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Ziņa
Priecīgi un saulaini
pavadīti Bauskas
vecpilsētas Pagalmu svētki un Putras
godēšana
8. septembrī Bauskā norisinājās
Bauskas vecpilsētas VIII Pagalmu
svētki un VI Putras godēšana, kur
aizraujošā veidā varēja iepazīties ar
vecpilsētas pagalmiņiem un nobaudīt dažādu garšu putras.
Šogad svētkos apmeklētājus uzņēma 20 Bauskas vecpilsētas pagalmiņi, kur ikvienu gaidīja dažādas
aizraujošas, interesantas, izglītojošas un arī sportiskas nodarbes. Kafejnīcas „Tornis” pagalmā noritēja
spēkavīru izklaides, PII „Pasaulīte”
pagalmā varēja iepazīties ar trušu
pilsētiņas iemītniekiem, Mākslinieku dārzā koncertā „Putra kājas
apāvusi pašā Bauskas viducī” uzstājās Bauskas novada amatiermākslas kolektīvi, SIA „Cortex”
veterinārās klīnikas pagalmā bija
skatāms aizraujošs zinātnisks šovs
no „Laboratorium.lv”, pie „Mogo
Fitnesa Kluba Bauska” varēja mēroties spēkiem dažādās sportiskās
disciplīnās, kā arī iesaistīties citās
interesantās nodarbēs dažādos pagalmiņos.
Līdztekus
daudzveidīgajām
svētku norisēm, apmeklētāji varēja
iepirkties Zemgales dižtirgū, kur
pulcējās ap 80 mājražotāju, amatnieku un citu arodu pārstāvji no visas Latvijas. Tirgotāju piedāvājums
bija bagātīgs – sākot no dažādiem
sāļiem un saldiem gardumiem, līdz
pat augu stādiem, kosmētikas precēm, aksesuāriem un apģērbiem.
Tikpat bagātīgs bija arī svētku
putras piedāvājums – mannas putra
ar ievārījumu, šķelto zirņu putra ar
žāvētu gaļu, auzu pārslas ar medu,
grūbu putra ar dārzeņiem, grūbu
putra ar žāvētu gaļu un gurķi - šīs
ir tikai dažas no putrām, ko varēja
nobaudīt vecpilsētas pagalmos.
Ikviens svētku apmeklētājs katrā pagalmiņā, kas uzņem viesus,
varēja saņemt pasākuma karti, uz
kuras bija jāsakrāj deviņu pagalmu
apmeklējumu apliecinoši zīmogi,
no kuriem pieci bija brīvas izvēles,
bet četri bija jāapmeklē obligāti
– PII „Zīlīte”, Sociālais dienests,
atpūtas laukums Dambja ielā, kā
arī „Business Bag” projekta telts
Rātslaukumā. Spiedogotās kartes
bija jāiemet loterijas kastē Rātslaukumā, kas garantēja iespēju piedalīties loterijā un laimēt balvas no
„Dobeles Dzirnavnieka”, projekta
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Saistošie noteikumi

2018.gada 26.jūlijā Nr.19 (protokols Nr.13, 8.punkts)

Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības stipendijas piešķiršanu studējošiem,
kuri apgūst medicīniskās izglītības programmu
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 43.panta trešo daļu
I.Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Bauskas novada
pašvaldība (turpmāk - Pašvaldība)
piešķir un izmaksā stipendiju studentiem, kuri apgūst medicīniskās
izglītības programmu (turpmāk –
stipendiāts).
2. Stipendiju piešķir:
2.1. rezidentiem, kuri apgūst izglītību saskaņā ar akreditētām rezidentūras izglītības programmām;
2.2. zobārstniecības studiju programmas 4. un 5.kursu studentiem.
3. Bauskas novada dome ar lēmumu, bet ne vēlāk kā līdz kārtējā
gada 25.augustam, nosaka stipendijas piešķiršanai atbalstāmās profesionālās medicīnas izglītības programmas.
4. Stipendiāta iesniegumu un
tam pievienotos dokumentus izskata Stipendiju piešķiršanas komisija
(turpmāk - Komisija), kuru ar rīkojumu izveido Bauskas novada domes priekšsēdētājs.
II. Stipendijas piešķiršanas
kārtība
5. Stipendijas apmērs ir viena valstī noteiktā minimālā mēneša darba
alga. No minētās summas Pašvaldība normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā ietur noteiktos obligātos nodokļu maksājumus.
6. Izvērtējot stipendiāta iesniegumu par stipendijas piešķiršanu
un ņemot vērā budžetā paredzētos
līdzekļus, stipendiju piešķir konkursa kārtībā. Ja konkursā minētajā termiņā (līdz 20.septembrim) neviens
stipendiāts uz konkrēto atbalstāmo
stipendiāta izvēlēto specialitāti nav
pieteicies, Komisijai ir tiesības pieņemt un izskatīt stipendiāta iesniegumu, kuri iesniegti pēc noteiktā
termiņa to iesniegšanas secībā.
7. Vienā un tai pašā Bauskas
novada domes apstiprinātajā atbalstāmajā specialitātē priekšrocība saņemt stipendiju ir tam, kuram
augstāka vidējā atzīme.
8. Stipendiāts ir tiesīgs pretendēt
uz stipendiju, ja atbilst šādiem kritērijiem:
8.1. sekmju vidējais vērtējums
nav zemāks par 7 ballēm;
8.2. ir iesniegti visi 9.punktā minētie dokumenti;
8.3. stipendiāts pārvalda valsts

valodu.
9. stipendiātam Pašvaldībā jāiesniedz šādi dokumenti:
9.1. iesniegums par stipendijas
piešķiršanu, kurā norādīts - vārds,
uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese, iegūstamā
studiju kvalifikācija, studiju programmas nosaukums, augstskola un
fakultāte (attiecīgi norādot adresi,
tālruņus);
9.2. izziņa no augstākās izglītības
iestādes par stipendiāta studijas faktu un sekmju apstiprinājumu, nākamo gadu stipendiātam;
9.3. līgums ar Bauskas novada
pašvaldības kapitālsabiedrību SIA
„Bauskas slimnīca” un SIA „Zemgales mutes veselības centrs” (turpmāk
– Kapitālsabiedrība), kurā pēc studiju beigšanas stipendiāts apņemas nostrādāt pamatdarbā attiecīgajā specialitātē pilnas slodzes darba laiku
saskaņā ar Kapitālsabiedrības darba
kārtības noteikumiem un maiņu grafikiem turpmākos piecus gadus.
III. Iesnieguma izskatīšanas un
lēmuma pieņemšanas kārtība
10. Stipendija tiek piešķirta uz
stipendiāta programmas apguves
laiku. Ja stipendiāts pilda saistošo
noteikumu un līguma par stipendijas
izmaksu nosacījumus, stipendija tiek
ieskaitīta stipendiāta norādītajā bankas norēķinu kontā katru mēnesi līdz
nākamā mēneša 15.datumam.
11. Pašvaldība stipendiju neizmaksā šādos gadījumos:
10.1. studiju pārtraukšanas gadījumā;
10.2. ja stipendiātam ir piešķirts
akadēmiskais atvaļinājums;
10.3. ja stipendiāts nav izpildījis
saistošo noteikumu un līguma par
stipendijas izmaksu nosacījumus.
12. Lēmumu par stipendijas izmaksu, pārtraukšanu, neizmaksāšanu un izmaksas atsākšanu pieņem,
izskata un izvērtē Komisija. Komisija gatavo lēmuma projektu uz Bauskas novada domes sēdi.
13. Komisija vērtē tikai to stipendiātu iesniegumus, kuru iesniegtie
dokumenti pilnībā atbilst 9.punktā
noteiktajām prasībām un kas saņemti 6.punktā noteiktajā termiņā.
14. Komisija, lemjot par stipendijas piešķiršanu stipendiātiem,
kuriem ir vienāda augstākā vidējā
atzīme, piešķir priekšrocību tam stipendiātam, kurš deklarēts Bauskas
novada administratīvajā teritorijā.

lasiet arī www.bauska.lv
15. Komisija ir atbildīga par
saistošo noteikumu un ar to saistīto Bauskas novada domes lēmumu
izpildi konkrēto stipendiju piešķiršanā, kā arī par saistošajos noteikumos noteiktās procedūras ievērošanu un nodrošināšanu.
16. Pamats stipendijas izmaksai
ir Bauskas novada domes lēmums.
17. Stipendiātam stipendiju piešķir 11 mēnešus gadā (stipendiju
nepiešķir par augustu).
18. Pirmajā gadā stipendiju par
septembri un oktobri piešķir līdz
15.novembrim, izņemot saistošo
noteikumu 6.punkta otrajā teikumā
minēto gadījumu. Stipendiātam,
kurš iesniegumu ir iesniedzis pēc
noteiktā termiņa, stipendiju uzsāk maksāt par nākošo mēnesi pēc
Bauskas novada domes lēmuma
pieņemšanas.
19. Stipendiāts viena mēneša
laikā pēc kārtējā semestra beigām
iesniedz Pašvaldībā izziņu no izglītības iestādes par sekmīgu (sekmju
vidējais vērtējums nav zemāks par
7 ballēm) mācību turpināšanu izvēlētajā specialitātē.
20. Finanšu līdzekļi stipendijām
tiek plānoti Bauskas novada pašvaldības budžetā.
21. Stipendiju piešķir budžetā paredzēto līdzekļu apmērā.
22. Stipendiāts dokumentus iesniedz Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā
(Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas
nov., LV-3901) no 1.septembra līdz
20.septembrim, ja Bauskas novada
dome attiecīgajā gadā ir noteikusi
atbalstāmās studiju specialitātes.
23. Komisijai ir tiesības uzaicināt
stipendiātu uz komisijas sēdi.
24. Pēc Bauskas novada domes
lēmuma pieņemšanas par stipendijas saņemšanu stipendiāts, Pašvaldība un Kapitālsabiedrība slēdz
līgumu par stipendijas izmaksu
(pielikums).
25. Ja stipendiāts pārtrauc studijas vai nespēj izpildīt saistošo noteikumu un līguma par stipendijas
izmaksu nosacījumus, Pašvaldība
vienpusēji izbeidz līgumu un pieprasa izmaksātās stipendijas atmaksu viena mēneša laikā no Bauskas
novada domes lēmuma spēkā stāšanās.
IV. Noslēguma jautājums
26. Atzīt par spēku zaudējušiem
Bauskas novada domes 2017.gada
30.marta saistošos noteikumus
„Saistošie noteikumi par Bauskas
novada pašvaldības stipendijas piešķiršanu rezidentiem”.

Domes priekšsēdētājs
A.Jātnieks

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā 2018.gada 30.augustā prot.Nr.16, 18.p.

Par Bauskas novada domes 2018.gada 28.jūnija saistošo noteikumu Nr.18 „Grozījumi
Bauskas novada domes 2010.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.27 “Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem”” precizēšanu
Bauskas novada dome 2018.
gada 28.jūnijā izdeva saistošos
noteikumus Nr.18 “Grozījumi
Bauskas novada domes 2010.gada
28.oktobra saistošajos noteikumos
Nr.27 “Par kārtību, kādā Bauskas
novada pašvaldība sedz braukšanas
izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
iestāžu izglītojamiem”” (turpmāk –
Saistošie noteikumi).
Saistošie noteikumi atbilstoši li-

kuma „Par pašvaldībām” 45.panta
otrajai daļai tika nosūtīti atzinuma
sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk – ministrija).
2018.gada 1.augustā saņemta
ministrijas vēstule, kurā norādīts,
ka saistošajos noteikumos ir nepieciešams veikt precizējumus.
Likuma „Par pašvaldībām”
45.panta ceturtajā daļā noteikts, ka
gadījumā, ja saņemts Vides aizsar-

dzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinums, kurā pamatots
saistošo noteikumu vai to daļas
prettiesiskums, pašvaldības dome
precizē saistošos noteikumus atbilstoši atzinumā norādītajam un
publicē precizētos saistošos noteikumus.
Vēstulē izteikts lūgums svītrot
Saistošo noteikumu 1.punktā atsauci uz Ministru kabineta 2017.
gada 27.jūnija noteikumu Nr.371

“Braukšanas maksas atvieglojumu
noteikumi” (turpmāk – noteikumi
Nr.371) 14.punktu, kurš paredz, ka
noteikumu 11.punktā minēto kategoriju pasažieri iegādājas biļeti par
pilnu maksu, un braukšanas izdevumus viņiem pašvaldības noteiktajā
kārtībā sedz no pašvaldības budžeta. Savukārt 11.punktā ir ietverts regulējums par ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošajiem izglītības iestāžu
izglītojamiem, kuru novada pašvaldības administratīvajā teritorijā nav
vispārējās pamatizglītības iestādes
vai vispārējās vidējās izglītības iestādes, un kuriem ir tiesības saņemt
braukšanas izdevumu kompensāciju 50 % apmērā no braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucienu
mācību gadā no dzīvesvietas līdz
izglītības iestādei, kura atrodas citā
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Ievērojot to, ka Bauskas
novada administratīvajā teritorijā ir
vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādes, tad
14.punkts no Saistošo noteikumu
1.punkta ir svītrojams.
Ministrija lūdz papildināt 2010.
gada 28.oktobra saistošo noteikumu
Nr.27 “Par kārtību, kādā Bauskas
novada pašvaldība sedz braukšanas
izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
iestāžu izglītojamiem” (turpmāk
- Saistošie noteikumi Nr.27) 1.punktu, norādot, ka saistošie noteikumi
nosaka kārtību, kādā pašvaldība
kompensē braukšanas izdevumus
noteikumu Nr.371 9. un 10.punktā
minēto kategoriju pasažieriem, t.i..
ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošajiem vispārējās pamatizglītības iestādes un vispārējās vidējās izglītības iestādes izglītojamiem. Tiesības
saņemt braukšanas izdevumu kompensāciju iepriekš minētai pasažie-

ru kategorijai ir ietvertas Saistošo
noteikumu Nr.27 II. un III. nodaļā.
Līdz ar minēto nav nepieciešams
vēlreiz to norādīt I. nodaļas 1.punktā.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Precizēt Bauskas novada domes 2018.gada 28.jūnijā saistošos noteikumus Nr.18 “Grozījumi
Bauskas novada domes 2010.gada
28.oktobra saistošajos noteikumos
Nr.27 “Par kārtību, kādā Bauskas
novada pašvaldība sedz braukšanas
izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
iestāžu izglītojamiem”” un svītrot saistošo noteikumu 1.punktā
14.punktu.
2. Noraidīt ministrijas vēstulē
izteikto lūgumu papildināt 2010.
gada 28.oktobra saistošo noteikumu
Nr.27 “Par kārtību, kādā Bauskas
novada pašvaldība sedz braukšanas
izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
iestāžu izglītojamiem” 1.punktu,
norādot, ka saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek kompensēti
Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumu Nr.371 “Braukšanas
maksas atvieglojumu noteikumi” 9.
un 10.punktā minēto kategoriju pasažieriem braukšanas izdevumi no
pašvaldības budžeta.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Kancelejai nosūtīt šo
lēmumu rakstveidā un elektroniskā
veidā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

Domes priekšsēdētājs
A.Jātnieks

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Bauskā 2018.gada 28.jūnijā Nr. 18 (protokols Nr. 12. 9.punkts)

Grozījumi Bauskas novada domes 2010.
gada 28.oktobra saistošajos noteikumos
Nr.27 “Par kārtību, kādā Bauskas novada
pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,
Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumu Nr.371 „Braukšanas
maksas atvieglojumu noteikumi”
13.punktu
Izdarīt Bauskas novada domes
2010.gada 28.oktobra saistošajos
noteikumos Nr.27 „Par kārtību,
kādā Bauskas novada pašvaldība
sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās
vidējās izglītības iestāžu izglītoja

miem” šādus grozījumus:
1. Izteikt saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:
„Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,
Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumu Nr.371 „Braukšanas
maksas atvieglojumu noteikumi”
13. punktu”.
2. Aizstāt 8.punktā skaitli „50“ ar
skaitli „100”.

Domes priekšsēdētājs
A.Jātnieks

Tautas lietišķās mākslas studija „BAUSKA”
– piedāvā apgūt un pilnveidot aušanas un rokdarbu prasmes
– radošās meistardarbnīcas
– iespēju iegādāties lietišķās mākslas izstrādājumus pie studijas
meistarēm (lakatus, segas, galdautus, dvieļus, tautastērpus).
Būsiet laipni gaidīti:
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 10.00 – 16.00
– Individuālās konsultācijas iepriekš piesakoties.
Studijas vadītāja: Sanita Behmane Baibakova, tālr. 29279516
Meistare:
Ieva Bronko-Pastore, tālr. 26432887
www.bauskasmuzejs.lv
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Pašvaldības īpašums
Paziņojums par izsoli
Bauskas novada dome 2018.gada
26.septembrī plkst. 14.15 Bauskas
novada domes telpās Uzvaras ielā
1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Munču lauks”,
Codes pag., Bauskas nov., kadastra
Nr. 4052 004 0323, kas sastāv no zemes vienības (starpgabala) ar platību
2,15 ha, kadastra apzīmējums 4052
004 0323, atklātu, mutisku izsoli ar
augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena
jeb izsoles sākumcena – EUR 6600,(seši tūkstoši seši simti eiro).
Maksāšanas līdzekļi: 100% eiro.
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 – „Munču lauks”, Codes pag., Bauskas nov.,

Paziņojums par izsoli

Bauskas novada dome 2018.gada
26.septembrī plkst. 14.30 Bauskas
novada domes telpās Uzvaras ielā 1,
Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Sēņu lauks”, Codes pag., Bauskas nov., kadastra Nr.
4052 001 0095, kas sastāv no zemes
vienības (starpgabala) ar platību 0,98
ha, kadastra apzīmējums 4052 001
0066, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena
jeb izsoles sākumcena – EUR 3000,(trīs tūkstoši eiro).
Maksāšanas līdzekļi: 100% eiro.
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 – „Sēņu
lauks”, Codes pag., Bauskas nov., iz-

izsoles nodrošinājuma summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR
20,- (divdesmit eiro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr.
LV06UNLA0050014355676,
AS
„SEB” banka, kods UNLALV2X
ar atzīmi „Nekustamā īpašuma –
„Munču lauks”, Codes 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.

soles nodrošinājuma summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR
20,- (divdesmit eiro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr.
LV06UNLA0050014355676,
AS
„SEB” banka, kods UNLALV2X ar
atzīmi „Nekustamā īpašuma – „Sēņu
lauks”, Codes 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 2018.gada
26.septembrī plkst. 14.45 Bauskas
novada domes telpās Uzvaras ielā 1,
Bauskā rīko pašvaldības nekustamā
īpašuma – „Strautnieku lauks”,
Codes pag., Bauskas nov., kadastra
Nr. 4052 009 0456, kas sastāv no zemes vienības (starpgabala) ar platību
0,53 ha, kadastra apzīmējums 4052
009 0456, atklātu, mutisku izsoli ar
augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena
jeb izsoles sākumcena – EUR 2100,(divi tūkstoši viens simts eiro).
Maksāšanas līdzekļi: 100% eiro.
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
– „Strautnieku lauks”, Codes pag.,

Paziņojums par izsoli

Bauskas novada dome 2018.
gada 26.septembrī Uzvaras ielā 1,
Bauskā rīko pašvaldības nekustamo
īpašumu (dzīvokļu), atklātas mutiskas izsoles ar augšupejošu soli:
1. „Liepas”- 3, Garoza, Mežotnes pag., 46,6 m², sākumcena - EUR
700,00, izsoles laiks plkst. 13.30.
2. „Liepas”- 5, Garoza, Mežotnes pag., 40,8 m², sākumcena - EUR

Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma
summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR
20,- (divdesmit eiro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr.
LV06UNLA0050014355676,
AS
„SEB” banka, kods UNLALV2X ar
atzīmi „Nekustamā īpašuma – „Strautnieku lauks”, Codes 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.
500,00, izsoles laiks plkst. 13.45.
3. „Liepas”- 8, Garoza, Mežotnes pag., 41,1 m², sākumcena - EUR
700,00, izsoles laiks plkst. 14.00.
Personām, kuras vēlas piedalīties
izsolē, jāiemaksā nodrošinājums –
10% no nekustamā īpašuma izsoles
sākumcenas Bauskas novada domes,
reģ. Nr.90009116223, bankas kontā

Nr. LV66UNLA0050019706571,
AS „SEB” banka, kods UNLALV2X
un reģistrācijas maksa – EUR 20.00
apmērā Bauskas novada domes, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr.

LV06UNLA0050014355676, AS
„SEB” banka, kods UNLALV2X.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu
un reģistrēties izsolei var Bauskas

novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1,
Bauskā, 1.stāvā darba dienās no
plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238,
29168555.

Maksāšanas līdzekļi: 100% eiro.
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 – „Mazpīrāgi”, Gailīšu pag.,
Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma
summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR
20,- (divdesmit eiro), kas jāieskai-

ta Bauskas novada domes, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr.
LV06UNLA0050014355676, AS
„SEB” banka, kods UNLALV2X
ar atzīmi „Nekustamā īpašuma –
„Mazpīrāgi”, Gailīšu pag., Bauskas
nov. izsoles reģistrācijas maksa”.
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 2018.gada
19.septembrī plkst. 13.45 Bauskas
novada domes telpās Uzvaras ielā 1,
Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Mazpīrāgi”, Gailīšu pag., Bauskas nov., kadastra Nr.
4060 006 0091, kas sastāv no zemes
vienības ar platību 0,9729 ha, kadastra apzīmējums 4060 006 0091,
atklātu, mutisku, trešo atkārtotu izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena
jeb izsoles sākumcena – EUR 2100,(divi tūkstoši viens simts eiro).

Paziņojums par izsoli
Bauskas novada dome 2018.gada
19.septembrī plkst. 13.30 Bauskas
novada domes telpās Uzvaras ielā 1,
Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. 36, Uzvaras iela 15, Uzvara, Gailīšu pag.,
Bauskas nov., kadastra Nr. 4060 900
0371, kas sastāv no sešistabu dzīvokļa ar platību 104,4 m², atklātu,
mutisku, trešo atkārtotu izsoli ar
augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā
cena jeb izsoles sākumcena – EUR
1900,- (viens tūkstotis deviņi simti
eiro).

Maksāšanas līdzekļi: 100% eiro.
Nodrošinājuma nauda – 10% no
nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai
jāieskaita Bauskas novada domes,
reģ. Nr.90009116223, bankas kontā
Nr. LV66UNLA0050019706571,
AS „SEB” banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi „Nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. 36, Uzvaras iela
15, Gailīšu pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR
20,- (divdesmit eiro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ.

Paziņojums par izsoli
Bauskas novada dome 2018.gada
19.septembrī plkst. 14.00 Bauskas
novada domes telpās Uzvaras ielā
1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Pilsmuižkungu
lauks”, Codes pag., Bauskas nov.,
kadastra Nr. 4052 004 0559, kas sastāv no zemes vienības (starpgabala)
ar platību 1,95 ha, kadastra apzīmējums 4052 004 0559, atklātu, mutisku, izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena
jeb izsoles sākumcena – EUR 5600,(pieci tūkstoši seši simti eiro).
Maksāšanas līdzekļi: 100% eiro.
Nodrošinājuma nauda – 10% no

Paziņojums par izsoli

Bauskas novada dome 2018.gada
19.septembrī plkst. 14.15 Bauskas
novada domes telpās Uzvaras ielā
1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Trijstūris pret
Līdaku”, Vecsaules pag., Bauskas
nov., kadastra Nr. 4092 007 0173,
kas sastāv no zemes vienības (starpgabala) ar platību 0,52 ha, kadastra
apzīmējums 4092 007 0173, atklātu, mutisku, trešo atkārtotu izsoli ar
augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā
cena jeb izsoles sākumcena – EUR
700,- (septiņi simti eiro).Maksāšanas līdzekļi: 100% eiro. Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā

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 – „Pilsmuižkungu lauks”, Codes
pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR
20,- (divdesmit eiro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr.
LV06UNLA0050014355676,
AS
„SEB” banka, kods UNLALV2X
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 – „Trijstūris pret Līdaku”, Vecsaules pag.,
Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR
20,- (divdesmit eiro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr.
LV06UNLA0050014355676, AS
„SEB” banka, kods UNLALV2X ar
atzīmi „Nekustamā īpašuma – „Trij-

Nr.90009116223, bankas kontā Nr.
LV06UNLA0050014355676, AS
„SEB” banka, kods UNLALV2X ar
atzīmi „Nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. 36, Uzvaras iela 15, Gailīšu pag., Bauskas nov. izsoles reģistrācijas maksa”.
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.

ar atzīmi „Nekustamā īpašuma –
„Pilsmuižkungu lauks”, Codes 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.
stūris pret Līdaku”, 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.

Svarīga informācija
Iedzīvotāji atkal varēs nodot sadzīves atkritumus
poligonā „Grantiņi”

Informējam, ka no 06.09.2018. SIA „Vides serviss” ir atjaunojis sadzīves atkritumu pieņemšanu no fiziskām
personām (iedzīvotājiem) poligonā „Grantiņi”.
Sadzīves atkritumi no iedzīvotājiem par maksu tiks pieņemti tikai vienu reizi nedēļā – ceturtdienās.
Pieņemšanas laiks no plkst. 8.00 līdz 17.00 (pusdienas pārtraukums 12.00-13.00).
Maksa par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā „Grantiņi” ir 69,54 eiro (t.sk. PVN) par vienu tonnu.
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Vecpilsētas Pagalmu un Putras godēšanas svētki fotoieskats
turpinājums no 1.lpp
„Business Bag”, kā arī grāmatnīcas
„Globuss”.
„Šos svētkus, kopš to sākuma,
apmeklēju teju katru gadu. Novē-

roju, ka tie ir pilnveidojušies un ka
organizatori izpratuši apmeklētāju
vēlmes. Manuprāt, visinteresantākie ir pagalmi, kur jāveic kāds uzdevums, lai saņemtu zīmodziņu,”
uzskata Gita no Bauskas.
Svētkus apmeklēja arī Madara

un Rihards no Bauskas: „Šie mums
ir jau trešie svētki, priecē, ka šogad
ir vairāk amatnieku un tirgotāju,
dadzveidīgākas norises pagalmos,
kā arī ļoti skaists karuselis. Aktivitāšu ir ļoti daudz un, mūsuprāt, šis
ir ģimenisks pasākums.”

FOTO:Edgars Namiķis

Līdzīgās domās ir Agris no Rīgas, kurš Pagalmu svētkos un Putras godēšanā viesojas pirmo reizi.
Viņš ir patīkami pārsteigts par kultūras dzīvi Bauskā: „Es nespēju noticēt, ka pasākumus Bauskā apmeklē tik daudz cilvēku. Tas neattiecas

tikai uz šiem svētkiem, jo esmu
bijis arī citos, piemēram, festivālā
„Bauska TASTE” un citos pasākumos. Vienmēr novēroju, ka ir daudz
cilvēku un visi ir priecīgi. Šeit nekas nav bēdīgs – nemanu netīrību
un neesmu pieredzējis arī slaveno

lasiet arī www.bauska.lv
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Vecpilsētas Pagalmu un Putras godēšanas svētki fotoieskats
Bauskas teicienu!”. Agris piedalījās
arī loterijā, bet viņš neraizējās ne
par dāvanām, ne iespēju tās laimēt.
Viņaprāt, loterija ir burvīgs svētku
papildinājums, kurā svarīgāk ir piedalīties, nevis uzvarēt.
„Mani kā Bauskas vecpilsētas
biedrības vadītāju priecē tas, ka

pirms astoņiem gadiem aizsāktā
ideja, ka jāpopularizē vecpilsētas
kultūrvēsturiskais mantojums un jārūpējas par tā aizsardzību, ir atmaksājies. Mūsu darbs ir nesis augļus,
kaut mērot pēc svētku apmeklētāju
skaita, jo šī ir vienīgā diena gadā,
kad Bauskas vecpilsēta ir ļaužu

pilna. Latvijā ir daudz pilsētu, kur
šādus svētkus nemaz nevar realizēt,
jo vēsturisku notikumu dēļ gājis
bojā to kultūrvēsturiskais mantojums. Pateicoties tam, ka Bauskā
šis mantojums ir saglabājies, mums
ir vieta, kur rīkot svētkus. Svarīgi ir
ne tikai svinēt, bet arī rūpēties par
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vecpilsētas saglabāšanu un atjaunošanu. Priecājamies, ka arī biedrība
„Meistars Gothards” svētku ietvaros atklāj skaistus vides objektus
– pērn tās bija dekoratīvās rozes,
bet šogad mākslas projekts „Sarunas pie upes”. Līdz ar to mums ir
prieks, ka mūsu pilsoniskā aktivitā-

te veicina arī citus darboties un padarīt Bauskas vecpilsētu skaistāku,”
stāsta svētku organizatore, Bauskas
vecpilsētas biedrības valdes priekšsēdētāja Ieva Bronko-Pastore.

Ilze Lujāne, Bauskas Kultūras
centra sabiedrisko attiecību
speciāliste
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Energoefektivitāte

Daudzdzīvokļu ēkas visaptverošas
atjaunošanas izmaksas un atbalsts
Latvijas Nekustamo īpašumu darījumu asociācija (LANĪDA) norāda,
ka padomju laikā celtajos tipveida
namos dzīvo aptuveni 70% Latvijas
iedzīvotāju un šo ēku vidējais kalpošanas ilgums tuvojas beigām. Bieži
vien daudzdzīvokļu ēkas ir pārmērīgi
nolietojušās tieši nevērīgās apsaimniekošanas dēļ, kalpojot kā skaļš
brīdinājums apkārtējai sabiedrībai
aizdomāties par ēku visaptverošu atjaunošanu.
Neatjaunotas ēku fasādes, avārijas stāvoklī esoši balkoni un vēl citi
defekti rada risku daudzdzīvokļu ēku
tehniskajam stāvoklim ievērojami
pasliktināties, apdraudot dzīvokļu
īpašnieku drošību nākotnē. Līdz ar
to, arvien biežāk ir jūtama iedzīvotāju interese par visaptverošu daudzdzīvokļu ēku atjaunošanu, tai skaitā
arī ar energoefektivitātes pakalpojuma līgumu.
Biežākais iedzīvotāju satraukuma cēlonis ir neziņa par to, kādas ir
ēkas visaptverošas atjaunošanas izmaksas, un, vai to ir iespējams atļauties. Lai sniegtu vairāk informācijas,
esam apkopojuši atbildes uz biežāk
uzdotajiem jautājumiem par ēku atjaunošanas izmaksām un pašvaldību
sniegto atbalstu daudzdzīvokļu ēku
atjaunošanas projektu realizācijai.

Piekrītam atjaunošanai! Kuras no iesaistītajām pusēm
finansē ēkas atjaunošanu?
Daudzdzīvokļu māju īpašniekiem,
kā vienai no iesaistītajām pusēm, ir
liela nozīme visaptverošas ēkas atjaunošanā. Šī procesa ietvaros viņi
ir tie, kas pieņem lēmumu par ēkas
atjaunošanu un to arī finansē, meklējot iespējas samazināt maksājumu
slogu, piemēram, piesaistot līdzfinansējumu tehniskās dokumentācijas
izstrādei, ēkas atjaunošanas darbiem
un citiem pasākumiem.
Lai atvieglotu visaptverošas ēkas
atjaunošanas procesu, dzīvokļu
īpašniekiem ir iespēja noslēgt energoefektivitātes pakalpojuma līgumu
jeb EPC. Līguma ietvaros atjaunošanas projektu īsteno un finansē energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējs jeb ESKO.
Energoefektivitātes pakalpojuma
līguma priekšrocība ir tā, ka līguma
ietvaros ESKO apņemas nodrošināt
nepieciešamos kapitālieguldījumus
ēkas atjaunošanai, tādējādi aiztaupot dzīvokļu īpašniekiem rūpes par
finansējuma piesaisti. Savukārt dzīvokļu īpašnieki apņemas apmaksāt
ESKO veiktās investīcijas ilgtermiņā
saskaņā ar EPC noteikto. Būtiski minēt, ka daudzdzīvokļu ēku īpašnieki
var arī paši segt ēkas atjaunošanas
darbu izmaksas un slēgt energoefektivitātes pakalpojuma līgumu, nodrošinot ilgtermiņa garantijas visām uzstādītajām iekārtām un materiāliem
arī pēc līguma beigšanās.

Pieejamais atbalsts visaptverošai ēku atjaunošanai
Projekta Accelerate SUNShINE
ietvaros, daudzdzīvokļu māju īpašniekiem ir iespēja saņemt finansiālu atbalstu 4 pašvaldībās - Tukuma,
Bauskas, Ādažu novados un Jūrmalas pilsētā. Atbalsta apmērs un veidi

ir noteikti šo pašvaldību izdotajos
saistošajos noteikumos, savukārt
Jūrmalas novada pašvaldības saistošo noteikumu projekts šobrīd ir izskatīšanas stadijā un apstiprinājuma
saņemšanas gadījumā tuvākajos mēnešos būs spēkā.
Bauskas pašvaldības saistošie noteikumi paredz, ka pašvaldība piešķir
līdzfinansējumu 80 procentu apmērā
ēkas tehniskās apsekošanas veikšanai un energoauditam, bet ne vairāk
kā 900 eiro.
Savukārt Tukuma novada dome
piešķir atbalstu 80 procentu apmērā
no mājas energoaudita un tehniskās
apsekošanas izmaksām, bet ne vairāk
kā 500 eiro. Gadījumā, ja līgumā par
daudzdzīvokļu ēkas atjaunošanu ir
iekļauta energoefektivitātes garantija
vai tiek slēgts EPC līgums, tad energoefektivitātes pasākumu veikšanai
atbalsta intensitāte tiks palielināta
par 10 procentiem, bet ne vairāk kā
12000 eiro. Daudzdzīvokļu ēkām,
kurās veikti energoefektivitātes pasākumi, piesaistot Eiropas Savienības
līdzfinansējumu, piešķirams nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums
90 procentu apmērā uz 10 gadiem.
Papildus iepriekšminētajam, pašvaldība piešķir 50 procentu līdzfinansējumu dzīvojamajām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, kas
ir ne vairāk kā 5000 eiro.
Ādažu novada pašvaldība piešķir
finansējumu 100 procentu apmērā no
ēkas energoaudita izmaksām, bet ne
vairāk kā 800 eiro. Savukārt tehniskā
projekta izstrādei pašvaldība piešķir
finansējumu 50 procentu apmērā, bet
ne vairāk kā 2000 eiro. Gadījumā, ja
daudzdzīvokļu ēkai tiek veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi izmantojot EPC līgumu, dzīvokļu īpašniekiem, kuri deklarējušies
Ādažu novadā, tiek piešķirts nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojums
50 procentu apmērā uz 10 gadiem.
Būtiski minēt, ka daudzdzīvokļu
ēku atjaunošanai ir pieejams arī attīstības finanšu institūcijas ALTUM
grants –līdz pat 50 procentu apmērā
no projekta attiecināmajām izmaksām. Vairāk informācijas par granta
finansējumu ikviens interesents var
uzzināt ALTUM mājaslapā - https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/
energoefektivitate/programmas-atbalsts-grants/par-granta-finansejumu/

Maksājumi pēc ēkas visaptverošas atjaunošanas
Bez šaubām, maksājums par ēkas
atjaunošanu katrai ēkai būs atšķirīgs,
un to nosaka gan ēkas lielums, gan
ēkā realizētie pasākumi, gan faktiskās būvniecības izmaksas, kā arī pieejamā finansējuma un līdzfinansējuma nosacījumi un apjoms.
Pēc ēkas visaptverošas atjauno-

šanas, kuru īsteno, noslēdzot EPC,
maksājumi kļūs daudz caurspīdīgāki, un ēkas īpašnieki būs informēti
par visām izmaksām. Rēķinā būs
ietverta maksa par enerģiju, maksa
par ēkas visaptverošu atjaunošanu
(ja to finansē ESKO), kā arī veikto
pasākumu apsaimniekošanas un ekspluatācijas izmaksas. Papildus tam,
dzīvokļu īpašnieki būs pasargāti no
ikmēneša izmaksu svārstībām, jo
turpmāk rēķinā parādīsies izlīdzinātais maksājums, rēķiniem paliekot
nemainīgiem visa gada garumā.
Investīcijas, kas ieguldītas ēkas
visaptverošā atjaunošanā galvenokārt tiek segtas no projektā panāktā
enerģijas ietaupījuma. Taču nevar
ignorēt faktu, ka pēdējos gados būvniecības izmaksas ir pieaugušas, bet
siltumenerģijas tarifi daudzās pašvaldībās ir zemi. Abi šie fakti var radīt
risku, ka enerģijas ietaupījumi nevarēs pilnībā segt ieguldītās investīcijas
un dzīvokļu īpašniekiem būs jāpiemaksā. Tomēr uztraukumam nav pamata. Energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējs jeb ESKO, piedāvājot
ēkas visaptverošas atjaunošanas risinājumus, ņem vērā dzīvokļu īpašnieku maksātspēju un vienmēr meklēs
atbilstošāko risinājumu, lai nodrošinātu gaidītos enerģijas ietaupījumus
un darba kvalitāti.

Vai pēc visaptverošas atjaunošanas apsaimniekošanas
izmaksas mājai samazināsies?
Visaptverošas ēkas atjaunošanas
laikā tiks veikta ēkas siltināšana,
koplietošanas logu un durvju nomaiņa, apkures sistēmas un karstā ūdens
sistēmas atjaunošana un vēl citi
atjaunošanas darbi. Visas iepriekšminētās darbības ļaus ikdienas ēkas
uzturēšanas izmaksām samazināties, tādējādi arī apsaimniekošanas
izmaksām samazinoties ilgtermiņā.
Tomēr pēc visaptverošas ēkas atjaunošanas dzīvokļu īpašnieku izdevumi par neatliekamajiem remontdarbiem samazināsies.
Būtiski minēt, ka noslēdzot energoefektivitātes pakalpojuma līgumu jeb EPC, pēc ēkas atjaunošanas
energoefektivitātes
pakalpojuma
sniedzējs īstenos pilnvērtīgu īstenoto
atjaunošanas pasākumu apsaimniekošanu, veicot regulāru mājas apkopi
atbilstoši EPC noteiktajam un novēršot risku laika gaitā ēkas defektiem palikt nepamanītiem.
Raksts, tapis projekta „Accelerate
SUNShINE” ietvaros, ko līdzfinansē
Eiropas Savienības programma „Apvārsnis 2020”, projekta līguma Nr.
754080. Ja vēlaties iegūt vairāk informācijas par projektu, aicinām sazināties ar Bauskas pašvaldības speciālistu: Andri Tomkalnu, tel.:63960827,
andris@videsserviss.lv.

Raksta autors: NVO
„Ēku saglabāšanas un
energotaupības birojs” (ESEB)

Energodiena – pirmo reizi Bauskas novadā

22.septembrī, Bauskas novada
pašvaldība pirmo reizi rīkos Energodienu 2018, ko plānots ieviest, kā ikgadēju pasākumu novadā. Šīs dienas
mērķis ir dot iespēju baušķeniekiem
vairāk uzzināt par ēku visaptverošu
atjaunošanu, izmantojot energoefektivitātes pakalpojuma līgumu (EPC)
un tā priekšrocībām. Kā arī sapulcināt uzņēmējus, kas piedāvā mūsdienīgus energoefektīvus risinājumus,
lai uzrunātu plašāku auditoriju ar
piedāvāto produkciju, pakalpojumiem un tendencēm energoefektivitātes jomā.

Pasākuma programma:
– 10.00 – Pasākuma atklāšana
SIA „Bauskas siltums” katlumājā
Dārza ielā 11, Bauskā.
Energodienas 2018 norises:
• iepazīšanās ar dalībnieku ekspozīciju;
• lekcijas par energoefektivitāti;
• ekskursija SIA „Bauskas siltums” katlumājā;
• video materiālu demonstrēšana;

• konsultācijas par ēku visaptverošu atjaunošanu ar EPC;
– 16.00 – Energodienas 2018 noslēgums.
Paralēli šīm norisēm, Bauskas
2.vidusskolā notiks paneļdiskusija
par daudzdzīvokļu ēku atjaunošanu un tehniskajiem risinājumiem,
gan par ieteikumiem, kam pievērst
uzmanību, veidojot savas ēkas atjaunošanas veicamo darbu sarakstu.
Diskusijas dalībnieki – savas nozares profesionāļi.
Energodienas notiek Apvārsnis
2020 projekta Accelerate SUNShINE ietvaros. Projekts sākās pagājušā gada maijā un tiks īstenots līdz
2020.gada aprīlim. Šajā laika periodā Bauskas novadā ir paredzēta 12
daudzdzīvokļu un divu sabiedrisko
ēku visaptveroša atjaunošana. Kopumā projektā iesaistītas 4 pašvaldības
– Bauskas, Tukuma, Ādažu novads
un Jūrmalas pilsētas pašvaldība.

Raitis Ignatjevs, Bauskas
novada administrācijas
energopārvaldnieks,

SIA „Vides serviss” aicina daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus izmantot
iespēju un piedalīties pasākumā, vienuviet gūstot atbildes uz visiem sev
interesējošiem jautājumiem, lai uzlabotu savas dzīvojamās mājas tehnisko stāvokli. Būs pieejama plaša informācija ne tikai par visaptverošu mājas atjaunošanu, bet arī par atsevišķu elementu remontu un risinājumiem,
kā uzlabot savas mājas energoefekvititātes rādītājus.

Iemesls augstākiem karstā ūdens rēķiniem –
cīņa ar legionelozes izplatību
Iedzīvotāji noteikti pamanījuši,
ka šajā vasarā bija nedaudz lielāki
SIA „Bauskas siltums” rēķini par
karsto ūdeni. Viens no iemesliem
tam bija š.g. martā veiktie grozījumi
Ministru kabineta noteikumos, kas
dzīvojamās mājas pārvaldītājam
uzliek par pienākumu pastāvīgi nodrošināt karstā ūdens temperatūru
izejā no siltummaiņa ne zemāku par
+55 C0. Šādas izmaiņas ieviestas,
lai samazinātu iespēju dzīvojamo
māju iedzīvotājiem inficēties ar bīstamo infekcijas slimību legionelozi.
Šī gada 6. marta Ministru kabineta sēdē apstiprinātie noteikumi Nr.
130 „Grozījums Ministru kabineta
2010. gada 28. septembra noteikumos Nr. 906 „Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes noteikumi””
papildināti ar jaunu nodaļu, kurā
noteikta ne tikai uzturamā karstā
ūdens temperatūra, bet arī dzīvojamās mājas pārvaldītājam noteikts
par pienākumu ne retāk kā reizi
ceturksnī izplatīt dzīvojamās mājas
īpašniekiem un citām mājā dzīvojo-

un kontroles centra tīmekļvietnē
pieejamo informatīvo materiālu par
individuāli veicamajiem profilaktiskajiem pasākumiem dzīvokļu īpašumos Legionella baktēriju izplatības
ierobežošanai.
Veicamie preventīvie darbi varētu būt, piemēram, notīrīt dušas galviņu no organiskā un neorganiskā
aplikuma, pēc ilgstošas prombūtnes pirms lietošanas dažas minūtes notecināt ūdeni krānos un dušā
u. c. Vienlaikus bez temperatūras
kontroles ir jāveic arī tādi pasākumi kā ēkas iekšējo ūdensvadu un
siltummezglu regulāra apsekošana
un novērtēšana, nosakot potenciālo
infekcijas slimību izraisītāju savairošanās un uzkrāšanās vietas.
Legioneloze jeb leģionāru slimība ir baktērijas izraisīta infekcijas
slimība, kas bieži norit kā pneimonija jeb plaušu karsonis. Tāpēc šī
slimība ir uzskatāma par smagu,
īpaši veciem cilvēkiem, bērniem un
cilvēkiem ar novājinātu imunitāti.

šām personām Slimību profilakses

„Bauskas Novada Vēstis”
lasāmas arī Bauskas
novada mājas lapā www.bauska.lv
nākamais numurs iznāks 28.septembrī.

lasiet arī www.bauska.lv

2018.gada 14.septembrī

7

Aktualitātes novadā
Skolēnu biznesa ideju tirdziņš raisa interesi

8.septembrī Bauskas Rātslaukumu pieskandināja ne tikai Bauskas
Pagalmu un Putras godēšanas svētku
dalībnieki, bet arī Bauskas novada un
Pasvales rajona skolēnu čalas. Svētkos „BUSINESS BAG” teltī Latvijas
– Lietuvas pārrobežu sadarbības projektā „Biznesa bibliotēku potenciāla
attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās” (BUSINESS BAG),
Nr.LLI-155 iesaistīto pašvaldību skolēni andelējās ar projektā izstrādāto
biznesa ideju produktiem.

Skolēni, piedaloties biznesa ideju konkursā, apmācībās, pārrobežu
nometnē ir attīstījuši savas uzņēmējspējas tiktāl, ka ir spējīgi radīt
dzīvotspējīgas un pircēju pieprasītas
biznesa idejas – produktus. Projektā
iesaistītajiem skolēniem divreiz tika
dota iespēja pārliecināties par savu
radīto produktu pirktspēju un patērētāju interesi: pirmo reizi Pasvalē, antīko automašīnu svētkos „We Drive
2018” un otrreiz – Bauskā, Pagalmu
svētkos. Dalība pasākumos skolē-

no uzņēmēju ar vecāku un mentoru
atbalstu radījuši jaunas biznesa idejas ar lielāku realizācijas potenciālu
pilsētu tirdziņos – medus, kas iesaiņots vizuāli pievilcīgā noformējumā,
ekoloģiski žāvētie dārza augļi (āboli
un ogas), dažāda veida sieri, mājās
gatavoti konditorejas izstrādājumi,
pašdarināta bižutērija u.c.
Projekta skolēni un viņu vecāki
novērtē projekta sniegto iespēju skolēniem attīstīt un izkopt uzņēmējspējas, attīstīt radošumu un pārdošanas
prasmes. Atsākoties mācībām, projektā apgūtās zināšanas skolēniem
būs lielisks atbalsts, lai kādu no biznesa idejām turpinātu attīstīt un izveidotu skolēnu mācību uzņēmumu.
Projekts „Biznesa bibliotēku potenciāla attīstība uzņēmējdarbības
veicināšanai pašvaldībās” (BUSI-

NESS BAG), Nr.LLI-155, tiek īstenots Interreg V-A Latvijas Lietuvas
Pārrobežu sadarbības programmas
2014. – 2020.gadam ietvaros.
Projekta vadošais partneris ir Pasvales rajona pašvaldība, projekta
partneris - Bauskas novada pašvaldība.
Kopējās projekta izmaksas ir EUR
628 335. Līdzfinansējums no Eiropas
Reģionālās attīstības fonda ir EUR.
534 085
Vairāk informācijas par projektu:
http://www.bauska.lv/lv/pasvaldiba/
projekti/
*Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas
Savienības finansiālo atbalstu. Par šī
raksta saturu pilnībā atbild Bauskas
novada pašvaldība, un tas nekādos
apstākļos nav uzskatāms par Eiropas
Savienības oficiālo nostāju.

Laine Baha, projektu vadītāja

niem devusi iespēju piedzīvot sajūtu
kļūt par īstu uzņēmēju, esot blakus
daudziem citiem īstiem, konkurētspējīgiem tirgotājiem.
Dzīvotspējīgākās, skolēnu radītās
biznesa idejas bija – pašdarinātas
bišu vaska sveces, ziepes, rokassprādzes, mākslīgo ziedu rotas un pašaustās grāmatzīmes, tekstila lellītes,
koka suvenīri un magnētiņi, grila
iekuri ar bišu vasku, dāvanu maisiņi
no otrreiz izmantotiem materiāliem,
piemēram, tapetēm u.c. Daļa jau-

Trešajā „Uzņēmēju kodolā” uzņēmēji runā par komunikācijas būtisko lomu uzņēmuma izaugsmē un bauda latviskās garšas
2018.gada 11.septembrī pašvaldība jau trešo reizi aicināja novada
uzņēmējus uz tīklošanās pasākumu
„Uzņēmēju kodols”. Šoreiz Kodols
tika organizēts sadarbībā ar Latvijas
Tirdzniecības un rūpniecības kameru.
Par pasākuma norises vietu bija izvēlēts brīnišķīgais atpūtas komplekss
„Rožmalas” Ceraukstes pagastā.
Pasākuma pirmajā daļā uzņēmējus
uzrunāja Andris Vanags – Latvijas
Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes loceklis, arī AS Sakret Holdings Padomes Priekšsēdētājs. Lekcijas tēma šajā reizē – „Uzņēmuma
iekšējā un ārējā komunikācija. Kāpēc
tas ir svarīgi un kā to darīt.” Savā lekcijā viņš uzsvēra nepieciešamību skaļi un nekautrējoties stāstīt par sevi un

saviem sasniegumiem. Nav jābaidās
no mērenas lielīšanās un savu labo
darbu uzslavēšanas. Vanaga kungs
izcēla arī tik būtisko sinerģiju, kurai jāveidojas uzņēmuma kolektīva
iekšienē – vadībai ir jāsaprot savi
darbinieki un darbiniekiem ir jābūt
skaidrai uzņēmuma attīstības vīzijai,
lai varētu strādāt produktīvi un kopīgi virzīties uz vienotiem mērķiem.
Tāpat ir būtiski, lai darbinieki savus
vadītājus uztvertu kā līdzvērtīgus komandas spēlētājus nevis kā nesasniedzamu uzņēmuma vadības troni.
Savukārt otrajā Kodola daļā atpūtas kompleksa „Rožmalas” komanda
pasākuma dalībniekiem piedāvāja
baudīt latvisko – latvisko gan izziņā,
gan garšās. Ribbes dzirnavās uzņē-

mēji izcepa kliņģeri un kopā ar brīnišķīgo gidi izstaigāja „maizes ceļu”.
Savukārt pēc tam ar latviski – moderno virtuvi pasākuma apmeklētājus
iepazīstināja „Rožmalu” šefpavārs
Ingmārs Ladigs, kurš pats personīgi
bija ne vien sagatavojis maltīti, kurā
dominēja senās Latvijas garšas, kas
pasniegtas mūsdienīgā veidā, bet
aizrāva klausītājus arī ar interesantu stāstījumu, ievedot viņus Latvijas
mūsdienu garšu ēdienkartē
Priecājamies, ka Uzņēmēju kodols
ir kļuvis par regulāru uzņēmēju tikšanās iespēju un ir guvis apmeklētāju
atzinību. Bauskas novada pašvaldība
sirsnīgi pateicas visam atpūtas kompleksa „Rožmalas” viesmīlīgajam,
atsaucīgajam un profesionālajam

kolektīvam. Sakām paldies arī lektoram Andrim Vanagam par sirsnīgo
stāstījumu un, protams, liels paldies
ikvienam pasākuma dalībniekam,
kas kuplināja apmeklētāju saimi un

ar savu klātbūtni ienesa pasākuma
norisē kaut ko no sevis.

Ieva Šomina, Sabiedrisko
attiecību nodaļas vadītāja
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Informācija, paziņojumi

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

Novada kultūras pasākumu plāns septembrim
Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

16. septembrī
plkst. 16.00

Bauskas Kultūras centrā

#LV100
Spēlfilma „Bille”. Jāiegādājas biļete.

27. septembrī
plkst. 15.00

Bauskas Kultūras centrā

Lielvārdes pensionāru biedrības senioru teātra „PAŠI” viesizrāde „Kapusvētku PR”. Ironisks stāsts par latvieti kapos ar detektīva elementiem

28. septembrī
plkst. 10.00

Bauskas Kultūras centrā

Novadu Grāmatu svētki Bauskā

29. septembrī
plkst. 16.00

Bauskas Kultūras centrā

Senioru balle

29.septembrī
plkst.18.00

Vecsaules saietu namā

Stūrīšu amatierteātra izrāde A.Kasone „Trešais vārds”

29.septembrī
plkst.21.00

Īslīces Kultūras namā

Miķeļdienas balle

30. septembrī
plkst. 12.00

Atpūtas vietā aiz galdniecības

Miķeļdienas pasākums „Piena upe ķīseļa krastos”

30. septembrī
plkst. 16.00

Ceraukstes tautas namā

Pagasta senioru (pensionāru) vakars

BAUSKAS MUZEJS AICINA UN PIEDĀVĀ APSKATĪT
* Līdz 30.septembrim ALBERTA FRANCISKA PAULIŅA jubilejas izstāde
„RETROSPEKCIJA” (11.08. – 30.09. 2018)
Izstādes laikā iespēja skatīt Jāņa Valdemāra Helmaņa veidoto dokumentālo filmu par
Albertu Francisku Pauliņu „Tukuma van Gogs” (tā tukumnieki dēvē mākslinieku)
* Līdz 30.septembrim IRINAS HMARŽEVSKAS izstāde
„JAUTRIE ZVĒRĒNI UN DRAUGI”
Būsiet laipni gaidīti! www.bauskasmuzejs.lv

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

