
novada Zelta kāzu
jubilārus
Antanu un Laimu Līvas
Gailīšu pagastā un
Tālivaldi un Velgu JansoniSlavas Brunavas pagastā

lasiet arī www.bauska.lv

2017.gada 31.martā

9

Informatīvais ziņojums par publisko apspriešanu
Priekšlikumi
1.

Ietekme uz cilvēku

Aizliegt spēlēt azartspēles māmiņām, kurām ir nepilngadīgi bērni

1.

Grauj cilvēka morāli.

2.

Bauskas domei pārtraukt darboties ar dažāda rakstura blēņām, ļaut darboties skolām visos pagastos, kur bērniem ir
vienīgā iespēja iegūt pamatizglītību cilvēk cienīgos apstākļos.

2.

Kultivē stulbumu un degradē dzīvesveidu.

3.

Cilvēki zaudē visu - ģimenes, materiāli, visu.

3.

Organizēt Bingo spēļu istabu līdz 5 automātiem, kā arī pagastos galdiņus, ne vairāk kā 8.

4.

Pietiek ar vienu azartspēļu zāli Rimi -Feniks. Vairāk nevajag!!! Netālu no manas mājas ir Joker un tur bieži manītas
nekārtības.

4.

Degradējas sabiedrība.

5.

Rada atkarību, slimīgu tieksmi, degradē personību.

5.

Kā var atļaut azartspēles? Cilvēki paliek atkarīgi no spēļu automātiem. Sastrādā briesmu lietas. Daudzas pārsvarā pat
krimināli sodāmas. To visu vajag aizliegt. Cik daudz vīriešu, tēvu, dēlu, draugu sevi iznīcina. Pat ģimenes.

6.

Atļauj spēlēt smagā alkohola reibumā, notiek tirdzniecība ar alkoholu
24h.

6.

Jādomā par jaunām, radošām darba vietām novadā, nevis par azartspēļu biznesa paplašināšanu. Pilnīgi likvidēt jebkādu iespēju azartspēļu, izložu un totalizatoru biznesu mūsu novadā. Ar to mēs palīdzēsim atkarīgajiem cilvēkiem
vieglāk atbrīvoties no šīs iespējas spēlēt. Man ļoti tuvs cilvēks bija spiests pamest Latviju un aizbraukt uz kādu valsti,
kur šīs azartspēles nav. Ar viņu šobrīd viss ir labi.

7.

Kautiņi, 2-3 gadi atpakaļ pie Rimi nosita jaunu cilvēku. Sen jālikvidē
tas midzenis.

8.

“Izārda” ģimenes, cilvēki “pazaudē” prātu.

9.

Dēļ katra “spēlmaņa” ir 2-5 (un vairāk) “līdzatkarīgo”, kas kopumā
negatīvi ietekmē sabiedrību.

7.

Diemžēl - būt vai nebūt - noteiks nauda.

8.

Neuzskatu azartspēles par izklaides pasākumu.

10.

Cilvēki attālinās no patieso problēmu risināšanas.

9.

Azartspēles iet roku rokā ar alkohola tirdzniecību un lietošanu, kas jau tā ir plaši izplatīts.

11.

Izraisa suicīda tieksmi naudas zaudējuma gadījumā.

10.

Ierādīt šīm iestādēm telpas, kas atrodas ārpus apdzīvotām vietām.

11.

Valsts līmenī aizliegt azartspēles (laimētavas) apdzīvotās vietās.

12.

Daudzi no viņiem ir pašnāvnieku sarakstā, jo ir bezizejā.

12.

Pietiek ar esošajām.

13.

Rod draudus sabiedrībai.

13.

No azartspēļu atkarības cieš ģimenes un bērni, visas azartspēļu vietas iznīcināt!

14.

Pilsētā azartspēļu vietas nav vajadzīgas.

14.

Azartspēles ir jārīko ārpus pilsētas.

15.

Rada ﬁnansiālu un sociālu kaitējumu.

15.

Azartspēļu vietas ierīkot tuvumā kārtības iestādēm, bet ne pie dzīvojamām mājām.

16.

t/c Rimi strādājošajiem un arī pircējiem ir jāelpo visu laiku tabaka! Vai
tas ir normāli, ja nespēj nodrošināt pat tik elementāru lietu?

16.

Tās var būvēt tikai ārpus kvartāliem, kur staigā bērni un netraucē citus.

17.

17.

Bauskā ir pietiekoši daudz un dažādu izklaides veidu, kur var relaksēties, gūt patīkamus prieka mirkļus, kā arī pilnveidot sevi. Azartspēles nav atbalstāmas, tās ved cilvēku muklājā, padara atkarīgu no šīs nodarbi, degradē personību.

Azartspēles jau nav izklaide. Ģimenes nelaimīgas, bērni paliek bez iztikas līdzekļiem. Izklaide tik liela, ka karās, lec no tilta, jo ir bezizeja.

18.

Var radīt lauku pagastu maznodrošināto pieplūdumu Bauskā.

18.

Vēlējums - vismaz šīs aptaujas ietvaros: 1) sagatavot un darīt zināmu iedzīvotājiem par šāda veida biznesa ﬁnansiālu
izdevīgumu valstij, pašvaldībai (Cik peļņa, cik nomaksāti nodokļi, cik darbinieku t.sk. vietējie u.t.t.; 2) vēlams,
vismaz pa retam presē atspoguļot to postu, ko šāda tipa iestādes sagādā mūsu iedzīvotājiem (anonīmi, bet konkrēti).

19.

Jādomā par alternatīvām izklaides iespējām, piemēram, atvērtām sporta telpām u.c. jauniešiem! Mums vajag veselus
jauniešus.

20.

Azartspēles ir slimība - tās nevar pieļaut

21.

Neatbalstu azartspēles! Manuprāt, tās jālikvidē vispār.

22.

Aicināt, atbalstīt, visdažādākajā veidā rosināt vīriešus - jaunus un spēka gados - uz sporta zālēm, uz sportiskām
nodarbēm. Bet vispār - ir jāsāk ar bērniem. Jau no mazām klasītēm katram jāatrod pulciņš, nodarbošanās ārpus
stundām, lai būtu, kur “piesiet sirsniņu”, lai rastos draugi, domubiedri, treniņu biedri, - lai būtu piepildīts brīvais
laiks.

23.

Rast citus piedāvājumus pilsētnieku izklaižu nodrošināšanai! Piemēram, deju zāles, atpūtas centri, Dienas centri
jauniešiem.

24.

Popularizēt novada iedzīvotāju vidū sportiskas aktivitātes un ve4selīgu dzīvesveidu, atbalstīt sporta spēļu rīkošanu,
vietējo komandu pastāvēšanu.

25.

Rīkot telpās, kurās jau ir galda spēļu turnīri.

26.

Izveidot šādas iestādes 5-10 km attālumā no Bauskas kādā neizmantotā ēkā ārpus apdzīvotiem centriem.

27.

Azartspēļu biznesam ierādīt vietas ārpus pilsētas robežām vai nomalēs kā tas ir citur pasaulē.

28.

Ļoti svarīgs ir “E” punkts. “Šobrīd pašvaldībai nav likumīgi-juridisku instrumentu šo jautājuma būšanā.

29.

Vispār ierobežot un neatļaut azartspēļu kompleksus, jo tas degradē jauniešus un izjauc ģimenes, no kā cieš bērni.

30.

Jāspēj Bauskas novada administrācijai rast iespēju atvērt vairāk iestādes kā nodarbināt jauniešus un tai skaitā arī
pieaugušos.

31.

Likvidēt azartspēļu zāles, jo azartspēļu īpašnieki nedomā par t, kā cilvēks var pavadīt tur laiku, viņas neuztrauc,
ka cilvēki paliek atkarīgi un var pazaudēt ģimenes, draugus, visu. Viņi domā tikai kā iztukšot spēlētāju maku. Šie
automāti ir spējīgi atņemt prātu un iedzīt atkarībā, no kuras nevar tikt vaļā.

32.

Izgudrojiet kaut ko derīgu, skaistu, prātīgu, lai augtu jauna, gudra, strādīga, godīga paaudze.

33.

Bauskas novadā trūkst izklaides iespēju, kuras nedegradē. Ļoti trūkst izklaides iespējas maziem bērniem - pieejama
spēļu un rotaļu istabas. Jauniešiem tās varētu būt tematiskās kafejnīcas utml., Kino, Kvesta istabas, Brīvā skatuve ar
temat. pasākumiem, lekcijām. Un lai dievs stāv jums klāt šo lēmumu pieņemšanā.

34.

Nepieļaut nelegālu azartspēļu norises vietu izveidošanos un attīstību.

35.

Nav korekti jaukt izklaidi un azartspēles, kas būtībā ir bizness uz atkarībām, cilvēku nelaimēm (vismaz mūsu ekonomiskā situācijā).

36.

Iedzīvotājiem no tā rodas tikai negācijas, bet bizness dod labumus tikai tās organizētājiem. Radīt darba vietas maksāt
nodokļus uz citu nelaimēm.

Montesori mācību metode Griķu pamatskolā
Marta pēdējā nedēļā Bauskas
novada administrācijas Izglītības
nodaļas darbinieki apmeklēja Griķu
pamatskolu un tās pirmsskolas izglītības struktūrvienību “Dzirnaviņas”.
Griķu pamatskola jau otro gadu
apgūst Montesori pedagoģijas metodes un pakāpeniski ievieš tās mācību
procesā. Gan pamatskolas, gan pirmsskolas izglītības pedagogi apmeklē
kursus un seminārus, gatavo materiālus un dalās savstarpējā pieredzē.
Montesori pedagoģija tiek pielietota bērnudārzos un skolās gandrīz
visās pasaules valstīs. Bērns mācās
pamatlietas, ar kurām nākas saskarties sociālajā un materiālajā pasaulē. Problēmbērniem šī metode ir kā
glābšanas riņķis. Savukārt bērniem,
kuru attīstība norit bez traucējumiem, metode ir kā septiņjūdžu zā-

baki, kas palīdz ātrāk un veiksmīgāk
virzīties uz priekšu savā attīstībā,
attīsta valodu un izpratni par matemātiskajām kopsakarībām.
Šī gada 9.februārī Griķu pamatskolā notika Bauskas novada sākumskolas skolotāju kursu nodarbības,
kurās skolas direktore Daiga Vīlipa
un sākumskolas skolotāja Iveta Neidere sniedza sākotnēju ieskatu par
Montessori pedagoģijas būtību, pamatprincipiem un metodēm, kā arī
dalījās savā pieredzē par iespējām
šīs metodes pielietot ikdienas mācību procesā. Kursu apmeklētāji atzina, ka lekcijas ir bijušas interesantas
un informācija lietderīga.
Prieks redzēt, ka struktūrvienībā
“Dzirnaviņas” pēc Montessori pedagoģijas principiem ir iekārtota grupa
“Adatiņas”. Tajā ir gan atbilstošas

mēbeles, gan nepieciešamie attīstošie materiāli, kas ir speciāli iegādāti
un skolotāju pašu gatavoti. Struktūrvienības vadītāja Aija Laukmane ir
entuziaste Montessori pedagoģijas
ieviešanā un atzīst, ka šīs pedagoģijas metodes tiešām ir produktīvas.
Arī pirmsskolas izglītības grupas
“Bitītes” audzinātāja Aija Karlshofa
apgūst Montessori pedagoģiju Rīgā,
un ievieš to darbā ar četrgadīgajiem
bērniem.
Skaisti un interesanti bija bērnu
priekšnesumi “Teātra dienā” struktūrvienībā “Dzirnaviņas”. Mazie
aktieri bija iestudējuši ludziņas pēc
dažādu multiplikācijas filmu motīviem.

Olita Vulāne, Bauskas novada
administrācijas Izglītības
nodaļas metodiķe

Atbildes no dažādām institūcijām par ārstēto
pacientu skaitu Bauskas novadā deklarētiem
ar patoloģisku tieksmi uz azartspēlēm.
Slimību profilakses un kontroles
centrs sniedzot atbildi uz 2017.gada
11. janvāra vēstuli Nr. 3-14.20/113,
dara zināmu, ka 2013. - 2015. gadā
ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistrā par narkoloģiskajiem
pacientiem nav saņemtas ziņas par
Bauskas novadā deklarētām (informācija ir tikai par deklarēto dzīvesvietas adresi) personām, kurām būtu
ārstēta azartspēļu atkarība.
Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs atbildot uz 2016.
gada 19.decembra vēstuli Nr.
3-14.20/3555 informē, no Bauskas
novada administratīvās teritorijas
dzīvojošas vai deklarētas personas
2016. gadā nav vērsušās RPNC pēc
palīdzības saistībā ar atkarību no
azartspēlēm.

Pacienti pēc palīdzības vēršas ne
tikai pie narkologiem valsts iestādēs, bet arī pie privāti praktizējošiem
narkologiem, psihiatriem, psihoterapeitiem vai psihologiem, tāpēc nav
iespējams pilnībā apzināt statistiskos
datus.
Bauskas slimnīca informē, ka
SIA “Bauskas slimnīca” nav reģistrētas personas saistībā ar atkarību
no azartspēlēm.
SIA Rūtas Gravas Ārsta prakse
psihiatrijā informē, ka statistisko
informāciju par Bauskas novada administratīvajā teritorijā dzīvojošiem
vai deklarētajām personām, kuras ir
nonākušas iestādes redzeslokā saistībā ar atkarību no azartspēlēm nevar
sniegt, jo psihiatrijas prakses datu
bāzē tādu ziņu nav.

Var saņemt Černobiļas
piemiņas zīmi
Piemiņas zīmi piešķir Latvijas
Republikas pilsonim, nepilsonim,
ārzemniekam, kuram ir pastāvīgā
uzturēšanās atļauja Latvijā un kura
statuss atzīts Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un
Černobiļas AES avārijas rezultātā
cietušo personu sociālās aizsardzības
likuma 4.pantā (Par Černobiļas AES
avārijas seku likvidēšanas dalībnieku atzīstama persona, kura piedalījās
Černobiļas AES ekspluatācijas darbos, Černobiļas AES avārijas seku
likvidēšanas darbos un citos Černobiļas AES avārijas izraisītajos darbos
Černobiļas AES atsvešināšanas zonā
laikposmā no 1986.gada 26.aprīļa
līdz 1990.gada 31.decembrim, ja:
1) darba devējs nosūtīja attiecīgo
personu darbu veikšanai Černobiļas
AES atsvešināšanas zonā;
2) attiecīgā persona iekšlietu
iestāžu komandējošā personāla vai
ierindas personāla sastāvā dienēja Černobiļas AES atsvešināšanas
zonā;
3) attiecīgā persona karaspēka
daļu komandējošā personāla vai

ierindas personāla sastāvā vai kā
rezervē ieskaitīta karaklausībai
pakļauta persona tika iesaukta uz
speciālajām mācībām un iesaistīta Černobiļas AES avārijas seku
likvidēšanas darbos (neatkarīgi no
dislokācijas vietas un veiktajiem
darbiem).)
Ņemot vērā dažu Černobiļas
AES avārijas seku likvidācijas dalībnieku veselības stāvokli, aicinām
rast iespēju šiem cilvēkiem palīdzēt
sagatavot un nosūtīt apliecinājumu-iesniegumu Iekšlietu ministrijai.
Apliecinājuma - iesnieguma forma
un Iekšlietu ministrijas piemiņas zīmes Černobiļas atomelektrostacijas
avārijas seku likvidēšanas dalībnieku godināšanai nolikums ir pieejams Iekšlietu ministrijas mājaslapā:
http://www.iem.gov.lv/lat/cernobilas_aes_seku_likvidesanas_dalibnieku_godinasanai/
Plašākai informācijai aicinām sazināties ar Iekšlietu ministrijas Personāla vadības nodaļu pa tālruņiem
67219359 vai 67219281.

Iekšlietu ministrijas
Administratīvais departaments
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Sports novadā
VETERĀNU SPORTS
Savu ikgadējo, sportisko maratonu, jau 54. sezonu, turpina Latvijas
Sporta veterānu savienības sporta
spēles. 4.martā Rīgas sporta manēžā pulcējās gandrīz 400 ziemas
vieglatlētikas cienītāji vecumā no
30 līdz pat 90 gadu vecumam. Saistošajās sacensībās uz skrejceļa kopā
ar ierindas sporta cienītājiem cīnījās
gan Saeimas deputāti, gan sporta
federāciju amatpersonas, gan pašvaldību vadītāji. Sacensības iesākās
ar veterānu savienības prezidenta
Daumanta Znatnaja svinīgo uzrunu, kurā viņš uzsvēra, ka Veterānu
sporta spēles veltītas Latvijas simtgadei. Kopumā ziemas vieglatlētikas
sacensībās startēja sportisti no 37
komandām-pašvaldībām, pagastiem,
sporta klubiem. Bauskas novadu
pārstāvēja 14 vieglatlētikas veterāni.
Daudzi no mūspuses dalībniekiem
uzrādīja atzīstamus rezultātus un saņēma oriģinālās veterānu savienības
54.sporta spēļu medaļas. Divas sudraba un vienu zelta godalgu izcīnīja
Aivars Krūmalis, divas sudraba un
vienu bronzas medaļu ieguva Velta
Bruce, zelts un bronza Jānim Bukam
un Intai Liepai, sudraba godalga lodes grūdējam Guntaram Šumilam,
bronzas medaļa augstlēkšanā Jānim
Jaunzemam. Šogad sacensību programmā kā jauninājums tika iekļauts
1 jūdzes skrējiens, kurā sudraba
medaļas izcīnīja Skaidrīte Šnitka un
Olga Sokolova, bet bronzas godalgas Vita Zeltzaķe un Juris Jevsins,
ieskaites punktus komandu kopvērtējumā Bauskas novadam deva arī
Lauris Ropājs, Jānis Mesters, Broņislavs Buls un Normunds Šīrins.
Lai Latvijas Sporta veterānu savienības 54.sporta spēlēs pārstāvētu
savu novadu un cīnītos par kopvērtējuma ieskaites punktiem, 11.martā
uz Jelgavu devās Bauskas novada
futbola un volejbola veterāni. Veiksmīgas šīs sporta spēles izrādījās
mūsu puses futbola komandai, kas
jau vairākus gadus ir starp spēcīgākajām LSVS futbola vienībām. Izloze mūsu puses vīrus saveda kopā
ar Gulbenes, Jelgavas un Rēzeknes
futbola veterāniem. Pēc apakšgrupu
izspēles nepārspēta palika nākošie
čempioni Gulbenes vienība, bet pārējām trīs komandām bija vienāds
punktu skaits, tomēr baušķeniekiem
labvēlīgāka vārtu starpība, ļāva komandai iekļūt pirmajā četriniekā un
cīnīties par godalgām. Pirmajā spēlē
tika piedzīvots zaudējums pret spēcīgo Daugavpils komandu, savukārt
cīņā par bronzas godalgām ar 2 pret
0 pārspēti ventspilnieki. Bronzas
medaļas astoņu komandu konkurencē nopelnīja Agris Grandovskis,
Ingus Panteļejevs, Gvido Kalnmalis,
Andris Bergmanis, Juris Ludriķis,
Nikolajs Kočerigins, Romāns Panteleiko, Andis Dunkulis un Aleksandrs
Barkovs. Noteikti jāatzīmē Anda
Maskaļa ieguldījums šīs komandas
veidošanā un atbalstīšanā. Ne tik ļoti
paveicās mūsu puses volejbolistiem
vecuma grupā 60+. Vīriem grupas
turnīrā fatāla neveiksme cīņā pret
Talsu vienību un medaļas izslīdēja
no rokām. Bauskas vienību pārstāvēja Aldis Ukstiņš, Bogdans Kohanovskis, Jānis Vastlāvis, Dainis Skuja, Aivars Dambītis, Andris Tupiņš
un Jānis Jučmanis.
25.martā Valmierā risinājās Latvijas Veterānu sporta spēļu sacensības
volejbolā vīriešiem vecuma grupā
65+. Šī sacensību diena izrādījās
bronzas vērtē mūsu volejbolistiem.

Bauskas novada spēcīgie vecmeistari pārspēja sāncenšus no Aizkraukles, bet piekāpās sīvākajiem konkurentiem no Jelgavas novada un
nākamajiem čempioniem Balvu volejbolistiem. Bauskas novada godu
aizstāvēja Jānis Buks, Gunārs Dudars, Valdis Lošaks, Vasīlijs Petrovs,
Imants Bērziņš un Jānis Jučmanis.

Bauskas novada
pašvaldības VIII Ziemas-Pavasara sporta
spēles
18.martā Bauskas pašvaldības
sporta bāzē Pilskalna ielā 26 notika
Bauskas novada pašvaldības VIII
Ziemas-Pavasara sporta spēles.
Novada pagastu sportisti un viesi
no Rundāles novada sacentās šahā,
dambretē, šautriņās, galda hokejā,
badmintonā un zolē. Atklāšanas parādē veiksmi un cīņassparu klātesošajiem novēlēja Bauskas novada domes Izglītības un kultūras komitejas
vadītāja Inita Nagņibeda un sporta
centra „Mēmele” direktore Līga
Rimševica. Klātesošie ar aplausiem
sveica tās dienas jubilāru šaha lielmeistaru Maigoni Avotiņu. Pagastu
ziemas un pavasara sporta spēles allaž ir kā neliels atskaites posms par
ziemā “sastrādāto”. Lai noskaidrotu
labākos sportistus, vispirms pašvaldības sporta spēļu programmā iekļautos sporta veidus, iespēju robežās, organizē pagastu sporta bāzēs.
Kā ierasts no astoņiem programmā
iekļautajiem sporta veidiem, kopvērtējumā tiek vērtēti seši. Novusa un
galda tenisa turnīri dažādu apstākļu
dēļ tika sarīkoti iepriekš.
Ziemas-Pavasara sporta spēļu
rezultāti:
1.
ĪSLĪCE
2.
BAUSKA
3.
GAILĪŠI
4.
CERAUKSTE
5.
MEŽOTNE
6.
CODE
7.
BRUNAVA
8.
RUNDĀLE
9.
VECSAULE
10.
DĀVIŅI
NOVUSS
1. BAUSKA – Vilnis Pelcers, Pēteris Simsons, Marina Rīna
2. ĪSLĪCE – Staņislavs Bednarčiks, Eduards Lauks, Anita Krastiņa
3. MEŽOTNE – Aldis Pavilons,
Aivars Vancāns, Māra Pavilone
4. CODE – Jānis Salba, Jānis Brazauskis, Santa Gudža
5. GAILĪŠI – Viktors Klimantovičs,
Žanis Pilickis, Kristīne Patmalniece
6. BRUNAVA – Ringolds Kaross,
Viktors Folkmanis, Ligita Kapele
7. CERAUKSTE – Dainis Pavilons, Arnolds Dāboliņš, Inese Jakoba
8. RUNDĀLE – Agris Segliņš,
Vladimirs Kerebs, Jana Kuruļenko
9. VECSAULE – Jānis Jegorovs,
Sandis Noviks, Evija Kutra
GALDA TENISS (5.03)
1. GAILĪŠI – Lauma Indriksone,
Maksims Garaba, Vladimirs Kerebs
2. ĪSLĪCE – Karīna Gailiša, Valērijs Bobrovņikovs, Zigmants Gulbis
3. BAUSKA – Beāte Šīmane, Uldis Neimanis, Ģirts Mucenieks
4. MEŽOTNE – Ludmila Bulaha,
Rolands Linejs, Verners Rinkovičs
5. RUNDĀLE – Lidija Martinkena, Aivars Kamols, Nauris Mazjānis
6. CERAUKSTE – Roberts Puriņš, Nauris Dumbrovskis
7. CODE – Ilze Cielava, Ivars
Štelmahers, Ainārs Plaudis

8. BRUNAVAS pagasts – Daniela Kučinska, Juris Pļevoks, Gustavs
Pļevoks.
DAMBRETE
1. BAUSKA Mārtiņš Junkurēns,
Jānis Štāls, Aija Elksnīte
2. GAILĪŠI Kaspars Priedols,
Henrijs Kalniņš, Zane Zāle
3. CERAUKSTE Toms Brigmanis,
Aivis Borkovskis, Arta Andreļūna
4. ĪSLĪCE Jānis Fārnests, Aigars
Urtāns, Rita Lejniece
5. BRUNAVA Arnolds Žilvinskis,
Viktors Folkmanis, Anete Putele
6. RUNDĀLE Gatis Artimovičs,
Jānis Pavlovskis, Dace Degole
7. VECSAULE Ardis Māskis,
Gatis Adakovskis, Oksana Paegle
8. MEŽOTNE – Normunds
Staškus, Signija Dimitrijeva, Valda
Ņekrāsova
9. CODE – Linda Rūta Šteinberga,
Signe Kļaviņa, Denisija Šteinberga.
ŠAHS
1. CERAUKSTE – Maigonis
Avotiņš, Andris Zomerovskis, Vineta Petrova
2. BRUNAVA – Tengizs Papaskiri, Edmunds Staļģis, Megija Purviņa
3. BAUSKA – Jānis Straģis, Nikolajs Serpiļins, Ilga Kļaviņa
4. MEŽOTNE –Normunds Zalgauckis, Deniss Seruks, Una Mašinska
5. GAILĪŠI –Jānis Grauzis, Guntis Paegle, Iluta Puķīte
6. VECSAULE – Endijs Bajalis,
Renārs Goldbergs, Renāte Elmane.
ZOLE
1. CODE – Valdis Arcimovičs,
Gatis Ozols
2. ĪSLĪCE – Andris Loginovs, Rihards Gailītis
3. GAILĪŠI – Andris Bergmanis,
Māris Ikaunieks
4. BRUNAVA – Dainis Ulbins,
Aleksandrs Petrovs
5. BAUSKA – Aivars Vancāns,
Ilgonis Dzendoleto
6. RUNDĀLE – Didzis Spalis,
Ints Briedis
7. VECSAULE – Jānis Jegorovs,
Kaspars Kolbergs
8. MEŽOTNE – Aigars Mediņš,
Virgīnijs Grigs
9. CERAUKSTE – Raitis Čekšs,
Vladimirs Bunkevičs
10. DĀVIŅI – Kaspars Greiselis,

GALDA HOKEJS
1. RUNDĀLE – Dāvis Brūvelis,
Jānis Brūvelis
2. ĪSLĪCE – Mārtiņš Rozentāls,
Jānis Dimitrijevs
3. MEŽOTNE – Normunds Staškus, Rūdolfs Brikmanis
4. CODE – Vitālijs Ivanovs, Āris
Rotbergs
5. BAUSKA – Gints Zilpurs,
Andris Skadiņš
6. GAILĪŠI – Tomass Valts Jirgensons, Elvijs Vīlips
7. VECSAULE – Armands Pudulis, Mārcis Mangins
8. CERAUKSTE – Matīss Dulbe,
Renārs Rumbenieks
9. BRUNAVA – Rūdis Barkauskis, Ričards Kalniņš
BADMINTONS
1. CERAUKSTE – Kitija Kizne,
Alberts Bajārs
2. GAILĪŠI – Egīls Buls, Elīna
Ķirķele
3. MEŽOTNE – Līga Irmane, Rolands Linejs
4. BAUSKA – Rita Lejniece, Aivars Andreika
5. ĪSLĪCE – Melisa Upeniece,
Konstantīns Mališevs
6. CODE – Silga Ose, Andris
Bergmanis
7. VECSAULE – Agita Solzemniece, Reinis Kirilko
8. RUNDĀLE – Ieva Kirkila,
Raitis Jutus.
Sacensību tiesneši M.Ikaunieks,
M.Bergs, I.Ūbele, M.Rozentāls, A.
Kovaļevska, M.Indriksons, A.Pavi-

Kristaps Čekšs

lons.

DARTI
1. ĪSLĪCE – Biruta Skvirecka,
Olita Simaško, Zintis Konovs, Viktors Klimantovičs
2. CODE – Anita Venta, Olga
Kaņepa, Arnis Vents, Raimonds
Jankūns

3. BAUSKA – Ilva Kalniņa, Areta
Kovaļevska, Aleksandrs Kalderauskis, Oskars Kovaļevskis
4. GAILĪŠI – Dace Melne, Kristīne Patmalniece, Andris Rācenis,
Vilnis Turks
5. CERAUKSTE – Dita Čekša,
Agita Čekša, Mārtiņš Rumba, Ansis
Pavilons
6. MEŽOTNE – Līva Marčenko,
Kitija Bogdānova, Jurijs Grīslītis,
Jānis Puriņš
7. VECSAULE – Līga Elmane,
Sarmīte Zandere, Mārtiņš Zanders,
Ivars Zanders
8. BRUNAVA – Marta Pātaga,
Renāte Šumila, Santa Lorence, Guntars Šumila.

GALDA TENISS
Ar interesantām un meistarīgām
spēlēm 25. un 26. martā noslēdzās
Latvijas reitinga sacensības- sporta
centra “Mēmele” balvu izcīņas galda
tenisā pēdējā kārta, kurā noskaidroja

ne tikai pēdējā posma uzvarētājus,
bet arī balvu saņēmējus kopvērtējumā. Kopumā abās dienās Bauskā pie
zilajiem galdiem sacentās 67 sportisti no visas Latvijas un kaimiņvalsts.
Pirmajā dienā savus uzvarētājus
noskaidroja I un II līgas spēlētāji.
Mūsu galda tenisistiem pretī stājās
viesspēlētāji no Rīgas, Rundāles,
Vecumniekiem, Birzgales, Alojas un
Jonišķiem. Īpaši azartiskas un skatāmas allaž ir sacensības ar Lietuvas
sportistu dalību, arī šajā reizē meistarīgie Jonišķu galda tenisa skolas
pārstāvji, sava ilggadīgā trenera Romualda Franckaiša atbalstīti, izcīnīja
piecas no 12 medaļām. I līgā zēnu
konkurencē nepārspēts palika Marijus Jučinskas, otrais Māris Eņģelis,
bronzas godalga Marekam Eņģelim,
meiteņu konkurencē zelta godalgu
saņēma Simona Rimkevičiute. II līgā
labākais šajā reizē Deividas Žvingila, sudraba medaļa Vladimiram Vernem trešajā vietā Kevins Berhards.
Meiteņu sacensībā uzvarētājas gods
baušķeniecei Ancei Šastakovičai,
otrajā vietā Rugile Ulpyte, bronzas
medaļa Rusnei Paulauskaitei. Kopvērtējumā I līgā vietas tika sadalītas
sekojoši- zēniem(visās kārtās kopā
piedalījās 37 dalībnieki): Marijus
Jučinskas, Mareks Eņģelis un Māris
Enģelis, meitenēm – Simona Rimkevičiute, Viktorija Prohorova un Līga
Juškēviča. II līgā (69 dalībnieki) zēniem- Deividas Žvingila, Jurijs Gromovs, Haralds Puķe, meitenēm-Ance Šastakoviča, Līva Bogdanoviča
un Rugile Ulpyte.
Augstākajā līgā 26.martā piedalījās 23 spēlētāji no Vecumniekiem,
Rundāles, Iecavas, Salaspils, Jūrmalas, Jelgavas, Rīgas, Jonišķiem
un Birzgales. Par uzvarētājiem vīriešiem IV kārtā kļuva Romualds
Franckaitis, Egmonts Cildermanis
un Jānis Lesničenoks, dāmu konkurencē medaļas sadalīja Ieva Mazjāne, Laura Pavāre un Ieva Vēja.
Kopvērtējumā kungu grupā, izlaižot
pēdējo kārtu, bija kļuvis Aleksandrs
Motorins, vidējais kauss Egmontam
Cildermanis, bet mazais kauss nonāca Ulda Neimaņa rokās. Savukārt
dāmu konkurencē spēcīgākā šajā sezonā izrādījās alojiete Laura Pavāre,
otrajā vietā Ieva Mazjāne, bet trešajā

pozīcijā Karīna Gailiša. Visi sacensību laureāti saņēma medaļas, suvenīrus un sporta centra “Mēmele” dāvātās balvas. “Uz tikšanos rudenī” – tā
klātesošajiem novēlēja turnīra ilggadīgais tiesnesis Modris Indriksons.

Inga Ūbele, sporta centra
„Mēmele”galvenā speciāliste

lasiet arī www.bauska.lv

Jaunatnes sports

3x3 basketbola aktivitātes
Bauskas un Rundāles
novadā
Trīs pret trīs basketbola spēle
neapšaubāmi ir viens no tuvākās
nākotnes aktuālākajiem sporta veidiem. Starptautiskā basketbola federācija (FIBA) ļoti aktīvi strādā,
lai 3x3 basketbols tiktu iekļauts
olimpisko spēļu programmā. Šajā
sporta veidā tiek rīkots Eiropas
čempionāts, kā arī FIBA pasaules
tūres. Šogad Rīgā pie Brīvības pieminekļa tiek rīkots jau sestais Latvijas čempionāts 3x3 basketbolā, kā
arī šis sporta veids ir iekļauts Latvijas Jaunatnes Olimpiādes sacensību
programmā. Vispār basketbols 3 pret
3 pazīstams jau vairāk kā 20 gadus,
populārākā ir „streetball” jeb ielu
basketbola forma, ko tagad veiksmīgi īsteno GHETTO GAMES.
Sporta aktualitātēm līdzi ejot,
arī Bauskas novada skolēnu sporta
spēles tiek rīkotas spēlējot basketbolu 5:5 rudens posmā, bet pavasarī
spēlējot 3:3 basketbolu trīs vecuma
grupās.
Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas organizēto
sacensību 3x3 basketbolā rezultāti:

Vidusskolu grupā:
1. Bauskas Valsts ģimnāzija
(Miks Cepure, Artis Lagužnieks,
Niks Konstantīns Dibets, Endijs
Monkevičs),
2. Saulaines Teritoriālā struktūrvienība,
3. Bauskas Valsts ģimnāzijas 2.
komanda.
Vidējā grupā:
1. Bauskas Valsts ģimnāzija(Reinis Solzemnieks, Emīls Šmits, Gintars Bobrovņikovs),
2. Bauskas pilsētas pamatskola,
3. Bauskas Valsts ģimnāzijas 3.
komanda.
Jaunākajā grupā:
1. Bauskas sākumskolas 1. komanda,
2. Bauskas pilsētas pamatskolas
komanda,
3. Bauskas 2. vidusskolas komanda.
Vērtējot komandu rezultātus, var
secināt, ka liela loma komandās ir
Bauskas BJSS basketbola nodaļas
audzēkņiem.
Otrajā skolu grupā 7.-9.klases
zēni:
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Bērnu un jauniešu centrā
1. Vecsaules pamatskolas komanda (Toms Brigmanis, Renārs
Goldbergs, Ardis Māskis),
2. Griķu pamatskolas komanda,
3. Mežotnes pamatskolas komanda,
7.-9. klases meitenes:
1. Codes pamatskolas komanda(Laura Līruma, Laura Bernharde,
Anete Salna, Viktorija Ivbule),
2. vieta Īslīces vidusskolas komanda,
3. vieta Griķu pamatskolas komanda,
5.-6. klases:
1. Codes pamatskolas zēnu un
Codes meiteņu 2. komanda (Kristiāns Čakāns, Kaspars Čakāns, Artis
Černovskis, Kristaps Pfeifers, Sandija Spundiņa, Nikola Staļūne, Samanta Ģērve, Santa Ģērve).
2. Mežgaļu pamatskolas zēni un
Griķu pamatskolas meitenes.
3. Ozolaines pamatskolas zēni un
Codes pamatskolas 1. komanda.
Vērtējot mazo skolu veikumu,
jāuzteic Codes pamatskolas sporta
skolotājas Lindas Jakutācičas darbs
ar jaunajiem censoņiem, jo ir sagatavotas vairākas labas komandas.
Sacensībās kopumā piedalījās 43
komandas, tāpēc spēles vienlaicīgi norisinājās Codes pamatskolas,
Bauskas 2. vidusskolas un sporta
centra „Mēmele” sporta zālēs.

Skatuves runas un uzvedumu konkursi
28. februārī Bauskas Bērnu un
jauniešu centrā notika Bauskas un
Rundāles novada skolu Skatuves
runas un mazās formas uzvedumu
konkursa 1. kārta. Skatuves runas
konkursā piedalījās 25 dalībnieki no
10 izglītības iestādēm. Bauskas Kultūras centrā izrādīja 8 mazās formas
uzvedumus. Dalībnieku uzstāšanos
vērtēja Valsts izglītības satura centra
vecākā referente un režisore Dace
Jurka, aktrise Anna Klēvere un režisore Zigrīda Ezeriņa. Zemgales reģionālai skatei tika izvirzīti 9 skatuves
runas konkursa dalībnieki un viens
uzvedums.
Zemgales reģiona konkurss risinājās 21.martā, Bauskā. Bauskas
Bērnu un jauniešu centrā ieradās 43
skolēni ar saviem pedagogiem no
Aizkraukles, Skrīveriem, Neretas,
Vircavas, Garozas, Ozolniekiem,
Dobeles, Tērvetes, Jelgavas pilsētas

un novada, kā arī Bauskas sākumskolas, Bauskas Valsts ģimnāzijas,
Īslīces un Pilsrundāles vidusskolām,
Bauskas pilsētas un Vecsaules pamatskolām. Bija jūtams satraukums un
svētku noskaņojums. Par dalībnieku
labsajūtu un izklaidi gādāja Bauskas
Bērnu un jauniešu centra kolektīvs.
Žūrija atzinīgi novērtēja jauno talantu uzstāšanos, piešķirot tikai pirmās
un otrās pakāpes diplomus.
Vēlā pēcpusdienā Bauskas Kultūras centrā savus iestudētos uzvedumus rādīja Bauskas sākumskolas 4.b
klases teātra kopa “Ancīši”, Garozas
pamatskolas, Jaunjelgavas, Vircavas
un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolu
jaunie aktieri.
Pateicamies visiem dalībniekiem
un pedagogiem par ieguldīto darbu
un uzdrošināšanos! Vēlam veiksmi
un panākumus turpmāk!

Veronika Puķe

Māris Šekavs, Bauskas BJSS
izglītības metodiķis

Bērnu un jauniešu centrā
Jauno ģitāristu panākumi festivālā – konkursā
„No baroka līdz rokam”
21.martā Rīgas 45.vidusskolā
notika Rīgas, Pierīgas un Zemgales
novadu reģiona izglītības iestāžu
vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu
festivāls – konkurss „No baroka līdz
rokam”, ko organizēja Valsts izglītības satura centrs (VISC). Konkursu
vērtēja profesionāla žūrija: Jāzepa
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas
docenti Inga Bērziņa un Tālis Gžibovskis, kā arī VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas
vecākais referents Egils Šķetris.
Bauskas novadu konkursā pārstāvēja Bauskas BJC ģitārspēles
pulciņa (vadītājs Aigars Voitišķis)
ansamblis „Brothers of Man Kind”.
Ansambļa idejas autori ir brāļi Toms
un Mikus Sīļi, kuri jau vairākus gadus neatlaidīgi un ar lielu entuziasmu mācās ģitārspēli. Viņi bija jaunākie šī konkursa dalībnieki, kuri
izpelnījās ne tikai skatītāju atzinību
un ovācijas, bet arī augstu žūrijas
vērtējumu – 1. pakāpes diplomu ar

40,83 punktiem. Ansambļa dalībnieki priecājās par labajiem vārdiem
un ieteikumiem tālākai meistarības
pilnveidošanai.
Konkursā piedalījās ansambļi no
Rīgas, Siguldas, Ikšķiles, Aizkraukles, Jelgavas, Seces, Neretas popgrupu, džeza ansambļu, akustisko
vokāli instrumentālo ansambļu, vokāli instrumentālo ansambļu žanros,

tie tika sadalīti jaunākās un vecākās
grupas kolektīvos. Konkursā piedalījās ļoti zināmi kolektīvi komponista V.Pūces, E.Verro, I.Miltiņas,
G.Žvarta, G.Priekuļa vadībā.
Sveicam mūsu ģitārspēles pulciņa audzēkņus un pedagogu Aigaru
Voitišķi! Lepojamies ar viņu panākumiem!

Dita Liepiņa, Dīvs Dūmiņš

Informācija

V.PLŪDOŅA MUZEJS piedāvā:
Muzejpedagoģisko programmu “CIEMOS PIE ZAĶU MAMMAS”.
Iepazīšanās ar dzejnieku Viļa Plūdoņa daiļradi, multfilmas “Zaķīšu pirtiņa” noskatīšanās, rotaļas ar Zaķu
mammu u.c. atraktīvas un izzinošas aktivitātes.
Cena: € 7,00 + ieejas biļete (€ 0,70/ 1,40).

Muzejpedagoģisko programmu “PUTNI LEJENIEKOS”.
Iespēja saskatīt un saklausīt apkaimē ligzdojošos putnus. Interaktīvās nodarbības laikā varēs uzzināt, kā putni
attēloti dažādos latviešu folkloras žanros un Viļa Plūdoņa dzejā.
Programmas lūdzam pieteikt iepriekš pa tālr.29194975, 26184631, 63926131.
Vairāk informācijas: www.bauskasmuzejs.lv

„Zemgales toņi un pustoņi” Bauskas
novada kārta
Bauskas Bērnu un jauniešu centra Sarkanajā mājā no 6. marta līdz
20. martam bija apskatāmi vizuālās
un vizuāli plastikās mākslas izstādei - konkursam “Zemgales toņi un
pustoņi” Bauskas novada izglītības
iestāžu iesniegtie darbi. Zīmējumus,
gleznojumus, keramikas, zīda, ādas
un papīra plastikas darbus iesniedza Bauskas 2.vidusskolas, Īslīces
vidusskolas, Uzvaras vidusskolas,
Bauskas pilsētas pamatskolas, Griķu pamatskolas, Bauskas sākumskolas, Īslīces Kultūras nama un
Bauskas Bērnu un jauniešu centra
interešu izglītības grupu audzēkņi.
Vizuālās un lietišķās mākslas jomā
kompetenta žūrija (D.Feldmane, M.
Šulce, I.Līdere) visus darbus apskatīja un 6 vizuālās mākslas darbus, 6
vizuāli plastikās mākslas darbus un
visus iesniegtos vides objektus, kuri
saņēma 1.pakāpes diplomus, izvirzīja dalībai konkursa otrajā kārtā.
Zemgales reģiona izstāde apskatāma Jelgavā Ģ.Eliasa muzejā no

27.marta līdz 12.aprīlim.
20.martā Bauskas BJC Dzeltenajā mājā notika vizuālās un vizuāli
plastikās mākslas konkursa “Zemgales toņi un pustoņi” tērpu skates
Bauskas novada kārta. Savas tērpu
kolekcijas demonstrēja Bauskas
sākumskolas, Bauskas BJC Rokdarbu studijas “Kamolītis’, Uzvaras
vidusskolas un Bauskas pilsētas
pamatskolas audzēknes. Pēc žūrijas
(D.Feldmane, E. Māla, M.Maslova-Korāne) vērtējuma visas četras
kolekcijas izvirzītas dalībai Zemgales reģiona tērpu skatē Jelgavā
12.aprīlī.
Konkurss „Zemgales toņi un
pustoņi” ir viens no novadu posmiem, gatavojoties V Latvijas bērnu un jauniešu mākslas festivālam
“Latvijas toņi un pustoņi”, kurš 1.
un 2.jūnijā notiks Bauskā.
Paldies par interesantajiem un
rūpīgajiem darbiem visiem darbu
autoriem un viņu pedagogiem!

Ilze Krieviņa,
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lasiet arī www.bauska.lv

2017.gada 31.martā

Informācija, paziņojumi

Bauskā pirmo reizi notiks
„Vimbu Svētki”
Bauskā, vienā no populārākajām vimbu makšķerēšanas pilsētām Latvijā, 16. aprīlī Mūsas upes krastā pirmo reizi norisināsies “Vimbu svētki”. Šajos svētkos
liela nozīme būs ne tikai makšķerēšanai, bet arī aktivitātēm dāmām un bērniem, kā arī Lieldienu tradīcijām.
“Bauska “Vimbu svētkiem” ir lieliski piemērota, jo
šeit satiekas ne tikai cilvēki, bet arī upes, kas mums ir bagātas ar zivīm. Tāpat
veiksmīgi sagadījies, ka labākais vimbu laiks šogad sakrīt ar Lieldienām – tā
mēs varam šos divus svētkus apvienot,” stāsta Bauskas Kultūras centra pasākumu producente Līga Stankeviča
Ikviens apmeklētājs, kam būs iegādāta makšķerēšanas licence, varēs sacensties vimbu ķeršanas meistarībā, vadoties pēc Bauskas novada domes saistošajiem noteikumiem makšķerētājiem, turklāt, dalībnieks, kas dienas gaitā būs
ticis pie brangākās vimbas, saņems īpašu balvu. Pieredzējušais makšķernieks
Māris Olte rūpēsies par pasākuma noskaņu, kā arī palīdzēs noteikt svētku iespaidīgāko lomu.
Kamēr vīri būs aizņemti pierādot savas prasmes, citi “Vimbu svētku” viesi
varēs piedalīties dažādās Lieldienu izdarībās, kā arī apmeklēt trīs pasākumu
teltis – dāmu, bērnu, kā arī virtuves telti.
Dāmu teltī daiļā dzimuma pārstāves varēs uzzināt daudz kā jauna par skaistumu un veselīgu uzturu no “Figura Line” Bauskas studijas vadītājas Egijas
Smaļķes, iesaistīties sarunā ar vēdisko filozofu Uģi Kuģi par tēmu “Veselīgas
attiecības starp vīrieti un sievieti”, kā arī praktiski darboties dabiskās kosmētikas ražotāja “Gusto” meistarklasē.
Tikmēr jaunākie “Vimbu svētku” apmeklētāji jau pašā dienas sākumā varēs
dzīvot līdzi zaķa piedzīvojumiem teātra uzvedumā: “Kā zaķis brauca uz Rīgu
pēc skābu kāpostu sēklām”, ko pēc Annas Sakses pasakas motīviem izspēlēs
Liepājas ceļojošais cirks “Beztemata”, kopā ar Cepurnieku un Balto trusi piedalīties izrādē “Alises piedzīvojumi Lieldienās”, kā arī apgūt jaunas prasmes
radošajās darbnīcās.
Vairākus metrus garajā kūpinātavā tiks gatavotas vimbas, kas iepriekš būs
notīrītas un marinētas blakus esošajā virtuves teltī. Šādi apmeklētāji varēs sekot līdzi zivs gatavošanas procesam, sākot no tās noķeršanas brīža, turklāt,
ikviens zivju cienītājs varēs nobaudīt gardo gala rezultātu.
“Vimbu svētkos” būs iespēja iegādāties dažādus gardumus un amatnieku
darinājumus mājražotāju tirdziņā, piedalīties aizraujošās aktivitātēs, kā arī
priecīgi un interesanti sagaidīt pavasara saulgriežus Mūsas upes krastā.

Ilze Lujāne, sabiedrisko attiecību speciāliste
Bauskas Kultūras centrs

Bauskas pils muzeja jaunumi aprīlī
8.aprīlī plkst. 17.00 Bauskas pils muzejā skanēs Viduslaiku mūzikas ansambļa „Mediatore” koncerts. Mūziķes - Dārta Treija un Aija Veismane (balsis, perkusijas) un Anita Romanova (fidele) sniegs savu muzikālo interpretāciju par to kā vēsturiski varēja skanēt viduslaiku šansoni, himnas, motetes un
citi muzikāli vēstījumi.
22.aprīlī plkst. 15.00 Bauskas pilī notiks senā dzīvesveida skola „Matu sakārtojums un rotas 16. un 17. gadsimtā”. Apmeklētājiem būs iespēja uzzināt, kā
rotājās Kurzemes hercoga galmā, ko par rotu lietojumu vēsta Kurzemes hercogienes Annas 16.gs. beigās izdotais svinību un ģērbšanās reglaments. Noslēgumā Rīgas Stila un Modes profesionālās vidusskolas absolventes demonstrēs 16.
un 17. gs. matu sakārtojumus, iesaistot trīs pasākuma dalībniekus.
28.aprīlī plkst. 19.00 Bauskas pilī skanēs Igo un komponista Jāņa Strazda
kopdarbi, visiem zināmas kompozīcijas un jaunradīti skaņdarbi, kā arī dziesmas no Igo zelta repertuāra. Koncertu „Suns ar Tevi” organizē „Igo Mūzikas
Menedžments”.
Muzejs būs slēgts 14.aprīlī - Lielajā piektdienā un 17. aprīlī - otrajās
Lieldienās.
15. un 16. aprīlī Bauskas pils muzejs būs atvērts no plkst. 11 līdz plkst.17.

Ilva Neimane
Bauskas pils muzeja sabiedrisko attiecību speciāliste
un klientu apkalpošanas vadītāja

SIA “Bauskas ūdens” kases darba laika
izmaiņas no 2017. gada 3. aprīļa:
Pirmdiena – kase slēgta
Otrdiena – ceturtdiena: 9.00-12.00 ;13.00-16.00
Pusdienas pārtraukums: 12.00-13.00
Piektdiena – kase slēgta
Informējam, ka ir izveidota SIA “Bauskas ūdens” mājaslapa :
http://bauskasudens.lv , kur atrodama visa nepieciešamā informācija.
Ērtākais un ātrākais ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu paziņošanas
veids ir elektroniskā rādījuma paziņošana Klientu portālā, ko var izdarīt
reģistrējoties https://norekini.bauskasudens.lv/ .
Iedzīvotāji aicināti veikt norēķinus veicot pārskaitījumu ar internetbankas starpniecību.

BAUSKAS NOVADA KULTŪRAS
PASĀKUMI 2017.GADA APRĪLĪ
Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

1. aprīlī plkst. 12.00

Bauskas Kultūras centrā

Izstādes „Mans tautas tērps” atklāšana

1.aprīlī plkst. 21.00

Īslīces kultūras namā

Balle pie galdiņiem “Aprīļa joks”

2. aprīlī plkst. 16.00

Bauskas Kultūras centrā

Koncertprogramma „Kungi uzlūdz dāmas”

8. aprīlī plkst. 17.00

Bauskas Kultūras centrā

Bauskas apriņķa koru skate

8. aprīlī plkst.17.00

Bauskas pils muzejā

Viduslaiku mūzikas ansambļa “Mediatore” koncerts

9. aprīlī plkst. 17.00

Bauskas Kultūras centrā

Īslīces amatierteātra „Dadži” izrāde „Alise brīnumzemē”

11.aprīlī plkst.16.00

Grenctāles bibliotēkā

Grenctāles bibliotēka sadarbībā ar Grenctāles kultūras namu aicina gan
lielus gan mazus uz olu dekupāžas radošo darbnīcu “Košās Lieldienas”

16. aprīlī plkst. 10.00

Pie stadiona, Mūsas upes
krastā

Lielās dienas un Vimbu svētki

16.aprīlī plkst. 11.00

Atpūtas kompleksā
“Miķelis”

Lieldienu pasākums

17.aprīlī plkst.11.40

Jaunsaules centrā

Lieldienu pasākums

16.aprīlī plkst.13.00

Īslīces kultūras namā

Pasākums ģimenēm “Lieldienu jampadracis” (koncerts, Lieldienu aktivitātes, radošās darbnīcas)

16.aprīlī plkst. 14.00

Brunavas pagasta “Ērgļu”
estrādē

Lieldienu lustes ar dziesmām, dejām, rotaļām, radošajām darbnīcām un
aktivitātēm

16.aprīlī plkst.16.00

Ceraukstes tautas namā

Lieldienu pēcpusdiena “Lustes pie Justes”

17.aprīlī plkst.12.00

Codes pamatskolā

„Lieldienu Jampadracis”

22.aprīlī plkst. 15.00

Bauskas pils muzejā

Senā dzīvesveida skola
“Matu sakārtojums un rotas 16. un 17. gadsimtā”

22.aprīlī plkst.16.00

Ceraukstes tautas namā

Senioru deju kopu sadancis

22.aprīlī plkst. 18.00

Grenctāles kultūras namā

Jauktā kora “Grenctāle” 60 gadu jubilejas koncerts

23. aprīlī plkst. 12.00

Bauskas Kultūras centrā

Koncertuzvedums visai ģimenei Jaunie Sīpoliņa piedzīvojumi”(Piedalās: Agnese Egliņa, Guna Šnē, Elīna Endzele, Sergejs Jēgers)

28.aprīlī plkst. 19.00

Bauskas pils muzejā

Igo koncerts “Suns ar Tevi”

29.aprīlī plkst.16.00

Codes pamatskolā

Joku dienas koncerts „Trīs musketieri un...”

28.-30. aprīlī

Īslīces kultūras namā

X Starptautiskais populārās mūzikas izpildītāju konkurss-festivāls
“Aprīļa pilieni 2017”

30. aprīlī plkst. 16.00

Bauskas Kultūras centrā

Deju studijas „Lēra” pavasara koncerts

BAUSKAS MUZEJS piedāvā
skolēnu un bērnu grupām:
19. gs. beigu – 21. gs. sākuma leļļu un rotaļlietu ekspozīcija
“Laiks spēlēties”. Ekspozīcijā apskatāmas bērnu lelles, rotaļlietas un
sadzīves priekšmeti, kuras pamatā
Tamāras Čudnovskas privātā kolekcija. Iespēja atgriezties savā bērnībā,
satikties ar “veciem draugiem”, uzzināt daudz jauna par leļļu un rotaļlietu pasauli. Iepriekš piesakot, profesionālas meistares T.Čudnovskas
lekcijā var gūt ieskatu rotaļlietu un
leļļu pasaulē. Ieejas maksa: € 0.70/
€ 1.40. Gida pakalpojums muzejā €
7.00. Grupas lielums līdz 30 cilvēkiem.
Muzejpedagoģisku programmu – atraktīvu rotaļu pasākumu
„LAIKS SPĒLĒTIES”.
Atraktīvi izglītojoša programma
dažāda vecuma bērnu grupām ar
bērnu rotaļām un citām evarģēlībām
rotaļlietu ekspozīcijā. Programmas
2.daļā pēc izvēles: auduma lellīšu
izgatavošana vai papīra leļļu izgriešana 3D tehnikā. Mērķauditorija: 5
- 6 gadīgo, 1.- 4.klašu un 5. - 8.klašu
grupas. Lielākas grupas tiek dalītas
uz pusēm (katra grupa darbojas vie-

nā no programmas daļām, mainoties). Programmas ilgums 1 stunda.
Cena: € 1.50 no personas.
Muzejpedagoģisku programmu
Tautas lietišķās mākslas studijā
“Bauska” - “NO DZĪPARA LĪDZ
TĒRPAM”. Iepazīšanās ar dažādām
dabīgajām izejvielām un auduma
tapšanu. Praktiskā nodarbība aušanā. Mērķauditorija: 5 - 6 gadīgo,
1.- 4.klašu un 5. - 8.klašu grupas.
Nodarbības ilgums ~1 stunda. Grupas lielums līdz 30 cilvēkiem. Cena :
€ 1.50 no personas.
Muzejpedagoģisku programmu
vecāko klašu, jauniešu un pieaugušo grupām “Piedzīvojums Bauskā
20.gadsimtā”. Izglītojoši atraktīvā
veidā iespējams doties vēsturiskā
pastaigā pa pilsētu gadsimta garumā:
Drengera koloniālpreču veikalā,
grāmatu, rakstāmlietu un sīkpreču
tirgotavā, fotosalonā, frizētavā, kalēja darbnīcā, vērot notikumus Bauskā 40.gadu sākumā un kara laikā.
Redzēt pēckara pārmaiņas un dzīvi
pilsētā. Programmas ilgums 1 stunda
15 min. Cena: līdz 10 cilv.- € 30.00,

līdz 20.cilv. – € 45.00, par katru nākamo personu € 2,00.
Piedāvājam lekcijas par Jums
interesējošām un gida pakalpojumus Bauskā un ārpus Bauskas.
Programmas lūdzam pieteikt iepriekš. Vairāk informācijas: www.
bauskasmuzejs.lv. Pieteikšanās pa
tālr. 63960508, 639605011
Būsim priecīgi Jūs redzēt mūsu
muzejā!
Bauskas muzeja Tautas lietišķās mākslas studija “Bauska”aicina jaunus dalībniekus.
Aicinām apmeklēt audēju darbnīcu. Piedāvājam apskatīt mūsdienīgus
un senus tekstiliju darināšanas veidus. Šī ir interesanta vieta, kur iepazīties ar aužamās stellēs darinātiem
audumiem un tautas tērpiem, kuri
sniegs priekšstatu par krāsām bagāto
Zemgales etnogrāfiju. Ir iespēja pasūtīt individuālus izstrādājumus.
Arī Tev ir iespēja izmēģināt roku
senajā amatā. Piedāvājam individuālu apmācību tautas tērpu un citu
rokdarbu darināšanā, saskaņojot piemērotāko laiku.
Sīkāka informācija pa tel.
29279516, 63960118. www.bauskasmuzejs.lv/

Dzimtsarakstu ziņas
Dzimtsarakstu ziņas no 21.02.2017. līdz 27.03.2017.
Reģistrēti dzimušie 21,t.sk. 8 meitenes un 13 zēni
Reģistrēti mirušie 44, t.sk. 26 sievietes un 18 vīrieši
Reģistrētas laulības 9, t.sk. baznīcā - 0
Bērniem doti vārdi :Roberts, Renārs, Matīss, Everts, Mairis, Markuss, Kaspars, Renalds, Ervīns, Kristens, Nikolajs
Kristiāns, Dominiks-2ģimenēs un Elīza, Elza, Kate, Maija, Zane, Marta, Patrīcija, Annija

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.

