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Cienījamie Bauskas novada iedzīvotāji! At-
balstot mūsu komandu 2013. gada 1. jūnija 

pašvaldību vēlēšanās, jūs balsosit par pozitī-
vām pārmaiņām Bauskas novada iedzīvotāju 
labklājībā un dzīves kvalitātē. Jūs dosit iespēju 
strādāt cilvēkiem, kuri nolēmuši kardināli mainīt 
vietējās pašvaldības līdz šim realizēto ignorējo-
šo attieksmi pret ļaužu sociālajām vajadzībām, 
pieliksit punktu šauras grupas darboņu intere-
šu lobēšanai, nepieļausit deputātu augstprā-
tīgu attieksmi pret iedzīvotāju vajadzībām un 
sabiedrības viedokli.

Mēs mainīsim pašvaldības administratīvā 
aparāta darbu, liekot ikvienam būt atbildīgam 
par sava veikuma rezultātu. Mēs motivēsim būt 
radošiem un iniciatīvas bagātiem, strādājot 
draudzīgā kolektīvā, lai sasniegtu pašvaldības 
galveno uzdevumu – kalpot novada iedzīvotāju 
interesēm. 

Mūsu mērķis ir sniegt ievērojamu sociālo 
atbalstu jaunajām ģimenēm, saimēm ar bērniem, 
pensionāriem, maznodrošinātajiem un trūcīga-
jiem, pašvaldības darbā ievērot labas pārvaldī-
bas un atklātības principus, iedzīvotāju viedokļa 
respektēšanu novadam svarīgu lēmumu pieņem-
šanā. Mūsu komandas cilvēki ar darbiem jau ir 
pierādījuši, ka spēj iestāties par izglītības iestā-
žu sakārtošanu, lauku skolu interešu aizstāvī-
bu, esam varējuši panākt taisnīga atalgojuma 
noteikšanu dažām pašvaldības darbinieku gru-
pām, iestāties pret pašreizējā sasaukuma de-
putātu neprātīgo vēlmi pašvaldības līdzekļus 
prioritāri izlietot luksus būves – baseina – celt-
niecības uzsākšanai, nevis sakārtojot katastro-
fālā situācijā esošos Bauskas novada ceļus un 
ielas, pašvaldības iestāžu infrastruktūru, pašval-
dības darbinieku atalgojuma sistēmu atbilstīgi 
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 
darbinieku atlīdzības likumam. Mēs izstrādāsim 
Bauskas novada Domes deputātu un pašvaldī-
bas amatpersonu ētikas kodeksu, lai nodrošinātu 
labas pārvaldības principu ievērošanu novada 
pašvaldības iestādēs. Mēs panāksim, lai paš-
valdības atvēlētie līdzekļi infrastruktūras attīstī-
bai un vietējai varai deleģēto funkciju nodro-   
šināšanai tiktu izmantoti efektīvi, lai atbildīgie 
speciālisti nodrošinātu būvdarbu kvalitātes  
kontroli, lai ikviens pašvaldības darbinieks bū-
tu motivēts pašvaldības resursu taupīgā iz-
mantošanā.

Mūsu komandā ir profesionāļi izglītības jomā 
un darbā ar jaunatni, būvniecības lietpra-

tēji – inženieri, ekonomisti, nodarbinātības no-
zares augsta līmeņa speciālisti, veiksmīgi uz-
ņēmēji, kultūras darba organizatori un dažādu 
citu profesiju pārstāvji. Mums ir līderi ar darba 
pieredzi vadošos amatos valsts un pašvaldības 
iestādēs, uzņēmējdarbībā, kuri var uzņemties at-
bildību par Reformu partijas un Latvijas Atdzimša-
nas partijas kopīgi izvirzīto mērķu sasniegšanu.

Mūsu moto – ar neatlaidīgu darbu saliedētā 
profesionāļu komandā, ar principialitāti, prasī-
gumu pret sevi un līdzgaitniekiem sasniegt iz-
virzītos mērķus un gūt gandarījumu par paveikto. 
Ar jūsu atbalstu mēs spēsim padarīt daudz vai-
rāk Bauskas novada ļaužu labā.

Kalposim sava 
novada ļaudīm!

ALEKSANDRS NOVICKIS
Risinot saimnieciskos jautājumus Bauskas 

novada pašvaldības iestādē, Izglītības pārval-
dei (IP), kas nu jau ir likvidēta, nācās saskar-
ties ar Bauskas novadā veiktās administratīvi 
teritoriālās reformas rezultātā izveidotās paš-
valdības administratīvā aparāta darbības trū-
kumiem.

Viens no acīmredzamākajiem – Bauskas 
novada pašvaldības iestāžu darbinieku zemā 
motivācija, iniciatīvas trūkums, vājā sadarbība 
starp speciālistiem. Bija vērojams darbinieku 
kapacitātes trūkums iepirkumu nodaļā, kas 
laika gaitā tika novērsts, piesaistot pieredzes 
bagātākus speciālistus. 

Neefektīva dokumentu un 
informācijas aprite

Viens no darbību bremzējošiem faktoriem – 
novada administrācijas veidotā neefektīvā do-
kumentu un informācijas aprite starp speciā-
listiem un iestādēm, informācijas trūkums. Ne-
tika izmantota iespēja lietot vienotu lietvedī-
bas programmu, organizējot dokumentu apriti 
starp pašvaldības iestādēm. Šī iemesla dēļ bie-
ži tika kavēti termiņi dažādu jautājumu sakārto-
šanai, netika organizēta efektīva sadarbība starp 
atbildīgajiem speciālistiem un nodaļām. Ilgu lai-
ku nebija nodefinēti novada dokumentu izstrā-
des, saskaņošanas un aprites principi, izstrādā-
ti dokumentu aprites noteikumi. Tikai 2013. gadā 
domes administrāci-
ja šajā virzienā vei-
ca pasākumus, ta-
pa dokumentu ap-
rites noteikumi, kas 
diemžēl netika at-
tiecināti uz izglītī-
bas iestādēm, ku-
rās lietvedības kār-
tošana tiek organi-
zēta atbilstīgi šo 
iestāžu lietvežu pro-
fesionalitātei. 

Pārvaldības sis-
tēmas trūkums bija 
arī izglītības iestā-
žu vadītāju un grā-
matvedības smag-
nējais sadarbības 
modelis, kā rezul-
tātā iestāžu vadītājiem laikus nebija pieejama 
operatīva informācija par iestāžu budžeta izpil-
di. Tas nebūt neveicināja operatīvu pārkārtoju-
mu veikšanu finanšu jomā un līdzekļu pieprasī-
jumu iestādēm vai to izlietojumu. Lai sekotu lī-
dzi budžeta izpildei, iestāžu vadītāji veica du-
bulto grāmatvedību, veidoja nevajadzīgas 
dokumentu kopijas. 

Neskatoties uz IP vairākkārtējiem ierosi-  
nājumiem veikt uzlabojumus un informēt pār-
valdi par pārraudzībā esošo iestāžu budžetu  
izpildi, jautājums tā arī palika bez administrāci-

jas vadības ievērības. Ignorēts tika arī IP ie-
teikums veidot administratīvo saiti starp ie-
stādes vadītājiem un grāmatvežiem, nosakot 
iespēju vadītājam izvērtēt grāmatveža darba 
rezultātu, piešķirot apmaksātā atvaļinājuma 
papildu dienas, kas veicinātu savstarpēju sa-
darbību.

Nav sakārtota 
atalgojuma sistēma

Viena no būtiskākajām problēmām novada 
administrācijas darbā – valsts un pašvaldības 
iestāžu labas pārvaldības principu neievērošana: 
nesakārtotā atalgojuma sistēma, kas neatbilst 
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu 
un darbinieku atlīdzības likuma pamatprincipiem. 
Zems atalgojums noteikts pašvaldības iestāžu 
darbiniekiem, kuru amati tiek finansēti no paš-
valdības budžeta līdzekļiem. Piemēram, 2012. ga-
dā no pašvaldības finansētajām 352 amata vie-
nībām izglītības iestādēs strādājošo vidējais 
atalgojums bija 232,77 lati, minimālo atalgoju-
mu – 200 latu – saņēma 64% darbinieku. 

Cerību vieš valdības solījumi 2014. gadā 
palielināt minimālo atalgojumu par Ls 20 – 30. 
Līdz ar šāda lēmuma pieņemšanu pašvaldībai 
būs jāpalielina atalgojums viszemāk apmak-
sātajām darbinieku kategorijām un jāatrod šim 
mērķim līdzekļi pašvaldības budžetā.

Bauskas novada pašvaldības iestāžu dar-
biniekiem atalgojuma noteikšana tika veikta ne-

pārskatāmi, tika ig-
norēta pašvaldības 
apstiprinātā instruk-
cija nr. 1 «Darbinie-
ka individuālā atal-
gojuma noteikšanas 
kārtība», pieļaujot, ka 
par vienāda amata 
tā paša darba apjo-
ma veikšanu sa-
maksa var atšķirties 
līdz pat 100%. Pie-
mēru bija pietieka-
mi: Vecsaules pa-
matskolas Jaunsau-
les skolas autovadī-
tāja atalgojums un 
identisks amats Īslī-
ces pagasta pārval-
dē, ēku un teritori-

jas apsaimniekotāju darba samaksa, kas no-
teikta bez kritērijiem un izvērtējuma, remont-
strādnieku atšķirīgais atalgojums izglītības ie-
stādēs, lietvežu atalgojums, neizvērtējot veica-
mo pienākumu apjomu u. tml. 

Domes administrācija atsevišķos gadījumos 
neievēroja arī Darba samaksas un sociālo ga-
rantiju nolikuma normas attiecībā uz speciālis-
tiem, kuri bija norīkoti darbam komisijās vai 
darba grupās, un neizmaksāja atlīdzību, kā to 
paredz normatīvie dokumenti. Tikai pēc vai-
rākkārtējiem IP amatpersonu atgādinājumiem 

   2. lpp.

Par labu pārvaldību un atklātību pašvaldības darbā

Mēs panāksim,  lai tiktu izstrādāts 
Bauskas novada Domes deputātu 
un pašvaldības amatpersonu ētikas 
kodekss, nodrošināta labas 
pārvaldības principu ievērošana 
novada pašvaldības iestādēs. 
Ikviena pašvaldības deputāta un 
darbinieka pienākums ir būt 
atbildīgam par nodokļu maksātāju 
katra lata efektīvu izlietošanu, 
ņemot vērā sabiedrības 
vairākuma vajadzības un intereses, 
nodrošinot iedzīvotāju labklājību 
un Bauskas novada attīstību! 

Jārada labvēlīga vide darbam vienotā komandā



izdevās panākt, lai administrācija ievērotu Do-
mes izdotos saistošos noteikumus.

Darbinieki, kuriem piešķirts dienesta trans-
ports, atrodas priviliģētākā situācijā salīdzināju-
mā ar tiem, kuri darba vajadzībām izmanto 
personisko automašīnu, par to saņemot vienīgi 
degvielas izdevumu kompensāciju. Izstrādājot 
Bauskas novada Domes saistošos noteikumus 
nr. 24 «Par kārtību, kādā Bauskas novada paš-
valdības amatpersonas un darbinieki izmanto 
pašvaldības mantu un finanšu resursus», neti-
ka ievērotas tiesiskās normas, kas noteiktas ar 
LR Darba likuma 6. un 7. pantā, Valsts un paš-
valdību institūciju amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības likumā un Ministru kabineta notei-
kumos nr. 565 «Noteikumi par valsts un paš-
valdību institūciju amatpersonu un darbinieku 
sociālajām garantijām».

Augstprātīga un nievājoša attieksme
Sabiedrībā negatīvu rezonansi izraisīja 

amata vienību veidošanas process pašvaldī-
bas iestādēs un amata kandidātu izvēle dar-

bam domes administrācijā, kur, iespējams, sa-
kritības dēļ amatu ar labu atalgojumu ieguva 
pretendenti, kuri bija pietuvināti deputātiem vai 
administrācijā vadošos amatos strādājošajiem 
darbiniekiem. Sabiedrībai nav pieejama infor-
mācija par visām amata vienībām domes admi-
nistrācijā un to atalgojuma apmēru. Atklātības 
trūkums neveicina uzticības un sapratnes vei-
došanos starp novada iedzīvotājiem un pašval-
dības amatpersonām.

«Ievērības cienīgs» ir domes administrāci-
jas vadības veidotais novada administrācijas 
pārvaldības un personāla vadības modelis: ko-
munikācijas un sadarbības trūkums, vadības 
amatpersonu augstprātība un negatīva viedok-
ļa veidošana un pasniegšana deputātiem par 
iestāžu darbiniekiem, kuri uzdrīkstējušies paust 
atšķirīgus uzskatus. 

Efektīvas taupības politikas trūkums nevei-
cināja resursu taupīšanu pašvaldības iestādēs. 
Tas radīja vienaldzīgu attieksmi pret budžeta 
līdzekļu izlietošanu, iepirkumu rezultātā veikto 
būvdarbu kvalitātes vāju kontroli u. c. 

3. lpp.

Par labu pārvaldību un atklātību pašvaldības darbā
Jārada labvēlīga vide darbam vienotā komandā

Nepieņemama bija administrācijas noda-
ļu un pašvaldības iestāžu darba koordinācija, 
neregulāri tika rīkotas nodaļu un iestāžu vadītā-
ju darba sanāksmes. Par profesionalitāti nelieci-
nāja arī autoritatīva dažādu uzdevumu tieša 
deleģēšana administratīvajā pakļautībā ne-
esošu iestāžu darbiniekiem, to nesaskaņojot ar 
iestāžu vadītājiem. Bieži vien tika apslāpēta 
strādājošo iniciatīva, neveicinot savstarpēju sa-
darbību un atbalsta sniegšanu, vienpersoniski 
tika deleģēti uzdevumi darbiniekiem, kuri ierosi-
nājuši atbalstāmas aktivitātes. Daudzi pašval-
dības iestāžu vadītāji personiski izjutuši tautas 
priekšstāvju augstprātīgo, nievājošo attieksmi 
komiteju un Domes sēdēs. Ne reizi vien pār-
steigusi dažu deputātu drosme spriest un pie-
ņemt lēmumus par jomām un jautājumiem, ko 
viņi neizprot un kuros nav kompetenti.

Ir pienācis laiks veikt pārmaiņas
Viss iepriekš minētais norāda – ir pienācis 

laiks veikt pārmaiņas Bauskas novada pašval-
dības administratīvajā pārvaldē gan personāla 
menedžmentā, gan pārskatāma un pamatota 
atalgojuma noteikšanā. Paredzot atlīdzību dar-
biniekiem, jāievēro Valsts un pašvaldību institū-
ciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības li-
kums, par galveno kritēriju izvirzot darbinieka 
profesionalitāti, izglītību, paveiktā darba izvēr-
tēšanu un rezultātus. 

Mūsu mērķis ir būtiski uzlabot pašvaldības 
iestāžu pārvaldes darbu, radīt labvēlīgu vidi 
darbam vienotā komandā, motivēt ļaudis būt 
iniciatīvas bagātiem, radošiem, veicināt sadar-
bību starp speciālistiem, nodaļām un iestādēm. 
Sabiedrībai jānodrošina pilnīga atklātība un 
publiski pieejama informācija par pašvaldības 
iestāžu darbinieku atalgojuma noteikšanas 
principiem un katra speciālista darba pienāku-
miem un atbildību. Pašvaldības darbinieku iz-
sludināto amatu pretendentu atlases konkur-
siem jābūt caurskatāmiem, godīgiem un objek-
tīviem.

Laikā, kad iedzīvotāju un mājsaimniecību 
ienākumi Latvijā ir vieni no viszemākajiem Eiro-
pas Savienībā, kad cilvēki ekonomiskās stag-
nācijas, bezdarba, vājās medicīniskās aprūpes, 
valsts bezatbildīgās sociālās politikas dēļ ir 
spiesti izbraukt no valsts labākas dzīves meklē-
jumos, ir nesaimnieciski pieņemt lēmumu par 
dārgas būves – baseina – celtniecību par Baus-
kas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem. 
Primārām ir jābūt investīcijām infrastruktūras 
pienācīgai sakārtošanai: ceļu un ielu remonts, 
sabiedriskā sektora ēku siltināšana u. c. Paš-
valdībai jāsniedz iedzīvotājiem sociālā palīdzī-
ba un pakalpojumi. 

Šis ir attieksmes jautājums par prioritātēm 
sabiedrības vajadzību apmierināšanā, tā ir nostā-
ja pret ikvienu iedzīvotāju. Novada vērtība ir tā 
ļaudis, un pašvaldībai ar tās rīcībā esošajiem re-
sursiem ir jārūpējas par ikvienu iedzīvotāju, no-
drošinot visa novada vienmērīgu attīstību.

Bijusī Bauskas pilsētas domes ēka ir kā atgādinājums baušķeniekiem par labajiem, vecajiem  laikiem, kad 
pilsētnieki ar savām problēmām un risināmajiem jautājumiem zināja, pie kā doties, saņēma atbalstu un 
pretimnākšanu no pilsētas «valdības». Šis jautājums arī pašlaik ir atrisināms, sakārtojot Bauskas novada 
administrācijas struktūru.



   4. lpp.

AIJA SPRIŅĶE
Bauskas novada izglītības tīklā iekļautas 

20 izglītības iestādes: astoņas pamatskolas, čet-
ras vidusskolas, divas internātskolas, divi bērnu-
dārzi Bauskā un divas to filiāles, Mūzikas skola, 
Mākslas skola, Bērnu un jauniešu centrs, Bēr-
nu un jaunatnes sporta skola. 

Bērnu dzimstības rādītāji novadā, kā arī ie-
priekšējo gadu tendences skolēnu skaita izmai-
ņā liecina, ka būtisks audzēkņu skaita samazi-
nājums pamatskolas posmā izglītības iestādēs 
nav gaidāms arī tuvākos četrus gadus (vidus-
skolas posmā gan). Tāpēc droši var apgalvot, ka 
optimizācijas process izglītībā nebūs aktuāls, 
un skolu turpmākā pastāvēšana netiks apdrau-
dēta. Mēs noteikti iestāsimies par skolu sagla-
bāšanu lauku teritorijās arī turpmāk, jo tieši 
laukos tās jau pašlaik pilda kultūras, dažviet – 
arī sociālās funkcijas. Mēs esam par to, ka lau-
ku apvidos izglītības kvalitātei un sasniedzamī-
bai ir jābūt tikpat labai kā pilsētā.

Neskaidri un 
neesoši kritēriji

Kvalitatīvas izglītības pakalpojuma nodroši-
nāšana ir viena no novada pamatfunkcijām. 

No 38 pašvaldības iestādēm 20 ir izglītības, 
tādēļ budžetā izdevumi to darbības nodrošinā-
šanai pamatoti ir vieni no lielākajiem. 2010. gadā 
tie veidoja 45,7% jeb 5 736 478 latus, 2011. ga-
dā – 42,4% jeb 5 903 537 latus, 2012. gadā – 
43,75% jeb 6 096 878 latus, 2013. gadā – 
37,9% jeb 6 293 632 latus. Lai gan absolūtos 
skaitļos ir redzams kāpums finanšu līdzekļu no-
virzīšanai izglītībai, tomēr proporcionāli citām 
nozarēm izglītības joma un tās iestādes saņem 
arvien mazāku finansējuma daļu (no 2010. līdz 
2013. gadam samazinājums ir par 7,8%). 

2013. gadā izglītības nozares finansējumā 
iekļautas arī skolēnu brīvpusdienas (vairāk ne-
kā 100 000 latu), kas pēc būtības ir sociāla rak-
stura pakalpojums un nodrošina bērnu pamat-
vajadzības pēc kvalitatīva uztura. 

Visus šos minētos gadus pašvaldības uz-
stādījums ir bijis veidot izglītības iestāžu budže-
tus iepriekšējā gada līmenī, pamatojoties uz 
krīzes situāciju un piešķirot finansējumu skolu 
materiālās bāzes uzlabošanai, remontdarbu 
veikšanai pēc neskaidriem, neesošiem kritēri-
jiem. Kaut gan valstī dzirdamas runas par izie-
šanu no krīzes un finansiālās situācijas stabili-
zēšanos, kas manāma arī pašvaldības budžeta 
izdevumu apjoma pieaugumā no 12 937 735 
latiem 2010. gadā līdz 16 599 129 latiem    
2013. gadā, izglītības sistēmas finansējumā 
Bauskas novadā tas nav novērojams. Lai veik-
tu neatliekamus remontdarbus izglītības iestā-
dēs, kā arī iegādātos nepieciešamo aprīkojumu, 
šogad pašvaldība plāno ņemt aizņēmumu Valsts 
kasē – 712 772 latus.

Priekšlikumi neguva atsaucību
Bauskas novada izglītības iestāžu rīcībā ir 

705 datortehnikas vienības, no kurām 101 ir 
ražota līdz 2003. gadam un nevar apmierināt 
iestāžu prasības kvalitatīva mācību procesa 
nodrošināšanā. 

Plānojot 2013. gada pašvaldības budžetu, 
Bauskas novada Izglītības pārvalde (IP) panā-
ca, ka Dome pieņēma lēmumu izsludināt iepir-
kumu un ņemt aizņēmumu informācijas tehnolo-
ģiju (IT) aprīkojuma atjaunošanai izglītības iestā-
dēs 50 600 latu apmērā. Tika paredzēts iegādā-
ties 46 projicēšanas iekārtas ar ekrānu izglītības 
iestāžu mācību klašu aprīkošanai, 43 dator- 
tehnikas vienības ar 
programmatūru ve-
cās tehnikas nomai-
ņai, divas interaktī-
vās tāfeles pirms-
skolas izglītības ie-
stādēm «Pasaulīte» 
un «Zīlīte». Šāda 
veida investīcijas ir 
nepieciešams veikt 
plānveidīgi un ik gadu, atvēlot līdzekļus no paš-
valdības budžeta. 

Novadā nav sakārtots jautājums par datorteh-
nikas apkalpošanu izglītības iestādēs. IP vai-
rākkārt nāca ar priekšlikumiem pie deputātiem, 
lai šo problēmu atrisinātu, un lūdza finansēju-
mu 10 000 latu apmērā pakalpojuma iepirkuma 
izsludināšanai, taču neguva cerēto atsaucību.

Ugunsdrošība un energoefektivitāte
Uzsākot 2012. gadu, IP vērsa tautas kalpu 

uzmanību uz nepieņemamo situāciju saistībā 
ar izglītības iestāžu infrastruktūras neatbilstību 
normatīvo aktu prasībām ugunsdrošības jomā. 
Lielākā daļa novada izglītības iestāžu tika eks-
pluatētas bez ugunsdrošības signalizācijas. 
Tas tika pieļauts gadiem novada vadības bezat-
bildīgās saimniekošanas dēļ. Visbeidzot šī jau-
tājuma risināšana tika uzsākta, un IP organizē-
ja nepieciešamos projektēšanas darbus, lai 
2013. gadā tiktu veikti pasākumi ugunsdrošī-
bas un drošības sakārtošanā. 

Nerisināti bija vispārizglītojošo mācību ie-
stāžu energoefektivitā-
tes jautājumi. 2013. ga-
da sākumā IP veica 
sešu izglītības iestāžu 
energoauditu iepirku-
mus un sniedza ierosi-
nājumus energoefek-
tivitātes projektu izstrā-
des uzsākšanai Baus-
kas Valsts ģimnāzijā 

un Bauskas sākumskolā, Bauskas 2. vidus-
skolā, kā arī Uzvaras vidusskolas struktūrvie-
nībā «Lācītis». 2012. gada nogalē tika sagata-
vota dokumentācija iesniegšanai Klimata pār-
maiņu finanšu instrumenta projektu konkursa 
otrajai kārtai, lai saņemtu finansējumu iestāžu 
siltināšanai. 

IP saimnieciskajā darbībā ir akcentējusi 

Šodienas rūpes par bērnu izglītību nākotnē 
atmaksāsies simtkārt
Lauku skolas pilda arī kultūras un sociālās funkcijas

Mēs augsim vienīgi tad, ja savā
darbā ieliksim visus spēkus un 
varēšanu, prieku, enerģiju, 
sajūsmu un dedzību, un pratīsim 
to nodot saviem bērniem!

Vecsaules pamatskola šogad svinēs 160 gadu jubileju. Skolas ēkai nepieciešama iekštelpu renovācija, būtu 
jāveic energoefektivitātes pasākumi un sporta bāzes sakārtošana, jo līdz šim ierobežotā finansējuma dēļ tāda 
«lāpīšanās» vien sanākusi.
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prioritātes izglītības iestāžu infrastruktūras 
plānveidīgā sakārtošanā, materiāli tehniskās 
bāzes atjaunošanā, mācību procesa kvalitā-
tes paaugstināšanā, iestājoties par līdzekļu 
piešķiršanu šiem mērķiem no pašvaldības bu-
džeta, nodrošinot visu novada izglītības iestāžu 
attīstību.

Brīvpusdienas – visiem 
audzēkņiem līdz 9. klasei 

Izglītības jomu grūti nodalīt no sociāla rak-
stura pakalpojumiem – transporta nodrošināju-
ma nokļūšanai līdz skolai un uz mājām. Mēs 
rūpēsimies par skolēnu pārvadājumu tīkla piln-
veidi, samazinot attālumu, kas jāveic audzēk-
ņiem ar kājām no mājām līdz autobusa pieturai, 
kā arī veidojot atsevišķus maršrutus lauku bēr-
nu nokļūšanai uz nodarbībām mākslas vai mū-
zikas skolā Bauskā, Bērnu un jaunatnes sporta 
skolas treniņbāzēs.

Ikviens pedagogs piekritīs apgalvojumam, 
ka visgrūtāk skolēnu iesaistīt mācību procesā ir 
tad, ja viņš ir izsalcis un domā vienīgi par gaidā-
mo maltīti. Skolotāji ir pamanījuši, ka pirmssko-
las audzēkņu – piecgadīgo un sešgadīgo bēr-
nu – un sākumskolas (1. – 4. klašu) skolēnu 
kavējumi ir krasi samazinājušies, jo pašlaik pēc 
IP iniciatīvas brīvpusdienas saņem visi iepriekš-
minēto vecuma grupu bērni, bet kopš 2013. ga-
da – arī 5. klašu skolēni. 

Kā viena no prioritātēm mūsu priekšvēlēša-
nu programmā ir iekļauta brīvpusdienu nodroši-
nāšana visiem obligātā izglītības vecuma bēr-
niem līdz pamatskolas 9. klasei. Tas būtu neat-
sverams ieguldījums bērnu veselībā un mācī-
šanās procesa uzlabošanā, kā arī liels atbalsts 
ģimenēm ar bērniem.

Vēl viens svarīgs pašvaldības sniegtais pa-
kalpojums iedzīvotājiem ir vietu nodrošināšana 
pirmsskolas izglītības grupās bērniem no pus-
otra gada vecuma, ko noteikti spēsim realizēt 
jau ar 2013./2014. mācību gadu. Vairāki vecāki 
ir izteikuši vajadzību iespējami ātrāk pēc bērni-
ņa piedzimšanas atgriezties darbā, tādēļ sa-
skatām iespēju risināt jautājumu arī par vēl 
jaunāku bērnu grupu izveidi atsevišķos bērnu-
dārzos un skolās tuvāko gadu laikā.

Bērnu un jauniešu izglītība – tā nav tikai 
skolas apmeklēšana vai dalība kādā interešu 
pulciņā. Nozīmīga vieta skolēnu izglītošanā ir 
dzīves prasmēm un tām iemaņām, kas gūtas, 
patstāvīgi darbojoties, tādēļ ļoti svarīgi būtu no-
vadā radīt iespēju jauniešiem vasarā nodroši-
nāt (subsidēt) darba vietas esošajos pašvaldī-
bas uzņēmumos un privātstruktūrās. Tas dotu 
iespēju jauniešiem nedaudz nopelnīt, lietderīgi 
pavadīt brīvlaiku un mazāk domāt par «nerātnī-
bām», kas bieži vien iet roku rokā ar garlaicību 
un dīkdienību.

To paveikt mums izdosies!

Šodienas rūpes par bērnu izglītību nākotnē 
atmaksāsies simtkārt
Lauku skolas pilda arī kultūras un sociālās funkcijas SOLVITA JIRGENSONE

Jaunatnes lietu speciālista nepieciešamī-
bu katrā pašvaldībā nosaka Jaunatnes likums. 
Piedaloties Bauskas bērnu un jauniešu centra 
organizētajā konkursā uz šī speciālista ama-   
ta vietu, 2011. gada 1. aprīlī tiku pieņemta dar-
bā.

Kopā pulcina 
apvienība «Jums»

Lai strādātu par jaunatnes lietu speciālistu, 
ir nepieciešamas gan zināšanas un izpratne par 
šo specifisko starpnozaru sadarbības jomu, gan 
arī teicama komunikācijas prasme un patiesa 
degsme. Jaunieši ir enerģiskākā, uzņēmīgākā 
un zinātkārākā sabiedrības daļa, kas reizēm savu 
radošumu un milzīgo potenciālu izmanto neliet-
derīgās vai pat veselībai un sabiedrībai bīsta-
mās nodarbēs. Jaunieši ir arī trauslākie un ne-
aizsargātākie mūsu sabiedrības pārstāvji, kuri 
var tikt pakļauti dažā-
diem sociāli ekono-
miskiem riskiem, pie-
mēram, bezdarbam, 
grūtībām, izveidojot 
savu ģimeni u. c.

Galvenais mērķis 
darbā ar jaunatni ir 
radīt vidi, kas viņiem 
palīdzētu veiksmīgi ie-
kļauties sabiedrībā, at-
tīstīt garīgo un fizisko 
potenciālu, pilnveidojot prasmes, zināšanas un 
kompetences un veidojot viņus par aktīviem sa-
biedrības locekļiem.

Lai nodrošinātu jaunās paaudzes iesaistīša-
nos jaunatnes lietu attīstībā Bauskas novadā 
un domājot par darbības formu, kas brīvprātīgā 
veidā viņus saliedētu, izveidoju  Bauskas novada 
jauniešu apvienību «Jums», pulcinot kopā pagas-
tu un pilsētas pārstāvjus.

Jauniešu apvienībā «Jums» iespējas darbo-
ties ir ikvienam, tomēr organizācijas nemainīgo 
kodolu veido 30 jaunieši no Bauskas un asto-
ņiem pagastiem, tādējādi radot tīkla sistēmu un 
darbojoties kā brīvprātīgi jaunatnes lietu koordi-
natori Bauskas novada pagastos. Apvienība 
«Jums» piedalās jaunatnes politikas īstenoša-
nā Bauskas novadā, organizējot dažādus pa-
sākumus, seminārus un diskusiju pēcpusdienas, 
tās pārstāvji tiekas ar lēmumu pieņēmējiem un 
iesaistās dažādās sabiedriskajās aktivitātēs gan 
vietējā, reģionālā un nacionālā (diskusija «Kafi-
ja ar politiķiem», dalība apmācībās, konkursos, 
akcijās), gan starptautiskā līmenī (apmācības, 
projekti, konkursi, akcijas).

Apvienība «Jums» ir vienīgā organizāci-    
ja Bauskas novadā, kas savā darbā izmanto 
neformālās izglītības metodes, lai jauniešos 
veicinātu mūžizglītības prasmju pilnveidi un 
sniegtu iespēju palūkoties uz savām kompe-
tencēm no cita skatu punkta, tādējādi papildi-

Darbs ar jaunatni – ceļš uz drošu 
un aizraujošu rītdienu
Galvenais mērķis ir radīt piemērotu vidi

not formālās izglītības sniegtās zināšanas un 
prasmes.

Kā apliecinājums tam, ka šis darbs ir nepie-
ciešams, un forma, kādā veidā Bauskas novadā 
tiek organizēts darbs ar jaunatni, ir vērā ņemams 
piemērs, 2012. gada nogalē saņēmu Izglītības 
un zinātnes ministrijas balvu nominācijā «Uzle-
cošais jaunatnes darbinieks». Tiku arī izvirzīta 
dalībai Amerikas Savienoto Valstu (ASV) Valsts 
departamenta programmai «International Visi-
tor Leadership Program» un šī gada janvārī 
devos pieredzes braucienā uz ASV, lai pētītu 
veiksmes un izaicinājumus darbā ar jaunatni.

Līdzdalība būtu lielāka
Domājot par darba ar jaunatni nākotni un 

attīstību Bauskas novadā, svarīgi būtu veidot 
jaunatnes darbinieku tīkla sistēmu, līdzīgi kā 
tas ir pašlaik, kad pagastos strādā kultūras un 
sporta darba organizatori. Jaunatnes lietu spe-

ciālista uzdevums ir ko-
ordinēt darbu ar jau-
natni, taču pašlaik visā 
Bauskas novadā esmu 
vienīgā šāda speciālis-
te. Ja šāds darbinieks 
būtu katrā pagastā, 
jauniešu līdzdalība bū-
tu lielāka, veiksmīgāk 
tiktu organizēts darbs, 
iesaistot arvien vairāk 
neaktīvo jauniešu. 

Līdztekus tam loģiski būtu veidot arī atse-
višķu sadaļu pašvaldības budžetā, lai, paredzot 
finansējumu, jauniešiem domātās aktivitātes bū-
tu iespējami kvalitatīvas un radošas, lai ar jau-
natnes darbinieku atbalstu saistošas norises 
varētu organizēt visos pagastos. Pašlaik jaunie-
šu vajadzībām atvēlētie līdzekļi iekļauti Baus-
kas bērnu un jauniešu centra budžetā.

Bauskas novada pašvaldībai būtu jāizstrā-
dā plānošanas dokuments «Stratēģija darbam 
ar jaunatni Bauskas novadā», kas vienlaikus 
nodrošinātu plānveidīgu darbu ar jaunatni, 
skaidri atklājot problēmas un paredzot rezultā-
tu. Jauniešu aktivitāti veicinātu iesaistīšanās pro-
jektu sagatavošanā, kā arī pasākums «Baus-
kas novada jauniešu Gada balva», kas būtiski 
atšķirtos no visiem līdzšinējiem konkursiem. 
Tas aptvertu privātās iniciatīvas, brīvprātīgā 
darba un sabiedriskās aktivitātes plašākā mē-
rogā, ārpus skolas, kā arī ļautu tajā piedalīties 
jauniem cilvēkiem, kuri skolā vairs nemācās. 
Jaunatnes likums paredz, ka jaunieši ir perso-
nas vecumā no 13 līdz 25 gadiem.

Lai turpinātu veiksmīgi iesākto darbu ar jau-
natni Bauskas novadā, pašlaik papildinu zinā-
šanas Izglītības un zinātnes ministrijas organi-
zētajās profesionalitātes līmeņa paaugstināša-
nas apmācībās jaunatnes lietu speciālistiem.

Lai mums izdodas – droši, radoši, spoži un 
koši!

Nepieciešams organizēt 
projektu konkursu jauniešiem, 
kas viņus rosinātu mācīties 
pamatot savas idejas, kā arī 
dotu iespēju iegūt reālu 
finansējumu savām 
iniciatīvām.



   6. lpp.

Sociālā palīdzība un pakalpojumi
jāattīsta nekavējoties
Nepieciešami atvieglojumi un atbalsta pasākumi

Iepazīstoties ar Bauskas novada sociālā 
dienesta sniegto palīdzību un pakalpojumiem 
iedzīvotājiem, jāatzīst, ka mūsu novada ļaudis, 
kuriem nepieciešams atbalsts, atrodas daudz 
sliktākā situācijā nekā iedzīvotāji kaimiņu no-
vados, Pierīgā vai Rīgā.

Nevar pretendēt uz  
maznodrošinātā statusu

Kādā no Domes sēdēm pašreizējie depu-
tāti uzslavēja novada sociālo dienestu, ka tas 
labi strādā, jo budžetā radusies ievērojama lī-
dzekļu ekonomija. Naudas ietaupīšana ir likum-
sakarīga, ja iepazīstas ar pašvaldības saisto-
šajiem noteikumiem par maznodrošinātā sta-
tusa iegūšanas iespējām novadā. 

Bauskas novadā maznodrošinātā statusu 
var saņemt persona, kuras ieņēmumi mēnesī 
nepārsniedz 100 latu, kas ir ļoti tuvu valsts no-
teiktā trūcīgā statusa normatīvam (90 latu). Ve-
cumnieku novadā maznodrošinātā statusu pie-
šķir cilvēkiem ar mēneša ienākumiem līdz 120 
latiem, Iecavā – 180, bet Rīgā – 200 latiem. Tas 
nozīmē, ka Bauskas novadā strādājošie, kuri 
saņem minimālo algu (bruto alga ir apmēram 
135 lati), un pensionāri (vidējais pensijas ap-
mērs svārstās no 150 līdz 180 latiem) nevar 
pretendēt uz maznodrošinātā statusu, kā arī 
uz atvieglojumiem un pabalstiem.

Jāatzīmē, ka 2013. gada martā valstī ap-
rēķinātais iztikas minimums ir 176,80 latu. Ļoti 
labi zinām, cik grūti ir izdzīvot vientuļam pensio-
nāram. Bez maksājumiem par komunālajiem 
pakalpojumiem un tēriņiem pārtikai liela daļa 
ienākumu tiek izlietoti medicīniskajai aprūpei 
un zāļu iegādei. Savukārt ģimenēm ar bērniem 
papildu izdevumi saistās ar mācību līdzekļu un 
apģērba iegādi (to kalpošanas laiks ir īss), kā arī 
dažādu profesionālās izglītības programmu 
apguvi mūzikas, mākslas un sporta skolā.

Mēs esam par sociālās palīdzības uzlabo-
šanu dažādām sociāli neaizsargātajām iedzī-
votāju grupām, vispirms – pensionāriem un 
ģimenēm ar bērniem. Labklājības ministrijas 

sagatavotajā pārskatā par atbalsta pasākumu 
un palīdzības nodrošināšanu novados daudz-
bērnu ģimenēm Bauskas novada veikums nav 
atrodams. Uzskatām, ka kuplajām saimēm ir 
nepieciešami atvieglojumi un atbalsta pasāku-
mi. Tos organizēsim, nosakot atvieglojumus 
maksājumos par bērnu uzturēšanos pirms-
skolas (bērnudārzos) un profesionālās izglītī-
bas iestādēs (mūzikas, mākslas, sporta sko-
lā), piešķirot bērna piedzimšanas pabalstu 
(naudā, nevis graudā), kā arī daļēji kompen-
sējot saņemto medicīnas pakalpojumu izmak-
sas.

Slimnieku un vecu cilvēku 
kopšana mājās 

Jau gadu Bauskas novada sociālais die-
nests realizē Eiropas Sociālā fonda (ESF) pro-
jektu «Institūcijām alternatīvie aprūpes mājās 
pakalpojumi Bauskas novadā». Tā ietvaros uz 
novada attālākajām vietām dodas mobilās ap-
rūpes vienības, lai mājās sniegtu cilvēkiem at-
balstu dažādu problēmu risināšanā. Tomēr tas 
neatšķetina ļoti sasā-
pējušu problēmu, ar 
ko saskaras tās ģime-
nes, kurās ir guloši 
slimnieki. 

Persona, kas tiek 
pārvesta mājās pēc 
pārciestas smagas neiroloģiskas slimības, in-
sulta, muguras smadzeņu bojājuma vai kādas 
citas kaites, kādu laiku vai ilgstoši ir kopjama. 
Tuvinieki ir uztraukti un neziņā, jo nav informē-
ti, kā pareizi kopt slimnieku un kā sakārtot savu 
dzīvi, jo gulošais sirdzējs ir jāuzrauga, viņa ap-
rūpei vajadzīgs speciāls aprīkojums. Piederī-
gie bieži vien ir strādājoši ļaudis un, lai nezau-
dētu darbu, nevar ilgstoši nodoties slimnieka 
kopšanai. Tādēļ ļoti nozīmīgi būtu novadā iz-
veidot pakalpojumu slimnieku un vecu cilvēku 
kopšanai mājās (pusdienu gatavošana, telpu 
uzkopšana, veļas mazgāšana, palīdzība perso-
niskās higiēnas veikšanā, sūtņa vai pavadoņa 

Laikus sniegts atbalsts grūtībās 
nonākušajiem šodien ir rūpes 
par mūsu novada rītdienu.

IGUNDA BĒMANE
Jautājumos, kas saistīti ar nodarbinātī-

bu, īpaša nozīme ir ciešai un konstruktīvai 
sadarbībai starp vietējo pašvaldību un No-
darbinātības valsts aģentūru (NVA). Tikai vie-
tējās varas pārstāvji vislabāk pārzina situā-
ciju savas administratīvās teritorijas darba 
tirgū un visprecīzāk spēj izstrādāt vietējiem 
apstākļiem un reālām iespējām atbilstīgus 
ieteikumus bezdarba samazināšanai.

Sadarbības līguma ietvaros ik gadu top 
NVA un pašvaldību kopīgie nodarbinātības 
veicināšanas pasākumu plāni atbilstīgi re-
ģiona attīstības stratēģijai, tiek rastas iespē-

funkciju izpilde), kā arī medicīniskās aprūpes 
pakalpojumu sniegšanu mājās (pārsiešana, sis-
tēmas, injekcijas, izgulējumu apkopšana u. c.). 

Mājas aprūpe nozīmē vecumdienas pava-
dīt ierastajā vidē, nevis veco ļaužu pansionā-
tā. Šāda veida pakalpojumi varētu tikt attīstīti 
kā sociālā uzņēmējdarbība, kā arī sadarbība 
ar dažādām sabiedriskajām organizācijām un 
piesaistot ESF projektu finansējumu.

Nakts patversme un 
dienas centrs

Tikpat svarīgi attīstāmi ir sociālie pakalpo-
jumi, kas jau pašlaik pieejami citos novados, 
proti, nakts patversme cilvēkiem, kuri palikuši 
bez mājokļa, zupas virtuve trūcīgajiem ļaudīm, 
higiēnas pakalpojuma punkts maznodrošināta-
jiem ar publiski pieejamu dušu, pirti un veļas maz-
gātavu, kā arī dienas centra attīstīšana dažā-
dām sociāli neaizsargātām iedzīvotāju gru-
pām – pensionāriem, cilvēkiem ar invaliditāti, 
bezdarbniekiem, maznodrošinātām un jaunajām 
ģimenēm, vientuļajām māmiņām un personām, 

kuras vēlas piedalīties 
sabiedriskajās aktivitā-
tēs. Dienas centrs kļū-
tu par vietu, kas sniedz 
sociālo atbalstu, koor-
dinē sabiedrisko orga-
nizāciju darbu un no-

drošina tās ar telpām, lai, izprotot iedzīvotāju 
vajadzības, dotu iespēju cilvēkiem bagātināt 
savu sociālo dzīvi, apmeklēt informatīvus un iz-
glītojošus pasākumus, saņemt morālu vai mate-
riālu atbalstu, individuālas konsultācijas, pieda-
līties praktiskās nodarbībās jaunu prasmju un 
iemaņu apguvei, pilnvērtīgi pavadīt savu brīvo 
laiku un aktīvi iesaistīties sabiedriskās dzīves 
norisēs.

Ja iedzīvotāji apjautīs pašvaldības atbalstu 
un vēlmi palīdzēt, viņi jutīsies savā pilsētā un 
ciemā vajadzīgi un droši, lai plānotu savu nā-
kotni, uzturētu ģimeni, radītu bērnus. Tad arī 
Bauskas novadam būs rītdiena.

jas bezdarbnieku iesaistīšanai aktivitātēs. 
Lai idejas nepaliktu tikai uz papīra, ne-

pieciešams stimulēt sadarbību nodarbinātī-
bas un bezdarba samazināšanas aktivitāšu 
organizēšanā un realizēšanā. Ļoti svarīga ir 
informācijas apmaiņa par darba tirgus un no-
darbinātības jautājumiem un tās pieejamības 
nodrošināšana pašvaldības administratīvās 
teritorijas iedzīvotājiem. Lai to īstenotu, pa-
gastu pārvaldēs, bibliotēkās vai citviet tiek iz-
vietoti stendi ar aktuālajiem darba piedāvāju-
miem, informācija par nodarbinātības pasāku-
miem un citām ar šo jomu saistītām aktivitā-
tēm.

Ļoti svarīgi ir veidot dialogu ar darba de-
vējiem, biedrībām, nodibinājumiem un orga-
nizācijām, bez kuru aktīvas līdzdalības nav 
iespējams efektīvi veicināt nodarbinātību un 
mazināt bezdarbu reģionā.

Reģistrētā bezdarba līmenis Bauskas 
novadā pašlaik ir 8,6% (1387 bezdarbnie-
ki) no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kop-
skaita. Tikai veiksmīgi sadarbojoties paš-
valdībai, NVA un citām institūcijām iespē-
jams mazināt bez darba palikušo iedzīvo-
tāju skaitu mūsu novadā, tādējādi veicinot 
ļaužu labklājību un uzlabojot viņu dzīves 
kvalitāti.

Nodarbinātība  jāveicina kopīgi



7. lpp.

Mēs – par pozitīvām pārmaiņām!
Deputātu kandidāti Bauskas novada Domes vēlēšanām

AIJA SPRIŅĶE
Dzimusi 1960. gada 16. jūnijā, Bauskā.
Dzīves moto – P. Donova atziņa: «Mīli 

pilnveidošanās ceļu, kas ir patiesība un dzīvī-
ba. Lai viss labais ir tavas mājas pamats: tais-
nība – mērs, mīlestība – rota, gudrība – patvē-
rums un patiesība – gaisma.»

Sevi sauc par baušķenieci, jo dzīves lielāko 
daļu pavadījusi mazpilsētā. Vienmēr vēlējusies 
dzīvot Bauskā, tādēļ pēc augstskolas beigšanas 
atgriezusies mājās.

Pēc Latvijas Valsts universitātes Ģeogrāfi-
jas fakultātes absolvēšanas mēģinājusi izvairī-
ties no darba izglītības jomā, tomēr kļuvusi par 
skolotāju, bet kopš 2000. gada ir vadījusi izglī-
tības nozari Bauskas rajonā, vēlāk – novadā. 

Sevi pilnveidoja, studējot maģistrantūrā, ap-
gūstot angļu valodu. 

Ļāvusies nopietniem izaicinājumiem, uz-
drīkstoties izmēģināt darbošanos jaunās jo-
mās. Ar neatlaidību, pacietību un augstu atbil-
dības izjūtu spēj tikt galā ar uzdevumiem un 
pārbaudījumiem, ko «piespēlē» dzīve.

ALEKSANDRS NOVICKIS
Dzimis 1965. gada 27. oktobrī, Rēzeknē.
Dzīves moto – ar neatlaidīgu darbu vieno-

tā profesionāļu komandā, principialitāti, prasī-
gumu pret sevi un līdzgaitniekiem iespējams 
sasniegt izvirzītos mērķus un gūt gandarījumu 
par paveikto.

Absolvējis Latvijas Lauksaimniecības aka-
dēmijas Lauksaimniecības inženieru fakultāti, 
1991. gadā ieguvis profesionālo maģistra grā-
du specialitātē inženieris-celtnieks. Darba gai-
tas uzsācis Valsts Mežotnes selekcijas un iz-
mēģinājumu stacijā.

Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas aktīvi 
iesaistījies Zemessardzē. No 1994. līdz 2000. ga-
dam vadījis Mežotnes pagasta pašvaldības 
uzņēmumu «Mežotne». 2001. gadā uzsācis 
profesionālā dienesta gaitas Zemessardzē, 
bijis Bauskas 53. zemessardzes bataljona ro-
tas komandieris. No 2007. līdz 2010. gadam 
nominēts Aizsardzības ministrijas Latvijas Na-
cionālo bruņoto spēku militārā pārstāvja ama-
tam dienestam NATO spēku augstākās vadī-
bas struktūrā Heidelbergā, Vācijā. 

Startējot konkursā, 2011. gadā kļuvis par 
pašvaldības iestādes «Bauskas novada Izglītī-
bas pārvalde» vadītājas vietnieku. 

Latvietis. Precējies, ģimenē ir divi bērni. 
Pieredzējis un kompetents vadītājs, ar ini-

ciatīvu apveltīts organizators. Pārzina valsts un 
pašvaldības iestāžu darbu, guvis neatsveramu 
darba pieredzi valsts iestādēs un starptautiskā 
organizācijā. Papildinājis iemaņas vadībā un 
personāla menedžmentā starptautiskos kur-
sos. Darbā neatlaidīgs, mērķtiecīgs, principi-
āls, prasīgs pret sevi un kolēģiem. Neiecietīgs 
pret politiķu divkosību, bezdarbību un iedzīvo-
tāju interešu ignorēšanu. Spēj veidot, motivēt 
un vadīt komandu mērķa sasniegšanai. 

Iestājas par Bauskas novada iedzīvotāju so-
ciālo interešu aizstāvību, atbalsta sniegšanu ģi-
menēm, pensionāriem un maznodrošinātajiem, 
labas pārvaldības principu ievērošanu pašvaldī-
bas iestāžu darbā, atklātību un godīgumu, vispu-
sīgu Bauskas novada attīstību, sakārtotu infra-
struktūru un attīstītu uzņēmējdarbību.

Darbu cenšas veikt ne tikai atbildīgi, pro-
fesionāli un precīzi, bet arī radoši. Kā aplieci-
nājums tam – Izglītības un zinātnes ministrijas 
«Radošuma balvas» piešķiršana 2012. gadā 
Aijas Spriņķes vadītajai Bauskas novada Izglī-
tības pārvaldei.

No savas ģimenes mantojusi vērtības, 
kas vecākiem bijušas svarīgas un pašsapro-
tamas, – godaprātu, atbildību, darba tikumu 
un mīlestību pret saviem tuvākajiem. Nonākot 
ārpus ģimeniskās vides, sāpīga bijusi iepazī-
šanās ar skaudību, lišķību, nekaunību, zemis-
kumu un citām līdzcilvēku ēnas pusēm. Iemā-
cījusies to visu atpazīt un pieņemt zināšanai, 
bet ne uzskatīt par pašsaprotamu un akceptē-
jamu. 

Vissvarīgākais dzīves notikums – abu bērnu 
nākšana pasaulē un mīlestība, ko var viņiem 
dāsni dāvāt. Lielākā bagātība – sastaptie ļau-
dis, no kuriem bijusi iespēja daudz mācīties, 
gan veidojot cilvēciskās attiecības, gan gūstot 
profesionālu pieredzi, kolēģi, kuriem dota kaut 
daļiņa no savas kompetences un zināšanām. 
Cilvēki ir katras apdzīvotas vietas pamatvērtī-
ba, jo bez viņiem arī visam citam zūd jēga. 

Domājot par to, kā uzlabot novada iedzī-
votāju, pašvaldības iestāžu darbinieku dzīves 
un darba vidi, izvērtējot savas zināšanas paš-
valdības darba organizācijā un izglītības jo-
mas vadībā, uzdrīkstējusies ļauties jaunam 
izaicinājumam – kandidēt Bauskas novada 
Domes vēlēšanās.

Prioritātes – līdzvērtīgs un kvalitatīvs izglī-
tības piedāvājums ikvienam novada bērnam 
neatkarīgi no dzīvesvietas, darba organizāci-
jas kultūra pašvaldības iestādēs, kas vērsta 
uz sistēmas sakārtošanu un māku sadarbo-
ties, kultūras dzīves dažādošana, sociālo pa-
kalpojumu uzlabošana novada iedzīvotājiem, 
kā arī plānveidīga un izsvērta pašvaldības 
iestāžu infrastruktūras attīstība, ceļu un ielu 
sakārtošana.

SOLVITA JIRGENSONE
Dzimusi 1983. gada 12. aprīlī, Bauskā.
Dzīves moto – droši, radoši, spoži un koši!
Bērnība pavadīta Ceraukstes pusē, taču, 

uzsākot skolas gaitas, par dzīvesvietu kļuva 
Bauska. Pēc Bauskas 1. vidusskolas absolvēša-
nas turpinājusi izglītoties Ekonomikas un kultū-
ras augstskolā, pēc tam – Rīgas Pedagoģijas 
un izglītības vadības augstskolā, apvienojot stu-
dijas ar darbu. 

Iegūtā profesija – sabiedrisko attiecību 
speciālists – ir veiksmīga izvēle, jo zināšanas 
palīdz ikdienas darbā, strādājot Bauskas bēr-
nu un jauniešu centrā, kā arī saskarsmē ar 
dažādām auditorijām.

Jau kopš skolas gadiem patīk tikties ar 
cilvēkiem, runāt publikas priekšā, darīt radošas 
un iedvesmojošas lietas, taču ir reizes, kad 
visa kļūst par daudz. Tad, atkarībā no gadalai-
ka, izvēlas doties baudīt sauli pie jūras, sēņot, 
pļaut zāli savās lauku mājās Īslīcē vai «pa-

zust» kādas aizraujošas grāmatas lappusēs.
Ļoti lepojas ar savu ģimeni, kurā valda mī-

lestība, saskaņa un cieņa.



IGUNDA BĒMANE
Dzimusi 1969. gada 28. martā, Baus-

kā.
Dzīves moto – Ričarda Baha atziņa: 

«Tas, kas iedvesmo, tevi arī vada un sar-
gā.»

Beigusi Bauskas 1. vidusskolu, Bal-
tijas Starptautiskajā akadēmijā ieguvusi 
profesionālo maģistra grādu privāttiesī-
bās. Strādājusi par juristi valsts un privā-
tajā sektorā, kopš 2005. gada – Nodar-
binātības valsts aģentūras (NVA) Baus-
kas filiālē, kur pildījusi gan juristes, gan 
vadītājas vietnieces pienākumus. No 2011. gada – NVA Bauskas filiāles 
vadītāja. 

Precējusies, audzina divus bērnus. Par dzīves galvenajām vērtībām 
uzskata ģimeni un latvietību, cilvēkos visaugstāk vērtē inteliģenci un 
mērķtiecību. 

Brīvo laiku labprāt atvēl grāmatu lasīšanai un ceļojumiem kopā ar 
ģimeni.

Nākotnes redzējums – attīstīta un labvēlīga dzīves vide, kas rada 
māju izjūtu un drošību, liek sajust vajadzību ieguldīt spēku, enerģiju un 
darbu, lai gūtu gandarījumu un prieku dzīvot.

ZIGURDS KALĒJS
Dzimis 1973. gada 16. novembrī, Rīgā.
Dzīves moto – lai cik labi ietu, arvien 

var klāties vēl labāk.
Vidējo izglītību ieguvis 1994. gadā, pa-

beidzot Valsts Saulaines lauksaimniecības 
tehnikumu. Absolvējot Latvijas Lauksaim-
niecības universitāti, 2006. gadā ieguvis 
inženierzinātņu bakalaura grādu zemes 
ierīcībā.

Darba gaitas uzsācis pēc obligātā mi-
litārā dienesta: 1996. gadā – Latvijas Na-
cionālo bruņoto spēku Baltijas miera uz- 
turēšanas spēku bataljonā, 1999. gadā –  
Zemessardzes 53. kājnieku bataljonā,     

2002. gadā – instruktoru skolā. Kopš 2008. gada vada Bauskas jaunsar-
dzes 508. vienību.

Latvietis. Precējies, audzina divus bērnus. 
Pieredzējis un zinošs vadītājs, iniciatīvas bagāts organizators.
Iestājas par atbalsta sniegšanu ģimenēm, pensionāriem un mazno-

drošinātajiem, labas pārvaldības principu ievērošanu pašvaldības iestā-
žu darbā, Bauskas novada attīstību, sakārtotu infrastruktūru un atbalstu 
uzņēmējdarbībai.

  8. lpp.

Mēs – par pozitīvām pārmaiņām novada iedzīvotāju labklājībā un dzīves kvalitātē!
Deputātu kandidāti Bauskas novada Domes vēlēšanām

DAIGA VĪLIPA
Dzimusi 1966. gada 11. janvārī, Bauskā.
Dzīves moto – A. Priedīša atziņa: «Ja ļauno 

aizmirstu, ja labo atcerētos – cik daudz gaišā-
kas kļūtu mūsu dienas!»

1994. gadā ieguvusi augstāko pedagoģis-
ko izglītību, 2000. gadā – izglītības zinātņu ma-
ģistra grādu.

Ikdienas darbs saistīts ar rūpēm par jaunās 
paaudzes skološanu un maksimāli labu mācību 
vides veidošanu Griķu pamatskolā.

Uzskata, ka ir jārūpējas par to, lai bērni jau 
skolas gaitās nejustu sociālo nevienlīdzību, bet 
rastu motivāciju savas izglītības, darba karjeras 
veidošanai un īstenošanai Latvijā. Svarīgi ir sa-
glabāt esošo skolu tīklu, kas nodrošina izglītī-
bas ieguvi tuvāk dzīvesvietai un veido piederī-
bas izjūtu ģimenei, dzimtajai pusei.  

Sirdij prieku sniedz mūzika un dziedāšana, 

JOLANTS MARKEVIČS
Dzimis 1966. gada 12. jūnijā, Bauskā.
Dzīves moto – Bauskas novads ir vieta, kur 

gribu dzīvot.
Pēc Bauskas 1. vidusskolas beigšanas iegu-

vis ekonomista izglītību Latvijas Lauksaimnie-
cības akadēmijā. Bijis Bauskas pusē gados 
visjaunākais paju sabiedrības priekšsēdētājs, 
pirmā dzīvokļu kooperatīva vadītājs, viens no 
pirmajiem uzņēmējiem, pirmā Bauskas attīstī-
bas plāna izstrādes organizētājs. Guvis vērtīgu 
pieredzi pašvaldību darbā, pārzina būvnieku 
«viltības», jo strādājis «Kalnozols celtniecība» 
grupā.

Rakstura iezīmju kopums allaž mudinājis 
būt starp labākajiem mācībās, sportā un darbā.

1998. gadā kļuvis par Bauskas rajona pa-
domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadī-
tāju. Šajā laikā tapusi attīstības programma, no 
kuras diemžēl īstenota tikai prognožu daļa; pā-
rējais materiāls jau gadiem tiek izmantots sauk-
ļiem un «jaunu» plānu veidošanai.

Uzskata, ka var būt viens no labākajiem 
jaunās Bauskas novada Domes deputātiem, jo 
vēlas un var radītos plānus realizēt.

bet acīm – pašas lolotais krāšņais puķu dārzs 
pie mājas.

AGITA EGLINSKA
Dzimusi 1970. gada 31. martā, Bauskā.
Dzīves moto – izcilā domātāja J. V. Gētes 

atziņa: «Mans ir tas, ko esmu paveicis.»
Bērnību pavadījusi Mežotnes pusē, skolas 

gaitas uzsākusi Rundālē, turpinājusi – Bauskas 
1. vidusskolā, Mežotnes 53. profesionāli tehnis-
kajā vidusskolā. Latvijas Lauksaimniecības uni-
versitātes Zemes ierīcības un hidromeliorācijas 
fakultātē studējusi civilo un ēku celtniecību. 

Ļeņina vārdā nosauktajā kolhozā, kas vē-
lāk pārtapa par paju sabiedrību «Līdums», strā-
dājusi par būvdarbu vadītāja palīdzi, bet pēc 
kolhoza likvidācijas – Mežotnes pagasta pado-
mē, kur organizējusi komunālo pakalpojumu 
sniegšanu iedzīvotājiem. Darba pieredze gūta 
arī SIA «Bauskas celtnieks» un Mežotnes pa-
gasta pašvaldībā.

Kopš 2010. gada maija strādā Bauskas no-
vada domes administrācijas Saimnieciskajā 
nodaļā par vecāko speciālisti. 

Izvēloties trīs prioritātes, par pirmo uzskata 
bērnu drošību un izglītību, par otro – sociālo 
palīdzību vismazāk aizsargātajai sabiedrības 
daļai, bet par trešo – vides sakārtošanu.



AGRIS ZENTELIS
Dzimis 1970. gada 

25. februārī, Bauskā. 
Dzīves moto – pa-

smaidi un pasaule tev 
uzsmaidīs!

1988. gadā absol-
vējis Bauskas 1. vidus-
skolu. Strādā SIA «Sal-
deki» par būvstrādnie-
ku, ir Īslīces vidusskolas 
domes priekšsēdētājs.

Precējies, audzina 
divus bērnus.

Brīvo laiku velta 
skatuves mākslai – ir 
Īslīces kultūras nama 

amatierteātra «Dadži» dalībnieks, labprāt spēlē basketbolu, lasa grā-
matas. Cenšas sagādāt prieku sev, tuviniekiem un cilvēkiem, kas ir 
apkārt. 

Novada vīzija – patīkama vieta, kur dzīvot un satikties. Vēlas 
panākt attieksmes maiņu lēmumu pieņemšanā novada pašvaldī-
bā.

DAINA KADIŠEVSKA
Dzimusi 1962. gada 1. februārī, 

Bauskā.
Dzīves moto – Platona atziņa: «Kat-

ram cilvēkam ir pienākums veltīt savu 
dzīvi tam darbam, kam viņš pēc dabas 
visvairāk piemērots.»

Bausku uzskata par savu pilsētu – 
ar tās īpašo «smeķi», baušķeniekiem, 
upēm un parkiem.

Skolā gājusi, ģimeni dibinājusi un 
darba gaitas vadījusi tikai Bauskā. 

Strādājusi bērnudārzā «Zvaigznī-
te» Īslīces pagastā un Codes sākum-
skolā. Pašlaik vada pirmsskolas izglītī-

bas iestādi «Pasaulīte», kur divās ēkās – Saules un Dārza ielā – 60 darbinie-
ki rūpējas par 259 bērnu labklājību un sagatavošanu skolas gaitām.

Ļoti vēlas, lai darba vietā būtu sakārtota dzīves vide. Tas prasa daudz-
veidīgas zināšanas un pieredzi, tāpēc papildus bērnudārza metodiķes spe-
cialitātei iegūta sociālās pedagoģes un iestādes vadītājas kvalifikācija.

Precējusies, ir divi pieauguši dēli. Ar prieku veic savus pienākumus izglī-
tības iestādē, ļoti patīk būt mammai un rūpēties par savas saimes vīriešiem, 
kaķi un suni.

9. lpp.

Mēs – par pozitīvām pārmaiņām novada iedzīvotāju labklājībā un dzīves kvalitātē!
ILVA VANSOVIČA
Dzimusi 1970. gada 23. maijā, Jelgavā.
Dzīves moto – šis ir īstais laiks, īstā vieta un es esmu 

īstais cilvēks.
Pamatizglītību ieguvusi Zaļenieku pamatskolā, 

1988. gadā beigusi Dobeles Roberta Eihes vidusskolu. 
Skolas gados, vecāku rosināta, apmeklējusi deju nodarbī-
bas, apguvusi klavierspēli, darbojusies teātrī, tāpēc profe-
sija nav izvēlēta nejauši. 1993. gadā absolvējusi Rīgas 
Kultūras darbinieku tehnikumu, vēlāk zināšanas papildi-
nājusi un 2007. gadā, pabeidzot Liepājas Pedagoģijas 
akadēmiju, ieguvusi bakalaura grādu kultūras vadībā. Jau 
vairāk nekā 15 gadu strādā kultūras jomā, kopš 2010. ga-
da ir Bauskas kultūras centra direktore.

Kopš izveidots Bauskas novads, gādā par to, lai cilvē-
kus visos pagastos vienotu daudzveidīgi kultūras pasāku-
mi, lai katrs justos vajadzīgs savās mājās.

Vēlas turpināt iesāktos labos darbus, sakārtot tos jau-
tājumus, kas līdz galam nav atrisināti.

DINA SĪMANE
Dzimusi 1975. gada 10. augustā, Rīgā.
Dzīves moto – F. Bēkona atklāsme: «Mīles-

tība pret dzimteni sākas ar ģimeni.»
Bauskā dzīvo kopš sešu gadu vecuma. 

2008. gadā ieguvusi profesionālo bakalaura grā-
du uzņēmējdarbības vadībā un uzņēmumu un 
iestāžu vadītāja kvalifikāciju.

Kopš 2009. gada ir SIA «ANCE A» valdes lo-
cekle, 2010. gadā kļuvusi par  Nodarbinātības 
valsts aģentūras Bauskas filiāles koordinējošo 
eksperti.

Veic valdes priekšsēdētājas pienāku-  
mus biedrībā «Vecāki skolai», kas nodibināta 
2012. gada 27. decembrī, apvienojoties Baus-
kas Valsts ģimnāzijas audzēkņu vecākiem.

Vienmēr aktīva un atsaucīga, cilvēks, uz kuru 
mēdz paļauties, kura darbam un idejām uzticas.

Precējusies, audzina divus bērnus. Garajos 
ziemas vakaros labprāt izlasa kādu labu grā-
matu vai uzada zeķu pāri saviem mīļajiem, bet 
brīvdienas pavada slēpojot.

Dzīves pamatvērtība – ģimene.
Vēlas nodrošināt nabadzības un sociālās 

atstumtības riskam pakļautajām personām ie-
spējas un resursus, kas nepieciešami, lai piln-
vērtīgi piedalītos ekonomiskajā, sociālajā un 
kultūras dzīvē, sasniegtu labklājību.

AINĀRS MARINSKS
Dzimis 1981. gada 10. jūlijā, Pasvalē.
Dzīves moto – cilvēks ir laimīgs tik daudz, 

cik pats tāds vēlas būt.
Ieguvis vidējo profesionālo izglītību vadības 

zinībās ugunsdzēsībā.
Precējies, trīs bērnu tēvs. Dzīves lielākā vēr-

tība – ģimene. Vispatiesāko gandarījumu sniedz 
labi paveikts darbs un apkārtējo atzinība.

Jau septiņus gadus kopā ar brāli vada SIA 
«Kvintets M», kas no maza būvniecības uzņēmu-
ma ar pieciem darbiniekiem ir kļuvis par vidēji lielu, 
spējot saliedēt 25 cilvēku komandu. Neatlaidība 
un pacietība ļāvusi īstenot daudz labu ieceru.

Laika gaitā uzkrāta vērā ņemama pieredze 
uzņēmējdarbībā un būvniecībā, veidojies savs 
redzējums par notiekošo Bauskas novada un ci-
tās pašvaldībās. Mērķis, startējot vēlēšanās, – 
radīt drošu un sakārtotu vidi, kurā ikviens justos 
labi.



ULDIS NEILANDS
Dzimis 1988. gada 4. augustā, Bauskā. 
Dzīves moto – darbs dara darītāju, veido strādāt gribošu un 

varošu sabiedrību.
Vidējo izglītību ieguvis 2007. gadā, pabeidzot Āgenskalna 

Valsts ģimnāziju. 2011. gadā absolvējis Latvijas Universitātes Eko-
nomikas un vadības fakultāti, ieguvis sociālo zinātņu bakalaura 
grādu vadības zinībās.

Paralēli studijām augstskolā nodibinājis savu uzņēmumu SIA 
«Bauskas konservi», pieredzi guvis SIA «Pils K» konservu cehā, 
veicot ražošanas vadītāja pienākumus. 

Šogad iesaistījies dārzeņu audzēšanas uzņēmumā SIA «Neils».
Vadītājs ar labām organizatora spējām, prasīgs pret sevi un padotajiem. Nav izšķērdīgs, prot 

ar minimāliem līdzekļiem panākt maksimālu rezultātu.
Būdams uzņēmējs, saskata iespējas, kā pašvaldība varētu palīdzēt vietējiem uzņēmumiem 

un iedzīvotājiem, risinot bezdarba problēmu. Iestājas par biznesa inkubatoru vai tehnoloģisko 
parku izveidi uzņēmējdarbības veicināšanai. Vēlas padarīt Bausku par vietu, kam strauji aug 
pievienotā vērtība.

ZANDA STRAZDIŅA
Dzimusi 1980. gada 1. martā, Bauskā.
Dzīves moto – vienas durvis aizveras, ci-

tas atveras.
Vidējo izglītību un profesiju – sekretāre-

referente – ieguvusi Rīgas 19. arodvidusskolā 
1999. gadā. Par kvalificētu biroja vadītāju-re-
ferenti kļuvusi 2003. gadā, absolvējot Rīgas 
Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolu. 
Mācības turpinājusi Rīgas Tehniskajā universi-
tātē, un 2006. gadā ieguvusi profesionālo ma-
ģistra grādu visaptverošā kvalitātes vadībā.

Strādājot Izglītības pārvaldē par lietvedi, 
daudz darījusi novada skolēnu labā, motivējot 
viņus sasniegt labus rezultātus mācībās. 

Lepojas ar saviem četriem bērniem, attīs-
ta viņu talantus un rosina sportiskām aktivitā-
tēm. 2011. gadā Strazdiņi iekļuvuši novada 
visdarbīgāko ģimeņu pulkā. 

Laika gaitā uzkrājusi pieredzi pašvaldības 
iestāžu darbā, par svarīgāko atzīst nodokļu 
maksātāju naudas 
lietderīgu izlieto-
šanu. 

Uzskata, ka 
jaunajai paaudzei 
jāsaņem kvalitatī-
va izglītība, inte-
rešu izglītībai jā-
būt pieejamai gan 
pilsētas, gan pa-
gastu bērniem.
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Mēs – par pozitīvām pārmaiņām!

AINĀRS PILVERTS
Dzimis 1965. gada 2. martā, Dobelē.
Dzīves moto – dodiet cilvēkiem vairāk, 

nekā viņi gaida, un dariet to ar prieku!
Baušķenieks jau gandrīz 30 gadu. Visu šo 

laiku strādājis par pedagogu Bauskas mūzi-
kas skolā, pats aktīvi muzicējis. Vislielāko 
gandarījumu sniedz audzēkņu sasniegumi 
gan mūzikas, gan citās jomās.

Pēdējos piecus gadus par savu darba vie-
tu sauc arī Pamūšas speciālo internātpamat-
skolu, kur veic ēku un apsaimniekojamās teri-
torijas pārziņa pienākumus.

Sakopta vide – tā ir prioritāte gan mājās, 
gan darbā. Savu pieredzi vēlas likt lietā, lai 
iedzīvotājiem būtu prieks par savu pilsētu un 
visu Bauskas novadu.

SANDRIS SPUNDIŅŠ
Dzimis 1975. gada 15. decembrī, Aizkrauklē.
Dzīves moto – tikai ar patiesumu, neatlaidību un 

darba sparu var iepriecināt sevi un apkārtējos cilvēkus.
Pēc Codes pamatskolas beigšanas Valsts Saulai-

nes lauksaimniecības tehnikumā izmācījies par agrono-
mu, 2005. gadā absolvējis Latvijas Lauksaimniecības 
universitāti, iegūstot bakalaura grādu ekonomikā.

No 1998. līdz 2002. gadam bijis Bauskas 53. ze-
messardzes bataljona sakarnieks, kopš 2002. gada – 
lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrī-
bas «LATRAPS» veikala vadītājs.

Personības pilnveidošanu sācis pēc obligātā die-
nesta armijā, pieņemot vienu no saviem pirmajiem at-
bildīgākajiem lēmumiem dzīvē – izveidojis zemnieku 
saimniecību «Dāboliņi». 

Neatlaidība, organizētība, centība un atraktivitāte 
ļauj būt konkurētspējīgam darbiniekam, kurš spēj pie-
lāgoties mainīgajai pasaulei. 

Precējies, audzina divas meitas. Kopā ar dzīves-
biedri dejo kolektīvā «Mēmele», sporto – piedalījies 
maratonā, vienības braucienā ar velosipēdiem, pār-
baudījis savu izturību stipro skrējienā. 

Izprot lauku skolu problēmas, jauniešiem būtiskus 
jautājumus.

KRISTAPS ZĒBERGS
Dzimis 1989. gada 3. oktobrī, Bauskā.
Dzīves filozofija – izdzīvos, kas mainīsies, 

nepazaudējot dzīvesprieku un pozitīvismu, jo 
visstabilākā lieta pasaulē ir pārmaiņas.

Deputātu kandidāti Bauskas novada Domes vēlēšanām

Strādā Rundāles pils muzejā par dokumen-
tu pārvaldības speciālistu-sekretāru, studē Rī-
gas Stradiņa universitātes Juridiskajā fakultātē.

Optimistisks, dzīvespriecīgs un atvērts, 
nebaidās no objektīvas kritikas. 

Ārpus darba un studijām brīvo laiku pava-
da, iesaistoties dažādos amatiermākslas kolek-
tīvos – tautas deju ansamblī «Jandāls», folklo-
ras kopā «Svitene» un Bauskas Tautas teātrī. 

Lai novads attīstītos un pilnveidotos, ne-
pieciešama atvērta un dinamiska vadība, kas 
spēj plānot un saredzēt nākotnes perspektī-
vas. Domājot par grandiozu ieceru realizāciju, 
nedrīkst aizmirst, ka ceļu uz lielu mērķi veido 
mazi «pakāpieni». 

Pārvaldībā starp pieredzējušiem politiķiem 
un savas nozares speciālistiem jābūt arī jaunie-
šiem, kuri vislabāk spēj iedziļināties savu līdzau-
džu problēmās un kuriem tuvas viņu intereses.



Bauskas novadā ir plašs kultūras pakal-
pojumu piedāvājums, ko sniedz muzeji, biblio-
tēkas, kultūras iestādes, bet lai šis process 
būtu efektīvs, svarīga nozīme ir pašvaldības 
prioritārai interesei par šo nozari, finansiāls 
atbalsts radošai darbībai un pašizpausmes 
iespējām.

Krīzes perioda 
finansējums

Diemžēl Bauskas novadā šīs nozares attīs-
tībai līdzekļi tiek atvēlēti minimālā apmērā un 
haotiski. Tas ir «krīzes perioda finansējums» 
kultūrai bez attīstības iespējām. Nav izveidots 
kultūras pasākumu un aktivitāšu kopums, kas 
nodrošinātu Bauskas novadam raksturīgo at-
pazīstamību kultūras dzīvē, piesaistītu apmek-
lētājus un tūristus. 

Bauskas novadā kultūras dzīves pastāvēša-
na balstās uz amatierkolektīvu dalībnieku un 
vadītāju entuziasmu, jo atalgojums bieži vien 
sedz tikai kopu vadītāju transporta izdevumus. 
Bauskas novadā, pateicoties kultūras profesio-
nāļu nesavtīgajam darbam, amatiermākslas 
kustībā iesaistīto ir vairāk nekā 1500. Šogad 
XXV Vispārējos latviešu dziesmu un XV deju 
svētkos piedalīsies gandrīz 600 mūsu novada 
kolektīvu dalībnieku, 
tāpēc ir svarīgi sniegt 
materiālo atbalstu ko-
pu vadītājiem un no-
drošināt ar visu ne-
pieciešamo amatier-
māksliniekus (tērpi, 
transports, ēdināša-
na). Pašvaldībai pie-
šķirto valsts mērķdo-
tāciju kultūras attīstī-
bai būtu jāizlieto, finansiāli motivējot kolektīvu 
vadītājus, būtu jāpalielina arī pašvaldības fi-
nansējums. Tomēr tā nenotiek.

Nav motivēti 
jaunām idejām

Pēc mūsu novada pašvaldības institucionā-
lās sistēmas modeļa Bauskas kultūras centrs 
koordinē un pārrauga kultūras norises visā no-
vadā (gadā – ap 500 aktivitāšu). Šādai darba 
organizācijai ir ne tikai pozitīva pieredze.

Kopumā ir samazinājies finansējums gan 
amatierkolektīvu darbībai, gan infrastruktūras 
pilnveidošanai un modernizācijai novada kul-
tūras iestādēm, kas ierobežo kvalitatīvu un 
daudzveidīgu kultūras pakalpojumu piedāvā-
jumu izveidi. Sajūtot pašreizējās Domes vadī-
bas attieksmi un nesaņemot atbalstu, kultūras 
nozares speciālisti nav motivēti jaunām idejām. 
Bieži vien Domes deputāti, izmantojot dažādas 
atrunas, nepiešķir pienācīgu finansējumu 
māksliniekiem un jaunajiem talantiem, kuri 
pārstāv Bauskas novadu valsts un starptautis-
ka līmeņa kultūras pasākumos vai konkursos. 

Bauskas novadā ir jūtams ar modernu 
aparatūru aprīkotu, ietilpīgu telpu trūkums, kur 
varētu rīkot plaša mēroga kultūras pasākumus. 

Ar entuziasmu vien nepietiek
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Kultūra – Bauskas novada vērtība
Šo problēmu varētu atrisināt plānotā moder-
nas sporta halles projektēšana un būvniecība, 
ko varētu pielāgot arī kultūras pasākumu rīko-
šanai. Apspriežot halles projektēšanu, kultū-
ras nozares speciālistu viedoklis diemžēl neti-
ka uzklausīts, liekot cerēt, ka domes adminis-
trācijā ir citi «kvalificēti» šo nozari pārzinoši 
speciālisti.

Jāveicina atpazīstamība, 
jāpiesaista tūristi

Lai attīstītu kultūras nozari Bauskas nova-
dā, jāorganizē augsta līmeņa kultūras pasā-
kumi, piesaistot uzņēmējus (finansiālais at-
balsts, nodrošinājums, tirdzniecība u. tml.). Kan-
trimūzikas festivāls, Mātes dienas koncerti, 
Bauskas pilsētas svētki, novada svētki, vasa-
ras saulgriežu un Jaunā gada sagaidīšanas 
pasākumi, Bauskas plenērs, «Aprīļa pilieni» 
un citu līdzīgu konkursu organizācija, valsts 
svētkiem veltīti kultūras sarīkojumi – tie ir tikai 
daži piemēri aktivitātēm, kas varētu veidot 
plānveidīgu novada kultūras dzīvi.

Bauskas novadam nepieciešams izveidot 
raksturīgu unikālu kultūras pasākumu kopu-
mu, kas būtu atpazīstams valstī un varētu pie-
saistīt tūristus un kultūras baudītājus. Pašval-

dībai tuvākajā laikā jā-
meklē iespējas Baus-
kas pilskalnā uzbūvēt 
slēgtu estrādi, vienlai-
kus sakārtojot piebrau-
camo ielu un ceļu infra-
struktūru. 

Ar sabiedrības līdz-
dalību ir jāizstrādā deta-
lizēta kultūras attīstības 
programma, paredzot ne-

pieciešamo finansējumu no pašvaldības bu-
džeta vai Eiropas Savienības struktūrfondu lī-
dzekļiem. Kultūras projektu atbalstam jādibina 
Atbalsta fonds.

Pašvaldībai jānodrošina iespēja sociāli 
neaizsargātajām iedzīvotāju grupām (pensio-
nāriem, daudzbērnu ģimenēm) apmeklēt kul-
tūras pasākumus, šim mērķim atvēlot finansē-
jumu (ieejas biļetes, transports) pašvaldības 
budžetā. Svarīgi ir saglabāt un attīstīt lauku 
skolu infrastruktūru, jo tās daudzviet teritoriā-
lās reformas rezultātā ir kļuvušas par vienīga-
jiem kultūras un sociālās dzīves centriem pa-
gastos.

Katrai kultūras iestādei un tās darbinie-
kiem, ņemot vērā pagastu iedzīvotāju iero-
sinājumus un vēlmes, jābūt galvenajiem 
kultūras dzīves plānotājiem un veidotājiem – 
jāvada amatierkolektīvi, jāveic nozīmīgs 
darbs sabiedrības iesaistē, jāveido iedzīvo-
tājos piederības izjūta savai pilsētai un pa-
gastam, jāsniedz kultūras pakalpojumi un 
jāizvērtē prioritātes atbilstīgi ļaužu vēlmēm. 
Savukārt pašvaldības uzdevums ir iedzīvo-
tāju interešu respektēšana, finansējuma 
piesaiste un idejām bagātu, radošu darbi-
nieku motivācija.

Īpaša vērība jāvelta kultūras 
pasākumu organizācijai pa-
gastos, kur nepieciešams sa-
kārtot infrastruktūru – kultū-
ras iestādes, estrādes, publis-
kās atpūtas vietas –, nodroši-
not tehnisko aprīkojumu u. c.

ZIGURDS KALĒJS
Novada pašvaldībai būtu jārada iespē-    

ja katram bērnam un pusaudzim pēc skolas 
saturīgi pavadīt brīvo laiku, darbojoties dažā-
dos interešu izglītības pulciņos, turklāt par to 
neko nemaksājot. Viens no veidiem, kā piepil-
dīt savus vaļasbrīžus, ir iesaistīšanās Jaun-
sardzē.

Patriotisms un disciplīna
Jaunsardze ir Aizsardzības ministrijas or-

ganizēta un vadīta jauniešu interešu izglītības 
forma, kuras mērķis ir jaunatnes skološana 
valsts aizsardzības jomā, patriotisma, pilso-
niskās apziņas, biedriskuma, fizisko spēju un 
disciplīnas sekmēšanā. Vienlaikus Jaunsar-
dzes uzdevums ir radīt jauniešos interesi par 
militāro dienestu. 

Darbojoties šajā Latvijas skolu jaunatnes 
kustībā, gan puišiem, gan meitenēm rodas 
interese par Latvijas Nacionālajiem bruņota-
jiem spēkiem (NBS), viņi iepazīst militāro spe-
cialitāšu daudzveidību, kā arī daudz dziļāk 
apjauš patriotiskās vērtības. 

Jaunsardzes uzdevums ir:
w Nodrošināt lietderīgu un saturīgu brīvā 

laika pavadīšanu;
w Sniegt iespēju bērniem un jauniešiem 

atklāt un attīstīt sevī spējas, lai kļūtu par at-
bildīgiem un aktīviem sabiedrības pārstāv-
jiem, piedaloties valsts svētkos, piemiņas 
pasākumos, talkās, dažādās sacensībās (spor-
ta, militārajās), dodoties mācību ekskursi-   
jās;
w Attīstīt bērnu un jauniešu spējas un ta-

lantus, pilnveidot zināšanas un prasmes, kas 
nepieciešamas dzīvē un darbā, iemācīt strā-
dāt komandā.

Jaunsargu mācību paraugprogramma tiek 
īstenota kā brīvprātīga interešu izglītība. Par 
jaunsargu kandidātu var kļūt ikviens bērns, 
kurš sasniedzis desmit gadu vecumu, kā arī 
jaunietis, kurš vēl mācās vispārējās vidējās 
izglītības iestādē.

Jārod pašvaldības 
atbalsts

Paralēli aktivitātēm, kas pieejamas mācī-
bu iestādēs (dziedāšana, dejošana u. c.), kat-
rā skolā ir iespēja attīstīt jaunsargu paraug-
programmu, tādējādi ne tikai Bauskas pilsē-
tas, bet arī novada pagastu jauniešiem piedā-
vājot bez maksas saturīgi pavadīt brīvo laiku. 
Lai šo mērķi īstenotu, jārod pašvaldības finan-
siāls atbalsts (atalgojums instruktoram) un zi-
nošs pedagogs.

Aizsardzības ministrijas Rekrutēšanas un 
jaunsardzes centrs nodrošina jaunsargu mā-
cību paraugprogrammu, materiāli tehniskos 
līdzekļus, rada iespēju pilnveidot instruktora 
kvalifikāciju un apmeklēt NBS bāzes.

Pašvaldībai ir plašas iespējas atbalstīt un 
attīstīt jaunsargu kustību Bauskas novadā, ir 
tikai jāvēlas sadarboties, lai mūsu jaunā paau-
dze būtu lietderīgi nodarbināta un izglītota.

Jaunsardze –
iespēja jauniešiem
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Par plānveidīgu un pārdomātu esošo pašvaldības iestāžu sakārtošanu un  attīstīšanu

Jaunievēlētajiem deputātiem 
nekavējoties būtu jāpieņem 
Deputātu ētikas kodekss un vien-
mēr jāpatur prātā, ka vārda «lemt» 
sinonīms nav «demonstrēt varu, 
sodīt citādi domājošos vai noteikt 
privilēģijas», bet gan «godprātīgi 
kalpot novada cilvēkiem, 
izturēties ar cieņu pret viņu 
vajadzībām, profesionāli un 
objektīvi izvērtēt,  atbildīgi balsot».

Vai Izglītības pārvalde apdraudēja baseina celtniecību?
Bauskas novada Izglītības pārvaldes (IP) 

likvidācija nav nejaušība. Tā vistiešākajā veidā 
saistāma ar cienījamo un godājamo deputātu 
«svētās govs» – Bauskas baseina – necienīša-
nu un nemīlēšanu. Tas ir pastāvošās «varas» 
rūpīgi plānots pasākums vairāku mēnešu garu-
mā. 

IP darbinieki bija traucējoši ar savām aktivi-
tātēm, pieprasot finansējumu izglītības iestā- 
žu attīstībai, tādēļ viņi bija jāsoda par uzdrīkstē-
šanos un par biedinājumu citiem, pie reizes 
pārmācot arī politiskos pretiniekus. Godājamā 
deputāta G. Tarvida uzstāšanās Domes sēdē 
28. martā, kad tika izskatīts jautājums par IP 
likvidāciju, nepārprotami uz to norāda, jo viņš 
savā garajā runā pieminēja vairākas partiju lis-
tes un to sastāvu, t. sk. arī «Izglītības pārvaldes 
sarakstu». Deputātu balsojums kliegtin kliedza: 
«Skatieties, kas notiek ar tiem, kuri nedzied mū-
su stabulē, bet uzdrošinās paust citu uzskatu 
un, pasarg’ Dievs, vēl kritizē par nepaveikta-
jiem darbiem, sabiedrības viedokļa neuzklausī-
šanu, interešu konfliktu, slepenību lēmuma 
pieņemšanā u. tml.!» 

«Kādam» ņemt kredītu nav izdevīgi
Par IP «grēka» darbiem runājot, jāpiemin 

arī tās virzītais lēmumprojekts par atvaļinājuma 
pabalstu piešķiršanu izglītības iestādēs strādā-
jošajiem pedagogiem, kuru atalgojums tiek fi-
nansēts no valsts, ierosinājums palielināt izglī-
tības iestāžu infrastruktūras atjaunošanai un 
sakārtošanai paredzētos līdzekļus no 52 000 la-
tu 2011. gadā līdz Ls 250 000 latu 2012. gadā, 
kā arī turpmākajos gados piešķirt šim mērķim 
vismaz 300 000 latu no pašvaldības budžeta. 

IP prasība bija novada izglītības iestādēs 
ierīkot automātiskās ugunsdzēsības trauksmes 
un izziņošanas sistēmas, apsardzes signalizā-
ciju, veikt iestāžu energoefektivitātes pasāku-
mus, piešķirt brīvpusdienas piecgadīgajiem un 
sešgadīgajiem bērniem un 2. – 6. klašu skolē-
niem. IP izrādīja iniciatīvu, izstrādājot ēku un 
apsaimniekojamās teritorijas pārziņu atlīdzības 
noteikšanas noteikumus pēc vienotiem kritēri-
jiem, un panāca vienāda atalgojuma (Ls 240 līdz 
Ls 252) noteikšanu visu izglītības iestāžu re-
montstrādniekiem, kā arī auklīšu algu palielinā-
jumu. 

Vislielākais «grēks» bija uzdrīkstēšanās pie-
prasīt lielāku finansējumu izglītības iestādēm 
no pašvaldības budžeta 2013. gadā infrastruk-
tūras un materiāli tehniskās bāzes atjaunoša-
nai, iebilstot pret deputātu par prioritāti noteiktā 
baseina būvniecības sākšanu no pašvaldības 
budžeta, nepiesaistot Eiropas Savienības struk-
tūrfondu līdzekļus vai citus kredītresursus. 

Tas viss būtiski apdraudēja nepieciešamo 
finansējumu baseina būvniecībai. IP iebildumi 
baseina celtniecībai par novada pašvaldības 
budžeta līdzekļiem tika iekļauti kā viens no pa-
matojumiem lēmumā par pārvaldes slēgšanu, 
to nosaucot par «darbošanos pretēji novada 

Domes lēmumiem un nepatiesas informācijas 
sniegšanu iestādēm». 

IP ir vērsusies Finanšu ministrijā ar infor-
mācijas pieprasījumu par iespēju baseina būv-
niecībai saņemt valsts aizņēmumu un ir guvusi 
apstiprinošu atbildi, ka tas ir iespējams, ja ba-
seina būvniecība tiek paredzēta kā konkrētas 
izglītības iestādes struktūras (filiāles) celtniecī-
ba un kas šis objekts ir nepieciešams, lai no-
drošinātu pilnvērtīgu mācību procesu. Šāda 
prakse novada Domes vadībai ir zināma un jau 
ir izmantota, Bauskas Valsts ģimnāzijai pievie-
nojot sporta namu «Mēmele», bet Bauskas bēr-
nu un jaunatnes sporta skolai – Bauskas sta-
diona sporta halli, lai varētu veikt šo būvju re-
konstrukciju jeb jaunu būvju celtniecību, iz-
mantojot kredīta līdzekļus. 

Rodas jautājums – kāpēc cienījamā iz-
pilddirektore izglītības iestāžu vadītāju un de-
putātu kopējā tikšanās reizē šī gada 21. jan-
vārī ļoti plaši izskaidroja iespēju ņemt kredītu 
no valsts izglītības 
iestāžu remontdar-
bu finansēšanai, pa-
matlīdzekļu iegādei, 
bet kategoriski no-
liedza iespēju basei-
na būvniecībai pie-
saistīt kredītresur-
sus. Atbilde ir vie- 
na – «kādam» nav 
izdevīgi ņemt kre-
dītu baseina celt-
niecībai. Tajā pašā 
sanāksmē viņa pār-
liecinoši stāstīja,  
ka novada pašval-
dības iespējas pie-
saistīt kredītresur-
sus ir gandrīz vai neizmērojamas. Skaidrības 
labad gan jāmin tikai daži skaitļi, kas atklāj ne 
tik optimistisku ainu. Pašlaik pašvaldības aiz-
ņēmumu summa jau pārsniegusi pusi no iespē-
jamā maksimālā aizņēmuma, bet Domes sēdē 
aprīlī deputāti pieņēma lēmumu par kredīta 
ņemšanu Eiropas Sociālā fonda projekta 
«Tranzītielu sakārtošana Bauskā» īstenošanai 
jeb Mūsas tilta rekonstrukcijai apmēram trīs 
miljonu latu vērtībā. 

Jau pašlaik diezgan skaidri ir apjaušams, 
kā tiks tērēta aizņēmuma atlikusī daļa, jo depu-
tāti ar izpilddirektori priekšgalā ir publiski solīju-
ši celt jaunu halli Bauskas bērnu un jaunatnes 
sporta skolai, rekonstruēt sporta namu «Mēme-
le», īstenot Bauskas Valsts ģimnāzijas, Baus-
kas 2. vidusskolas, Uzvaras vidusskolas struk-
tūrvienības «Lācītis» energoefektivitātes pro-
jektus, kā arī veikt remontu, iegādāties pamatlī-
dzekļus un ugunsdrošības signalizācijas ierīces 
izglītības iestādēm u. c.

Kā radās «liekie» 1,3 miljoni latu
Vēl daži fakti par to, kā 2013. gada pašval-

dības budžetā radušies «liekie» 1,3 miljoni latu 
baseina būvniecībai plānotajiem izdevumiem. 
Tie nebūt nav saistāmi ar ieņēmumu pārpildi 
2012. gadā, bet gan ar «taupības režīmu» pie 
varas esošo darboņu valdīšanas laikā. Visus 
šos četrus gadus pašvaldības iestāžu vadītāji 
novada Domes priekšsēdētāja V. Veipa rīkoju-
mos par nākamā gada budžeta veidošanu ir 
lasījuši vienu un to pašu, proti, «budžetu veidot 
iepriekšējā gada līmenī». Lai gan inflācija valstī 
nebūt nav gājusi mazumā un ēku uzturēšanas 
izdevumi energoresursu izmaksu dēļ tikai pie-
auguši, vadītājiem bija jāspēj nodrošināt iestā-
žu funkcionēšana uz «kaut kā» samazināšanas 
rēķina. Tas nozīmē, ka pašvaldības darbinieku 
algas faktiski ir tikušas iesaldētas 2009. gada 
līmenī un noteiktas, neņemot vērā ne novadā 
pastāvošos normatīvus, ne Valsts un pašvaldī-
bu institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzī-
bas likumu, protams, atļaujot veikt atsevišķus 
izņēmumus novada Domes vadībai pietuvinā-

tām personām. 
Pašvaldības so-

ciālajā budžetā no 
2010. gada (Ls 1 442 
777 jeb 11,5% no 
pašvaldības budže-
ta) līdz 2013. gadam 
(Ls 1 331 852 jeb 
8%) ir piedzīvots ie-
vērojams kritums. 
2013. gada budžetā, 
salīdzinot ar iepriek-
šējiem gadiem, ceļu 
un ielu uzturēšanai ir 
paredzēta samazinā-
ta summa. «Taupī-
gā» saimniekošana 
2010. gadā ļāva «ie-

ekonomēt» (lasīt – «neļāva izlietot») Ls 712 130 
un iekļaut šo summu 2011. gada budžetā. Sa-
vukārt 2011. gadā «ekonomija» palielinājās  
līdz Ls 1 481 234, kas tika iekļauti 2012. ga-    
da budžetā. 2012. gadā atlikums veidoja           
Ls 1 991 812, no kuriem 1,3 miljoni latu pare-
dzēti baseina celtniecības uzsākšanai. Tajā 
pašā laikā sporta nodarbības un sacensības 
Bauskā norit nožēlojamās telpās Bauskas sta-
diona hallē, Bauskas 2. vidusskolas sporta 
zālē, ar «pagaidu risinājumiem» sastutētajā 
sporta nama «Mēmele» zālē. Kultūras centra 
telpas jau sen nav piemērotas pasākumiem ne 
ietilpības, ne aprīkojuma un apmeklētājiem pie-
dāvāto ērtību dēļ. 

Vai tiešām 2013. gada budžetā no kopē-
jiem kultūrai, atpūtai un sportam plānotajiem 
izdevumiem 38% bija jānovirza daudzfunkcio-
nālā sporta un atpūtas centra jeb baseina būv-
niecībai? Vai tas būtiski uzlabos visu mūsu no-
vada iedzīvotāju dzīves kvalitāti, īpaši to, kuri 
«izdzīvo» no minimālās algas (piemēram, no 
visiem novada izglītības iestāžu saimnieciska-
jiem darbiniekiem 60% saņem minimālo algu) 
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Par plānveidīgu un pārdomātu esošo pašvaldības iestāžu sakārtošanu un  attīstīšanu
Vai Izglītības pārvalde apdraudēja baseina celtniecību?

vai no sociālajiem pabalstiem un pensijām, vai 
to, kuru dzīves vieta ir laukos, kurp sabiedris-
kais transports dodas vien divas reizes dienā?

Netika uzklausīts 
vairākuma viedoklis

Kas Bauskas novadu sagaida, veidojot bu-
džetu 2014. gadam? Kārtējais «bada gads», jo 
baseina celtniecībai būs jāatrod vēl vismaz 
viens miljons latu pašvaldības pamatbudžetā. 
Steigā, neievērojot Būvniecības likuma prasī-
bas un Ministru kabineta noteikumus «Par pa-
redzētās būves publiskās apspriešanas kārtī-
bu», neuzklausot novada iedzīvotāju vairāku-
ma viedokli šāda svarīga jautājuma izlemšanā, 
balstoties uz šauras ļaužu grupas – 26 iedzīvo-
tāju – viedokli, ignorējot sporta speciālistu iebil-
dumus par nepieciešamību sakārtot kritiskā si-
tuācijā esošo sporta zāļu infrastruktūru, tika 
pieņemts lēmums «Par daudzfunkcionālā spor-
ta un atpūtas centra būvniecības procesa uz-
sākšanu». Uzsākot būves projektēšanu, domes 
atbildīgās amatpersonas publiski paziņoja par 
plānotajām būvniecības izmaksām – diviem 
miljoniem latu. Šādu aprēķinu pamatotību ap-
šauba būvniecības speciālisti un prognozē, ka 
izmaksas varētu pārsniegt trīs un pat trīsarpus 
miljonus latu, pat neņemot vērā inflācijas kāpu-
mu saistībā ar eiro ieviešanu, baseina uzturē-
šanas izdevumiem un citām priekšvēlēšanu 
programmās sasolītajām lietām. 

Vai šādu luksus būvi var atļauties celt par 

pašvaldības līdzekļiem laikā, kad nav sakārtoti 
novadam daudz svarīgāki jautājumi? Pirms vē-
lēšanām steigā, neuzklausot sabiedrības vie-
dokli, skaidri neapzinoties turpmāko gadu iz-
maksas šāda veida būves uzturēšanai, uzsākot 
baseina būvniecību, nākamā deputātu sasau-
kuma ievēlētajam Domes priekšsēdētājam ne-
kas cits neatliks, kā izdot rīkojumu iestāžu vadī-
tājiem sagatavot budžetu iepriekšējā gada lī-
menī vai pat samazinātā apjomā, vai arī «opti-
mizēt» kādu iestādi. Ielūkojoties dažus gadus 
tālākā nākotnē, baseina uzturēšanas sasolītās 
«zemās» izmaksas būs ievērojami pieaugušas, 
jo valsts pieņemtie lēmumi prasa koģenerācijas 
staciju slēgšanu, līdz ar to būtiski pieaugs elek-
trības cenas (baseina pirtis, džakuzi apsildīša-
na).

Pašlaik nekas nav zināms par baseina ie-
spējamās noslodzes analīzi, jo īpaši vasaras 
sezonā pilsētā, kas atrodas pie trim upēm, to-
ties ir gana dzirdēts par Jūrmalas akvaparka 
problēmām vasarā piesaistīt apmeklētājus. Sa-
vukārt Jelgavas baseina noslogojums – tā ir 
problēma visa gada garumā.

«Lemt» nenozīmē 
«demonstrēt varu»

Pretēji citu partiju prioritātei celt baseinu 
mēs iestājamies par plānveidīgu un pārdomātu 
esošo pašvaldības iestāžu sakārtošanu un at-
tīstīšanu, energoefektivitātes pasākumu (silti-
nāšanas) veikšanu, jo, piemēram, no 20 nova-

da izglītības iestādēm siltināšana veikta tikai 
trijās. Energoefektivitātes projektu realizācija 
ļautu būtiski ieekonomēt pašvaldības budžeta 
līdzekļus nākotnē saistībā ar apkures izmaksām, 
kā arī novirzīt finansējumu tālākai infrastruktūras 
sakārtošanai, sociālās palīdzības programmu 
īstenošanai.

Deputātiem jāsāk domāt kā savas novada 
saimes (iedzīvotāju) priekšstāvjiem, nevis «par 
katru cenu» jāpilda populistiskie, pagājušo vē-
lēšanu gaidās dotie solījumi. Daudzos novados 
tautas kalpi strādā saskaņā ar Deputātu ētikas 
kodeksa principiem. Lūk, daži no tiem!
w Deputāts savus pienākumus veic objektīvi 

un taisnīgi, ievērojot personu vienlīdzību likuma 
priekšā. 
w Aizstāvot savu viedokli un pieņemot lēmu-

mus, deputāts balstās uz pārbaudītu informāciju 
un objektīviem faktiem, to godīgu interpretāciju 
un argumentāciju, neizrādot labvēlību vai sniedzot 
nepamatotas privilēģijas kādai no personām.
w Saskarsmē ar iedzīvotājiem, valsts un 

pašvaldības amatpersonām, kā arī citām per-
sonām deputāts izturas ar cieņu, apzinoties vi-
ņu tiesības un pienākumus, respektējot citu 
uzskatus un intereses.

Tā vien šķiet, ka liela daļa pašreizējo Baus-
kas novada Domes deputātu nav dzirdējuši par 
šādu ētikas kodeksu, kas būtu jāievēro. Viņi 
strādā pēc sev izdevīgiem principiem, pieņemot 
lēmumus saskaņā ar «varas pozīcijām», jo – 
kam vara, tam taisnība.

Ar šādu «sporta halli» Bauska lepoties nevar, bet ar jaunas celtniecību neviens nesteidzas. Šī gada sākumā novada domes vadība solīja īstenot jau izstrādāto pro-
jektu, nu tiek domāts par jauna ieceru plāna veidošanu.
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Starptautiskās vides sabiedriskās organizā-
cijas «Latvijas zemes draugi» interneta mājas-
lapā izlasāma plaša un izsmeļoša informācija 
par to, ko nozīmē ģenētiskā modifikācija un kā-
das neatgriezeniskas, negatīvas sekas tā var iz-
raisīt dabā, lauksaimnieciskajā ražošanā, pārti-
kas kvalitātē. 

Lūk, tikai neliels fragments no pieejamā ma-
teriāla.

Rada neatgriezeniskas 
pārmaiņas

«Ģenētiskā modifikācija ir jauna gēna, kas 
atbild par noteiktu īpašību, ievietošana kādā citā 
organismā. Tā rezultātā modificētais organisms 
iegūst kādu jaunu cita organisma noteiktu īpa-
šību. Šis organisms (augs, dzīvnieks, mikroor-
ganisms), kuram ir pievienots kāds sveša orga-
nisma gēns (vai gēni), tiek saukts par ģenētiski 
modificētu organismu (ĢMO).

Visi dabā notiekošie procesi ir savstarpēji 
saistīti. Ģenētiski modificētiem organismiem iz-
kļūstot brīvā dabā, ekosistēmās, kas attīstīju-
šās miljardiem gadu laikā, notiek neatgriezenis-
kas pārmaiņas. Iespējams, ka izzudīs daudzas 
sugas. Radīsies jauna pasaule, kurā dzīvos cil-
vēku radītie mutanti. ĢMO ir dzīvi, spējīgi vairo-
ties, radīt jaunas mutācijas un izplatīties. To 
jaunās īpašības, piemēram, paātrināta augšana, 
izturība pret pesticīdiem vai sausumu, izmaina 
to vietu ekosistēmā. Šīs pārmaiņas var negatīvi 
ietekmēt pārējos ekosistēmas locekļus, izjau-
cot dabisko līdzsvaru.

Ģenētiski modificēto augu sēklas iznēsās 
putni, dzīvnieki, cilvēki, tās izplatīsies, pārvadājot 
ražu. Atsevišķos gadījumos šie augi var daudz-
kārt biežāk krustoties ar savvaļas augiem, nekā 
to priekšgājēji – parastie kultūraugi –, radot dzī-
votspējīgus pēcnācējus. Šādi radušās īpaši iz-
turīgas nezāles var nomākt citus augus, var iz-
platīties jaunas augu slimības.

Stiprāku pesticīdu pastiprināta lietošana 
palielinās augsnes un ūdens piesārņojumu, kā 
arī iznīcinās derīgos mikroorganismus, augus 
un dzīvniekus.

Audzējot ģenētiski modificētos augus, kas 
ir izturīgi pret herbicīdiem, laukos nav nezāļu. 
Lai cik pievilcīga šī doma šķistu lauksaimnie-
kiem, no ekoloģiskā viedokļa tas ir nevēlami. 
Daudzi kukaiņi zaudēs barību. Pazūdot kukai-
ņiem, badu cietīs un var izzust putni, kas no tiem 
pārtiek.

Terminatora gēna izkļūšana brīvībā lēni, bet 
noteikti apdraudēs savvaļas un kultūraugu spēju 
vairoties.

Pārtikā parādīsies jauni toksīni un alergēni 
un tā tālāk un tā joprojām.

Kā liecina vairāk nekā desmit gadu ilgā ģe-
nētiski modificētu augu audzēšanas pieredze 
pasaulē, šie augi neglābj pasauli no bada, bet 
nodara ievērojamu, neatgriezenisku kaitējumu 
apkārtējai videi, apdraud lauksaimniecības ilgt-
spēju, kā arī rada nelabvēlīgas sociālekono-

Pašvaldība klaji ignorē sabiedrības  viedokli
Jāpasaka skaidrs «nē» ĢMO audzēšanai Bauskas novadā

miskās sekas tajās pasaules valstīs, kur tie tiek 
audzēti. Pretēji industrijas solījumiem, ģenētiski 
modificēti augi nerisina pārtikas apgādes problē-
mas pasaulē, toties to audzēšana veicina pa-
stiprinātu pesticīdu lietošanu, dabas daudzvei-
dības iznīcināšanu, sēklu monopolizāciju, pat 
mežu izciršanu. Tai blakus nevar līdzās pastā-
vēt mazā un bioloģiskā lauksaimniecība un biš-
kopība.»

Viens no četriem 
novadiem

Diemžēl Bauskas novada Domes pašreizē-
jiem deputātiem ir «īpaša» attieksme ne tikai 
pret novada iedzīvotājiem, bet arī pret ģenētiski 
modificētiem organismiem.

Kopš 2009. ga-
dā veiktajiem gro- 
zījumiem Ģenētiski 
modificētu organis-
mu aprites likumā, 
Latvijā pašvaldībām 
ir tiesības pasludināt 
savu teritoriju kā zo-
nu, kas ir brīva no 
ĢMO, nosakot aizlie-
gumu ģenētiski mo-
dificēto kultūraugu 
audzēšanai attiecī-
gajā administratīvajā teritorijā vai tās daļā. Šo 
lēmumu pašvaldības var pieņemt, pamatojoties 
uz fiziskas vai juridiskas personas iesniegumu, 
vai arī lemt par to Domes sēdē pēc pašvaldības 
iniciatīvas.

Latvijā lielākā daļa pašvaldību jau ir izman-
tojušas šo iespēju un pieņēmušas lēmumu sa-

vā administratīvajā teritorijā aizliegt audzēt 
ģenētiski modificētus kultūraugus. Tomēr, kā 
liecina informācija Vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības ministrijas interneta mā-
jaslapā publicētajā kartē, Bauskas novads 
joprojām ir viens no četriem Latvijas nova-
diem, kur nav noteikti ierobežojumi ĢMO au-
dzēšanai.

Neņem vērā iedzīvotāju 
domas

Lēmuma «Par aizliegumu ģenētiski modi-
ficēto kultūraugu audzēšanai Bauskas nova-
dā» pieņemšanai ir gara un interesanta vēs-  
ture. Lūk, izraksts no 2010. gada 28. oktob-      
ra Bauskas novada Domes sēdes protokola   

par sagatavotā lēmum-
projekta «Par aizlie- 
gumu ģenētiski modi-
ficēto kultūraugu au-
dzēšanai Bauskas no-
vadā» apspriešanu. 

«Sēdes vadītājs: 
Bauskas novada dome 
šā gada 25. februārī 
pieņēma lēmumu par 
sabiedriskās aptaujas 
organizēšanu ģenētis-
ki modificēto kultūrau-

gu aizliegumam Bauskas novada administratī-
vajā teritorijā. Sabiedriskā apspriešana notika 
no 8. marta līdz 8. septembrim. Tās laikā tika 
izdalītas 829 anketas, saņemtas 289 atbildes. 
No 289 anketām 259 bija par aizliegumu, 19 – 
pret, bet 11 anketās nebija viedokļa. Sagata-
vots lēmuma projekts par aizliegumu audzēt 

Bauskas novadā vēl aizvien nav noteikti ierobežojumi ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai.

Vienam no pirmajiem mūsu 
novada Domes jaunā 
sasaukuma deputātu 
lēmumiem jābūt par ģenētiski 
modificēto kultūraugu 
audzēšanas aizliegumu
Bauskas novadā.
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Pašvaldība klaji ignorē sabiedrības  viedokli
Jāpasaka skaidrs «nē» ĢMO audzēšanai Bauskas novadā

ģenētiski modificētos kultūraugus septiņus ga-
dus. Šāds laika periods izvēlēts tāpēc, ka nāka-
majā gadā tiks pieņemts Bauskas novada attīs-
tības plāns septiņiem gadiem – līdz 2018. ga-
dam. 

Codes pagasta zemniece Ieva Litiņa infor-
mē, ka novada domei ir iesniegusi vairāku 
zemnieku parakstītu vēstuli par aizliegumu 
audzēt. Uzskata, ka septiņu gadu periods ir 
pietiekams. Piedalījusies arī domes organizē-
tajā seminārā, tajā no lauksaimniecības zināt-
niekiem iegūta derīga informācija. Uzskata, ka 
veikalos vajadzētu būt informācijai par ĢMO 
klātbūtni produktos. ĢMO ietekmi var izvērtēt 
tikai paaudžu garumā. Viņas viedoklis un arī 
to zemnieku, kuru intereses viņa pārstāv, ir – 
aizliegt audzēt. 

Dome, atklāti balsojot, ar 4 balsīm «par», 4 
«pret» un 7 «atturas» NOLEMJ: nepieņemt sa-
gatavoto lēmuma projektu «Par saistošo notei-
kumu «Par aizliegumu ģenētiski modificēto 
kultūraugu audzēšanai Bauskas novadā» ap-
stiprināšanu».»

Kā vēlāk varēja lasīt interneta portālā 
«Bauskas Dzīve», viskaismīgāk ĢMO izmanto-
šanu toreiz atbalstīja uzņēmējs, deputāts G. Tar-
vids. «Pamatojot savu viedokli, viņš nevairījās 
no skaļām frāzēm. «Tas ir Sūnu ciema domā-
šanas stils, kas ož pēc naftalīna. Kāpēc mums 
jādara kā citiem? Ja Iecava, Rundāle, Vecum-
nieki ir pieņēmuši šādu aizliegumu, vai tad 
mums uzreiz jārīkojas kā viņiem? Man atliek 
vien pavēstīt: «Tumsonība, uz priekšu! Lieciet 
sārtā tos, kas progresīvi domā!»,» tā debatēs 
uzstājās deputāts.» 

Ignorējot sabiedriskajā apspriešanā ie-
dzīvotāju pausto pārliecinošo «nē» ģenētis-
ki modificēto kultūraugu klātbūtnei Bauskas 
novada administratīvajā teritorijā, noteikumi, 
kas aizliegtu audzēt ģenētiski modificētus 
kultūraugus, Bauskas novada Domē netika 
pieņemti.

Nepārprotama personiskā 
ieinteresētība

2012. gada maijā biedrība «Tīru vidi nākot-
nē» aicināja Bauskas novada Domes deputā- 
tus pārskatīt šo lēmumu. Kā vēstīja portāls 
«Bauskas Dzīve», novada Domes priekšsēdē-
tājs V. Veips apstiprināja, ka biedrības iesnie-
gums saņemts un izsūtīts deputātiem. Par to 
plānots runāt darba sanāksmē, iespējams, tiks 
gatavots lēmuma projekts, ko izvērtēs komiteju 
sēdēs.

Nu jau aizritējis gads, bet solītais lēmum-
projekts nav tapis, jautājums nav skatīts Do-
mes sēdē un sabiedrība nav informēta par dar-
bībām, kas veiktas jautājuma risināšanā. Tas 
liecina tikai par to, ka Bauskas novada Dome 
klaji ignorē sabiedrības un lauksaimnieku vie-
dokli un pauž acīmredzamu atbalstu atsevišķu 
deputātu nostājai, kuru personiskā ieinteresētī-
ba jautājuma novilcināšanā ir nepārprotama un 
sabiedrībai zināma.

Eiropas Savienības (ES) fondu 2007. – 
2013. gada plānošanas periodā šis gads ir pēdē-
jais, tāpēc var apkopot informāciju par paveik-
to, izvērtēt to un apsvērt jaunas ieceres – tuvā-
kajā laika periodā veicamos darbus. 2014. ga-
da 1. janvārī sāksies jaunais, 2014. – 2020. gada, 
plānošanas periods. Kļuvis zināms, ka arī nā-
kotnē pašvaldībām būs pieejami ES fondu lī-
dzekļi, tāpēc Bauskas novadā arī turpmāk tiks 
atbalstīta ES struktūrfondu finansēto projektu 
ieviešana dzīvē, kas nenoliedzami uzlabos ie-
dzīvotāju dzīves kvalitāti.

Gājēju un velosipēdistu celiņi
Novadā noteikti tiks atbalstīti gan iesāktie, 

gan plānotie projekti, kuru ietvaros tiks turpināta 
ielu apgaismojuma ierīkošana un rekonstrukcija.

Lai izstrādātu labiekārtošanas plānojumu kat-
rai apdzīvotai vietai novadā, pašvaldība slēgs 
sadarbības līgumu ar Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes vai Rīgas Tehniskās universitātes 
studentiem par apzaļumo-
šanas projektu izstrādi mā-
cību ietvaros, tādējādi at-
balstot arī iespēju jaunie-
šiem izpausties un gūt prak-
tiskas iemaņas. Pēc projektu 
sagatavošanas, organizējot 
tikšanos ar iedzīvotājiem, arī 
pagastu un ciemu ļaudis varēs iesaistīties savas 
apkārtnes labiekārtošanā un realizēt idejas.

Ir jādomā, kā savest kārtībā pašvaldības ce-
ļus un ielas, veicot to rekonstrukciju, sakārtojot 
infrastruktūru, izbūvējot un atjaunojot gājēju un 
velosipēdistu celiņus, nodrošinot pārvietošanās 
iespējas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 

Noteikti tiks atbalstīta līdzekļu piešķiršana 
no domes budžeta ceļu un ielu uzturēšanai. 

Jaunajā plānošanas periodā ir paredzētas 
aktivitātes, lai radītu pieejamāku vidi iedzīvotā-
jiem. Jāprojektē gājēju celiņu izbūve uz Bērzkal-
nu un Rītausmu ciemiem Īslīces pagastā. Iespē-
ju robežās jāatbalsta arī gājēju un velosipēdistu 
celiņu izbūve, lai atvieglotu nokļūšanu Elektri-
ķos un Janeikās. Visgarākais un dārgākais pro-
jekts ir veloceliņa izveide uz Likverteniem. Šīs 
ieceres īstenošanai nākotnē jāmeklē risinājumi.

Kārtībnieks – arī ārpus darba laika
Svarīgs uzdevums ir veicināt sabiedriskā 

sektora ēku energoefektivitātes paaugstināša-
nas un renovācijas pasākumus, atbalstīt iekš-
pagalmu labiekārtošanu. Pašvaldībai ir jāizstrā-
dā saistošie noteikumi par dokumentācijas iz-
strādes finansēšanu ēku energoefektivitātes un 
renovācijas pasākumu veikšanai, kā arī jānodro-
šina apsekojumu un tāmju sagatavošana pa-

galmu labiekārtošanas uz-
sākšanai.

Lai nodrošinātu avārijas 
komunālā dienesta pieeja-
mību Bauskas novada ie-
dzīvotājiem, pašvaldībai ir 
jāpieņem lēmums par vie-
notu komunālo pakalpoju-

mu tīkla izveidi. Tas ļautu organizēt darbus tā, 
lai visu diennakti visā novada teritorijā būtu pie-
ejami santehniķi.

Pašvaldības pienākums ir rūpēties par drošu 
vidi Bauskas novada iedzīvotājiem, tāpēc kārtības 
nodaļas darbs ir jāorganizē tā, lai kārtībnieks 
ļaudīm spētu palīdzēt arī ārpus darba laika.

Sakārtota dzīves vide
ES struktūrfondu līdzekļi jāizmanto efektīvi

Ceļu un ielu uzturēšanai 
tiks piešķirti papildu 
līdzekļi no pašvaldības 
budžeta.

Īslīces pagasta Rītausmu ciema iedzīvotāji jau sen bija pelnījuši pārvietoties pa gaišām ielām, tāpēc tika 
uzsākta ielu apgaismojuma izbūve. Laternas tika uzstādītas Lauku ielā, bet projekta īstenošanai Liepu 
ielā (attēlā) naudas pietrūka. Darbu veikšanai šajā objektā izlietoti Ls 10 409,89, bet lai Liepu ielu ap-
gaismotu visā tās garumā, nepieciešama vēl apmēram puse no jau iztērētās summas.
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Lielās talkas dienā, 27. aprīlī, deputātu kan-
didāti no Reformu partijas un Latvijas Atdzim-
šanas partijas apvienotā saraksta kopā ar Baus-
kas pils muzeja darbiniekiem, spītējot lietum, 
sakopa Mēmeles labo krastu. Teritorija tika 
atbrīvota no krūmiem, koku sanesumiem un 
atkritumiem.

Ieskats šīs dienas norisē – fotoreportāžā.

Sakopj Mēmeles krastu Bauskā
Domā par sakārtotu un tīkamu vidi

Deputātu kandidāti tiekas ar vēlētājiem
Reformu partijas un Latvijas Atdzimšanas 

partijas apvienotā saraksta deputātu kandidā-
ti Bauskas novada iedzīvotājus uz tikšanos 
aicināja 16. maijā.

Interesenti jau iepriekš bija rūpīgi iepazinu-
šies ar šī politiskā spēka priekšvēlēšanu prog-
rammu, tāpēc starp potenciālajiem tautas 
priekšstāvjiem un vēlētājiem varēja norisināties 
abpusēji ieinteresēts dialogs. Sabiedrības pār-
stāvji vēlējās zināt, kā tiks uzlabota satiksmes 
pieejamība starppilsētu un novada sabiedriskā 
transporta maršrutos, kādas ir ieceres saistībā 
ar gājēju un velosipēdistu celiņu izbūvi, kā plā-
nots risināt nodarbinātības jautājumus, kur 
vērsties pēc atbalsta pilsētniekiem, ja Bauskai 
tā īsti nav sava saimnieka. Tikšanās laikā klāt-
esošie pārrunāja arī citas problēmas, kas sa-
gādā rūpes novada ļaudīm.

Diskusijā iesaistījās 11. Saeimas deputāts no 
Reformu partijas (RP) Jānis Ozoliņš, kurš 7. mai-
jā ievēlēts par Tautsaimniecības, agrārās, vides 
un reģionālās politikas komisijas priekšsēdētā-
ju, un RP valdes locekle Sarma Freiberga. Tikšanās Bauskas kultūras centrā izvērtās par saistošu domu apmaiņu gan vēlētājiem, gan deputātu kandidātiem.


