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Ozolaines un
Jaunsaules
bibliotēka jaunās
telpās

Nozīmīgs projekts

Gūta atzinība projektā „Proti un dari!”

L

ai kopīgi pavadītu veco un
sagaidītu jauno – 2018. gadu,
aicinām Bauskas novada iedzīvotājus pulcēties atpūtas laukumā Dambja ielā 31. decembrī jau no
plkst. 23.30. Pirms pusnakts atzīmēšanas tiks demonstrēts baušķenieku
video sveiciens, kā arī ieskats nākamā gada kultūras dzīves notikumos.
Šogad nepieslēgsimies televīzijas
tiešraidei, līdz ar to Latvijas valsts
himna skanēs nevis ierastajā Latvijas
radio kora skanējumā, bet gan mūspuses kora „Mežotne” izpildījumā.
Neilgi pēc pusnakts no pretējā Mēmeles krasta sāksies Bauskā vēl neredzēts salūts. Līdz šim Rātslaukumā pirotehnika tika izvietota nelielā
platībā, bet šogad lādiņi tiks izvietoti
panorāmas veidā, padarot uguņošanu par skaistu priekšnesumu. Ja
iedzīvotāji atzīs jauninājumu, tad
gaidāmās uguņošanas būs iespējams
attīstīt vēl ievērojamāk – izmantojot
upi, plostus, laivas, u.tml.
Šogad nolemts mainīt jaunā gada
sagaidīšanas vietu ne tikai pārdomātāka salūta iespējamībai, bet arī
apmeklētāju drošībai. Uguņošana
Rātslaukumā ir bīstama, jo pirotehnika atrodas nelielā attālumā no svinētāju pūļa un līdzās esošajām ēkām.
To, ka Rātslaukums nav piemērots
salūtam, apliecinājuši arī nozares
profesionāļi, kuri līdz šim atteikušies
uguņošanā iekļaut augstas bīstamības pirotehnikas izstrādājumus, kas
priekšnesumu rada iespaidīgāku un
emocionālāku. Diskusijās ar jomas
pārstāvjiem tika nolemts Jaunā gada
sagaidīšanu pārcelt uz drošāku vietu.
Apzināmies, ka Bauskas Rātslaukums ir pilsētas sirds un Jaunā gada
sagaidīšana tajā ir kļuvusi par tradīciju, bet Bauskas Kultūras centram,
kā pasākumu organizētājam, pirmām
kārtām jādomā par apmeklētāju drošību, ko nosaka arī publisku pasākumu organizēšanas likums.
Tāpat jāņem vērā, ka pirotehniskos izstrādājumus aizliegts izmantot tuvāk
par 300 metriem no kultūrvēsturiskiem objektiem, vēstures un kultūras
pieminekļiem, kapsētām, kulta ēkām,
dabas rezervātiem, kā arī citām vietām, kurās pirotehnisko izstrādājumu
izmantošana var apdraudēt tuvumā
esošu cilvēka dzīvību, veselību, mantu vai nodarīt kaitējumu videi.
Aicinām iedzīvotājus ar sapratni raudzīties uz Jaunā gada sagaidīšanas
vietas maiņu. Bauskas novada pašvaldība rūpēsies, lai atpūtas laukums
Dambja ielā būtu izrotāts un radītu
svētku sajūtu ikvienam apmeklētājam.

Ilze Lujāne,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Bauskas novada pašvaldība saņēma Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras pateicību par veiksmīgu sadarbību,
lielu ieguldījumu darbā ar jauniešiem un precizitāti darbā ar projekta dokumentāciju.
Apritējis gads kopš Bauskas novadā tiek realizēts projekts „PROTI
un DARI!’’. Tajā iesaista jauniešus,
kuri pašlaik nemācās, nestrādā un
neapgūst arodu.
Decembra sākumā kopumā projektā
atbalstu guvis 31 jaunietis. No kuriem 20 jaunieši nodarbības projektā
ir pabeiguši. Pašreiz aktīvi darbojas
11 jaunieši. Projekta ietvaros viņi
turpina saņemt dažādus atbalsta
pakalpojumus, darbojas radošajās
darbnīcās, mācās apgūt ēdiena gatavošanas prasmes, apgūst pašaprūpes
un mājsaimniecības darbu veikšanas prasmes. Turpinās sadarbība ar
mācību centru „BUTS” un Bauskas
NVA filiāles karjeras konsultantu.
Jaunieši apmeklē psihologa konsultācijas un piedalās aktivitātēs, kuras
paredzētas katra jaunieša individuālajā pasākumu programmā un veicina jauniešu izaugsmi un iespējas
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Aktuāla informācija
sasniegt izvirzītos mērķus. Divas
jaunietes mācību centrā „BUTS”
apguvušas apmācības kursu „Bērnu uzraudzības pakalpojumi”. Pēc
kursu pabeigšanas jaunietēm bija
iespēja „ēnot” auklītes darbu PII
„Pasaulīte”.
„Projektā „PROTI un DARI!”
darbojos kopš šī gada septembra.
Līdz tam biju apzinīga mamma un
veltīju lielāko daļu sava laika bērna vajadzībām. Taču domājot par
savu atvasi, biju aizmirsusi par
sevi, tāpēc, piesakoties projektam,
man bija iespēja apmeklēt dažādus
speciālistus, kā piemēram, karjeras
konsultantu, kurš palīdzēja izvērtēt
manas spējas, psihologs palīdzēja
saprast savas vēlmes un iedrošināja
turpināt iesākto ceļu pašizaugsmē.
Esmu sajūsmā par tām iespējām,
pateicoties kurām apmeklēju laikraksta „Bauskas Dzīve” redakciju,
gan arī vēroju sabiedrisko attiecību
speciālistu darbu Bauskas novada
pašvaldībā Tas ļāva saprast, ko tiešām vēlos studēt tuvākajā laikā un

ar ko vēlos nodarboties darba tirgū
nākotnē”, dalās pieredzē projektā
iesaistītā jauniete Līga.
12. decembrī Rīgā notika projekta
„PROTI un DARI” īstenošanas un
sasniegto rezultātu izvērtēšanas un
labās prakses pārņemšanas pasākums. Tajā dalījāmies projekta īstenošanas pieredzē, pārstāvot Zemgales reģionu, un saņēmām Jaunatnes
starptautisko programmu aģentūras
pateicību par veiksmīgu sadarbību,
lielu ieguldījumu darbā ar jauniešiem un precizitāti darbā ar projekta
dokumentāciju. Lepojamies ar projekta „PROTI un DARI” īstenošanas komandu, īpaši Bauskas novada
Sociālā dienesta darbinieces Dinas
Romanovskas veikumu!
Projekta „PROTI un DARI!” mērķis
ir attīstīt to jauniešu (vecumā no 15
līdz 29 gadiem ieskaitot) prasmes,
kuri pašlaik nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un
nav reģistrēti Nodarbinātības valsts
aģentūrā (NVA)

kā bezdarbnieki, un veicināt viņu
iesaisti izglītībā, darba gaitās, kā
arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā. Projektā tiks
piemērota kompleksa pieeja darbā
ar mērķa grupas jauniešiem, lai viņi
saņemtu vispusīgu un viņu individuālajām vajadzībām piemērotu atbalstu.
Bauskas novada pašvaldība šo projektu plāno ieviest līdz 2018.gada
31.decembrim. Projektā iesaistāmo
mērķa grupas jauniešu maksimālais skaits – 103 jaunieši, kopējais
pieejamais finansējums 161 112,60
eiro.
Ja Jums ir interese vai jautājumi par
šo programmu, lūdzu, zvaniet programmas vadītājai Dinai Romanosvskai, tel.63921802.

Jolanta Kalinka,
projektu vadītāja

Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojuma saņemšanu
Bauskas novada administrācija atgādina, ka ir spēkā Bauskas novada
domes 2013.gada 29.augusta saistošie noteikumu Nr.12 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Bauskas novadā”, kas paredz
7 nekustamā īpašuma īpašnieku
kategorijām nodokļa atvieglojumus
25-70% apmērā.
Kas var saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus?
- 50% apmērā no taksācijas gadā
aprēķinātās nekustamā īpašuma
nodokļa par zemes zem ēkām un
ēkām summas saņems fiziskas personas, kas ir pirmās un nestrādājoši otrās grupas invalīdi, Černobiļas
AES avārijas seku likvidatori un
personas, kurām ir bērns ar īpašām
vajadzībām vai personas, kuras
aprūpē pilngadīgu 1. un 2.grupas
nestrādājošu personu ar invaliditāti

kopš bērnības. Šīm nodokļa maksātāja kategorijām Bauskas novada
administrācijā jāsniedz iesniegums
(noteikta parauga veidlapa) par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu un dokuments, kas apliecina
personas statusa atbilstību attiecīgai
nodokļa maksātāju kategorijai, bet
otrās grupas invalīdiem izziņa no
Valsts ieņēmumu dienesta par ienākumu neesamību;
- 25-70% apmērā no taksācijas gadā
aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa par zemi un ēkām summas saņems saimnieciskās darbības veicēji, kas no saviem finanšu līdzekļiem
investējuši novada infrastruktūras
sakārtošanā, Bauskas vecpilsētas
ēku sakārtošanā, kā arī radījuši jaunas darba vietas.
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi netiek piešķirti, ja ir parādi

NĪN samaksa
Sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, portālā www.epakalpojumi.
lv iedzīvotājiem tiek piedāvāts
elektroniskais pakalpojums – Nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN)
Portālā pakalpojuma lietotājs var:
• iegūt informāciju par savu nekustamo īpašumu nodokli Latvijas pašvaldībās;
• aplūkot un izdrukāt maksāšanas
paziņojumus par saviem īpašumiem;
• pieteikties saņemt elektroniski
maksāšanas paziņojumus;
• veikt nodokļa apmaksu par saviem
īpašumiem;
• iegūt informāciju par veiktajiem,
sev piederošo īpašumu, nodokļa
maksājumiem pašvaldībās;
• iegūt citu noderīgu informāciju par
nekustamā īpašuma nodokli.
NĪN maksāšanas paziņojuma saņemšana elektroniski
Pakalpojums nodrošina nekustamā
īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma saņemšanu elektroniski no-

dokļu maksātāja e-pastā.
Lai pieteiktos pakalpojumamnekustamā īpašuma maksāšanas
paziņojuma saņemšanai uz savu
e-pasta adresi par Bauskas novadā piederošajiem īpašumiem, nepieciešams:
1.aizpildīt iesniegumu, kurā uzrādīt
savu vārdu, uzvārdu personas kodu
un e-pasta adresi (veidlapas paraugs
atrodams Bauskas novada pašvaldības mājas lapā bauska.lv sadaļā
pakalpojumi-veidlapas-nekustamā
īpašuma nodoklis);
2. nosūtīt to uz e-pastu
dome@bauska.lv;
3. vai ierasties personīgi Bauskas novada domē, aizpildot iesniegumu par
nekustamā īpašuma nodokļa saņemšanu e-pastā.
Papildu informācijai:
Bauskas novada pašvaldības nodokļu inspektoru tālrunis: 63921946,
63924055

pašvaldības budžetam par iepriekšējiem taksācijas gadiem.
Nodokļu atvieglojumus piešķir par
to taksācijas gadu, kurā iesniegts
nodokļa maksātāja iesniegums. Lai
atvieglojumu par taksācijas gadu saņemtu pilnā apmērā, nodokļu maksātājam iesniegums jāiesniedz līdz
aktuālā gada 1.februārim.
Bauskas novada dome aicina nekustamā īpašuma nodokļa maksātājus
iepazīties ar saistošajiem noteikumiem un izvērtēt atbilstību saistošo
noteikumu prasībām un iespēju saņemt atvieglojumus.
Katrai nodokļu kategorijai ir sagatavota iesnieguma veidlapa.
Iesniedzamo dokumentu saraksts
un iesniegumu veidlapa pieejama novada mājas lapā bauska.
lv – pakalpojumi – veidlapas - nekustamā īpašuma nodoklis vai pie
nodokļu inspektoriem.

Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumiem politiski represētām
personām 2018.gadam
Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciālisti ATGĀDINA, ka atbilstoši LR likuma „Par
nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta otrajai daļai, politiski represētām
personām par zemi un individuālo
dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošām ēkām vai dzīvokļa īpašumu,
kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā, piemērojama nekustamā īpašuma nodokļu atlaide 50% apmērā.
Lai augstāk minēto atlaidi piemērotu, politiski represētām personām līdz 2017. gada 31. decem-

brim sava pagasta pārvaldē, vai
novada domē jāiesniedz:
• iesniegums, par nodokļa atvieglojumu piemērošanu ar apliecinājumu, ka īpašumā netiek veikta saimnieciskā darbība.
Ja minētie dokumenti iesniegti pēc
2017.gada 31.decembra, - nodokļa atvieglojums par 2018.gadu tiks
piemērots ar nākamo mēnesi pēc
dokumenta iesniegšanas (MK noteikumi Nr.495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu
piemērošanas kārtība” 35.punkts).

Informāciju par nodokļu atvieglojumiem, Jums sniegs pašvaldības
ekonomikas un finanšu nodaļas speciālisti:
Par Bauskas pilsētas īpašumiem –
nodokļu inspektore Ņina Tomase,
tālruni 63924055;
Par Gailīšu, Īslīces, Codes pagastu
īpašumiem – nodokļu inspektors
Zintis Konovs, tālruni 63921946;
Par Brunavas, Ceraukstes, Dāviņu,
Mežotnes, Vecsaules pagastu īpašumiem - nodokļu inspektore Ineta
Šķirmante, tālrunis 63921946.

Informācija
Janvārī
10.janvārī plkst.15.00 – Sociālo, izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas sēde
11.janvārī plkst.14.00 – Vides un attīstības komitejas sēde;
18.janvārī plkst.14.00 – Finanšu komitejas sēde;
25.janvārī plkst.14.00 – novada domes sēde.

Apsveikumi
Sirsnīgi sveicam mūsu novada dižos jubilārus
Vasiliju BREZINU Mežotnē
Janīnu POŠKU Codē
Ainu STANKEVIČU Bauskā

Sirsnīgi sveicam mūsu novada Dimanta kāzu
jubilārus
Ernestu un Lūciju RUDZROGAS Codē

Sirsnīgi sveicam mūsu novada Zelta kāzu
jubilārus
Ati un Terēziju ĀBOLIŅUS Īslīcē
Zenonu un Regīnu ĶISEĻUS Brunavā
Jāni un Janīnu KĀRKLIŅUS Bauskā
Ojāru un Lidiju SAULKALNUS Bauskā
Alfrēdu un Dzintru ČERVINSKUS Brunavā
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No domes sēdes

Jauna Bauskas novada teritorijas
plānojuma izstrāde
Spēkā esošais Bauskas novada teritorijas plānojums izstrādāts laika
posmā no 2009.gada līdz 2012.gadam, apstiprināts ar Bauskas novada
domes 2012.gada 26.aprīļa lēmumu „Par Bauskas novada teritorijas
plānojuma 2012. – 2023.gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu
Nr.11 „Bauskas novada teritorijas
plānojuma 2012. – 2023.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumi” izdošanu”
(turpmāk – Teritorijas plānojums).
Kopš Teritorijas plānojuma apstiprināšanas brīža ir stājušies spēkā jauni ar vietējās pašvaldības teritorijas
plānojumā ietveramo informāciju
saistīti normatīvie akti ar augstāku
juridisko spēku: Ministru kabineta
(turpmāk - MK) 2013.gada 30.aprīļa
noteikumi Nr.240 „Vispārīgie teriDOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā 2017.gada 30.novembrī

torijas plānošanas, izmantošanas un
apbūves noteikumi”; MK 2014.gada
8.jūlija noteikumi Nr.392 „Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas noteikumi”, tai skaitā
MK 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr.628 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem”.
Bauskas novada pašvaldībā periodiski tiek saņemti arī nekustamo īpašumu īpašnieku priekšlikumi saistībā
ar nepieciešamību mainīt teritorijas
funkcionālo zonējumu.
Lai nodrošinātu normatīviem atbilstošu ilgtermiņa teritorijas attīstības
plānošanas dokumentu, 2017.gada
30.novembra Bauskas novada domes sēdē domes deputāti pieņēma
lēmumu uzsākt jauna Bauskas novada teritorijas plānojuma izstrādi.
prot.Nr.10, 13.p.

Par Bauskas novada Teritorijas
plānojuma izstrādes uzsākšanu
Bauskas novada teritorijas plānojums apstiprināts ar Bauskas novada
domes 2012.gada 26.aprīļa lēmumu „Par Bauskas novada teritorijas
plānojuma 2012. – 2023.gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu
Nr.11 „Bauskas novada teritorijas
plānojuma 2012. – 2023.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumi” izdošanu”
(turpmāk – Teritorijas plānojums).
Kopš Teritorijas plānojuma apstiprināšanas brīža ir stājušies spēkā jauni ar vietējās pašvaldības teritorijas
plānojumā ietveramo informāciju
saistīti normatīvie akti ar augstāku
juridisko spēku, tai skaitā Ministru
kabineta 2014.gada 8.jūlija noteikumi Nr.392 „Teritorijas attīstības
plānošanas informācijas sistēmas
noteikumi”.
Bauskas novada pašvaldībā perio-

diski tiek saņemti nekustamo īpašumu īpašnieku priekšlikumi saistībā
ar nepieciešamību mainīt teritorijas
funkcionālo zonējumu.
Lai nodrošinātu normatīviem
atbilstošu ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu, nepieciešams uzsākt Bauskas novada
Teritorijas plānojuma izstrādi.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
1.punktu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 10.pantu, Teritorijas
attīstības plānošanas likuma 5.panta pirmās daļas 3.punktu, 12.panta
pirmo daļu un 23.panta septīto daļu,
Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi
par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem” 2., 26. un
75.punktu, Bauskas novada dome
nolemj:
1. Uzsākt Bauskas novada Teritori-

Pielikums

Bauskas novada domes 2017.gada 30.novembra lēmumam
(protokols Nr.10, 13.punkts)

DARBA UZDEVUMS
Bauskas novada Teritorijas plānojuma
izstrādei
1. Teritorijas plānojuma izstrādes
pamatojums
1.1. Nodrošināt Teritorijas plānojuma atbilstību spēkā esošajam normatīvajam regulējumam teritorijas
plānošanas jomā, lai nodrošinātu
iespēju izstrādāt plānošanas dokumentus (detālplānojumus un lokālplānojumus) Teritorijas attīstības
plānošanas informācijas sistēmas
(turpmāk – TAPIS) vidē.
1.2.
Izstrādes nepieciešamību
nosaka:
1.2.1.
likums „Par pašvaldībām”;
1.2.2.
Attīstības plānošanas sistēmas likums;
1.2.3.
Teritorijas attīstības plānošanas likums;
1.2.4.
Ministru kabineta 2014.
gada 14.oktobra noteikumi Nr.628
„Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”;
1.2.5.Bauskas novada Ilgtspējīgas
attīstības stratēģija 2012.-2030.ga-

dam.
1.3.Teritorijas plānojuma mērķis ir
veidot pamatu ilgtspējīgai, efektīvai
un racionālai novada teritorijas un
tās resursu izmantošanai, izvērtēt
novada teritorijas attīstībai esošo potenciālu un noteikt tā izmantošanai
nepieciešamās prasības un ierobežojumus, radīt labvēlīgus apstākļus
uzņēmējdarbības attīstībai un investīciju piesaistei, radīt priekšnoteikumus vides kvalitātes nodrošināšanai,
rūpniecisko un vides risku novēršanai, veicināt pakalpojumu pieejamību un optimālu transporta sistēmas
funkcionēšanu, saglabāt dabas un
kultūras mantojumu, ainavas un
bioloģisko daudzveidību, kā arī paaugstināt kultūrainavas un apdzīvoto
vietu kvalitāti.
2. Teritorijas plānojuma izstrādes
uzdevumi
2.1.
Teritorijas plānojumu izstrādāt atbilstoši Ministru kabineta
2014.gada 14.oktobra noteikumiem
Nr.628 „Noteikumi par pašvaldības

Teritorijas plānojuma mērķis ir veidot pamatu ilgtspējīgai, efektīvai un
racionālai novada teritorijas un tās
resursu izmantošanai, izvērtēt novada teritorijas attīstībai esošo potenciālu un noteikt tā izmantošanai
nepieciešamās prasības un ierobežojumus, radīt labvēlīgus apstākļus
uzņēmējdarbības attīstībai un investīciju piesaistei, radīt priekšnoteikumus vides kvalitātes nodrošināšanai,
rūpniecisko un vides risku novēršanai, veicināt pakalpojumu pieejamību un optimālu transporta sistēmas
funkcionēšanu, saglabāt dabas un
kultūras mantojumu, ainavas un
bioloģisko daudzveidību, kā arī paaugstināt kultūrainavas un apdzīvoto
vietu kvalitāti.

Dace Platonova,
teritorijas plānotāja

jas plānojuma izstrādi.
2. Apstiprināt Teritorijas plānojuma
izstrādes darba uzdevumu saskaņā ar
pielikumu.
3. Par Teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt iestādes
„Bauskas novada administrācija”
Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotāju Daci Platonovu.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram ar rīkojumu
izveidot darba grupu Teritorijas plānojuma izstrādei.
5. Paziņojumu par Teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu ievietot
Bauskas novada pašvaldības interneta vietnē www.bauska.lv, kā arī publicēt pašvaldības laikrakstā „Bauskas Novada Vēstis”.
6. Lēmumu par Teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai un ievietot Teritorijas
attīstības plānošanas informācijas
sistēmā.
Pielikumā: Darba uzdevums

Domes priekšsēdētāja vietnieks
V.Čačs

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk - MK noteikumi Nr.628);
2.2.
Izvērtēt spēkā esošo Teritorijas plānojuma atbilstību Ministru
kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumiem Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un
apbūves noteikumi” (turpmāk - MK
noteikumi Nr.240);
2.3.Izstrādāt metodiku Bauskas novada teritorijas plānojuma satura izvērtēšanai attiecībā uz atbilstību Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa
noteikumiem Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un
apbūves noteikumi”, spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem, kā arī citiem
apstākļiem, kas ietekmē teritorijas
plānojuma leģitimitāti pēc būtības;
2.4.
Atbilstoši metodikai sagatavot analītisku pārskatu par nepieciešamajām korekcijām Bauskas
novada teritorijas plānojumā un to
iespējamo ietekmi uz Bauskas novada teritorijas izmantošanu un attīstības iespējām (sniegt skaidrojumu
par korekciju būtību – formāli grozījumi, būtiskas izmaiņas, kas faktiski
ietekmē teritorijas izmantošanas nosacījumus u.c.)
2.5.Telpiski precizēt Bauskas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā
ietverto telpiskās attīstības perspek-

tīvu - telpiskās struktūras elementus,
kas norāda funkcionālo telpu teritoriālo piesaisti.
2.6.Pārskatīt un precizēt pašvaldības kompetencē esošās apgrūtinātās
teritorijas, to aizsargjoslas atbilstoši
Aizsargjoslu likuma, kā arī ievērojot
Apgrūtināto teritoriju informācijas
sistēmas likumā noteiktās prasības;
2.7.Izvērtēt Bauskas novada apdzīvojuma struktūras attīstību un precizēt ciemu robežas, ja nepieciešams;
2.8.Teritorijas plānojumā aktualizēt
dabas parka „Bauska” teritorijas izmantošanu;
2.9.Izvērtēt Bauskas vecpilsētas
aizsargājamās teritorijas un precizēt
centra apbūves robežas, ja nepieciešams;
2.10.Izvērtēt Bauskas novada teritorijā spēkā esošos detālplānojumus
un to realizāciju. Atbilstoši izvērtējumam izstrādāt priekšlikumus par
atceļamajiem detālplānojumiem vai
to daļām, ja nepieciešams;
2.11.
Teritorijas plānojumā ietvert transporta infrastruktūras attīstības plānu, paredzot ielu kategorijas
atbilstoši MK noteikumu Nr.240 iedalījumam un nosakot sarkano līniju
risinājumus;
2.12.Izvērtēt Bauskas pilsētā īpaša
režīma zonas ceļu satiksmes drošības uzlabošanai, sabiedrības veselības, sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai, kā arī dabas,
īpaši aizsargājamo kultūrvēsturisko
teritoriju un kultūras pieminekļu
aizsardzībai, lai nepieciešamības gadījumā noteiktu pašvaldības nodevu
transportlīdzekļu iebraukšanai;
2.13.Teritorijas plānojumā identificēt piemērotāko Rail Baltica
dzelzceļa līnijas pieturu Bauskā
un iespējamos telpiskos risinājumus perspektīvā industriālā parka
attīstībai, ņemot vērā plānoto Rail
Baltica dzelzceļa līniju, A7 autoceļa apvedceļu un to sasaisti ar esošo
infrastruktūru ar mērķi veicināt ekonomisko attīstību un radīt labvēlīgus
priekšnosacījumus jaunu industriālo
uzņēmumu izveidei;
2.14.
Nepieciešamības gadījumā nodrošināt stratēģiskā ietekmes
uz vidi novērtējuma veikšanu, atbilstoši likumam „Par ietekmes uz
vidi novērtējumu”;
2.15.Teritorijas plānojumu izstrādāt,
lietojot TAPIS atbilstoši Ministru
kabineta 2014.gada 8.jūlija noteikumiem Nr.392 „Teritorijas attīstības
plānošanas informācijas sistēmas
noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.392);
2.16.Teritorijas plānojuma saturs un
plānojuma sadaļas – grafiskā daļa,
teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi jāstrukturē un jāsagatavo
atbilstoši TAPIS datu standartizācijai un klasifikācijai saskaņā ar MK
noteikumu Nr.392 un MK noteikumiem Nr.628 prasībām.
3. Sadarbība ar institūcijām
3.1.Valsts vides dienesta Jelgavas
reģionālā vides pārvalde;
3.2.Dabas aizsardzības pārvalde;
3.3.VAS „Latvijas Valsts ceļi”;
3.4. Valsts meža dienesta Zemgales
virsmežniecība;
3.5. VA „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra”;
3.6. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija;
3.7. AS „Latvenergo”;
3.8. AS „Latvijas Gāze”;
3.9. Satiksmes ministrija;
3.10. Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Dzelzceļš”;

3.11. Vides valsts pārraudzības birojs;
3.12. Zemgales plānošanas reģions;
3.13. Iecavas novada pašvaldība;
3.14.Vecumnieku novada pašvaldība;
3.15.Rundāles novada pašvaldība;
3.16.Ozolnieku novada pašvaldība.
4. Kartogrāfiskā pamatne
4.1. Teritorijas plānojuma izstrādei
izmanto aktuālus Valsts zemes dienesta izsniegtus nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmas
grafiskos datus un Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS 92
izstrādātu topogrāfisko pamatni ar
mēroga noteiktību 1: 10 000.
5. Teritorijas plānojuma sastāvdaļas
5.1.
Paskaidrojuma raksts:
5.1.1.
spēkā esošā teritorijas plānojuma un detālplānojumu īstenošanas izvērtējums;
5.1.2.
teritorijas pašreizējās izmantošanas apraksts un teritorijas
attīstības priekšnoteikumi;
5.1.3.
teritorijas attīstības mērķi
un virzieni;
5.1.4.
teritorijas plānojuma risinājumu apraksts un pamatojums;
5.1.5.
teritorijas plānojuma atbilstība novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai.
5.2.
Grafiskā daļa, kurā noteikts funkcionālais zonējums, teritorijas ar īpašiem noteikumiem,
pašvaldības kompetencē esošās
apgrūtinātās teritorijas un ciemu robežas, un attēlotas Bauskas novada
un administratīvo vienību robežas,
publiskās infrastruktūras objekti,
nacionālas nozīmes derīgo izrakteņu atradņu teritorijas, teritorijas un
objekti, kuriem noteikts nacionālo
interešu objekta statuss, apgrūtinātās
teritorijas un objekti, kuriem nosaka
aizsargjoslas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par apgrūtinātajām teritorijām.
5.3.
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kuros
jāiekļauj:
5.3.1.
konkrētas prasības teritorijas izmantošanai un apbūves parametriem katrā funkcionālajā zonā;
5.3.2.
nosacījumi lokālplānojumu izstrādei, ar kuriem tiek grozīts
pašvaldības teritorijas plānojums;
5.3.3.
nosacījumi detālplānojumu izstrādei;
5.3.4.
citas prasības atbilstoši
MK noteikumiem Nr.240.
6. Sabiedrības līdzdalības nodrošināšana
6.1.Teritorijas plānojuma izstrādes
procesu organizēt atbilstoši MK noteikumi Nr.628 prasībām;
6.2.Nodrošināt pilnvērtīgu un sabiedrībai saprotamu teritorijas attīstības plānošanas procesu un iesaisti
novada teritorijas attīstības plānošanā;
6.3.Publiskās apspriešanas termiņu
noteikt ne mazāku kā 4 (četras) nedēļas;
6.4.Informēt sabiedrību par teritorija plānojuma izstrādes aktivitātēm,
publicējot ar dokumenta izstrādi
saistītos materiālus, nodrošinot viedokļu izteikšanas iespējas, kā arī
atbilžu un komentāru saņemšanas
iespējas uz interesējošajiem jautājumiem, informāciju ievietojot pašvaldības interneta vietnē www.bauska.
lv, laikrakstā „Bauskas Novada vēstis” un TAPIS.

Domes priekšsēdētāja vietnieks
V.Čačs
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Bauskas novada uzņēmēju Gada balva 2017

Zināmi Bauskas novada uzņēmēju
Gada balvas 2017 ieguvēji
Bauskas pilī, pulcējoties novada
uzņēmējiem, novada vadības un

pašvaldības iestāžu pārstāvjiem, 2.decembrī svinīgi tika aizvadīts konkursa

„Bauskas novada uzņēmēju Gada balva 2017” noslēguma pasākums.

Iedzīvotāji konkursam pieteica uzņēmējus deviņās nominācijās: „Novada lauksaimnieks”, „Novada tēla
popularizētājs”, „Novada izaugsme”, „Novada jaunais uzņēmējs”,
„Gada pakalpojumu sniedzējs”,
„Gada tirgotājs”, „Gada partneris”,

„Novada mājražotājs/amatnieks”
un „Skolēnu uzņēmums”.
Konkurss rīkots, lai pateiktos un godinātu Bauskas novada uzņēmējus,
kuri aktīvi un godprātīgi darbojas
savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību novadā.

Balvu nominācijā „Novada jaunais uzņēmējs 2017” saņēma
SIA „DABA DABA”, Krišjānis Sondors, Jānis Urbiņš
Balvu nominācijā „Novada lauksaimnieks 2017” saņēma ZS „VAIDELOTES”, Jātnieku ģimene

Balvu nominācijā „Gada pakalpojumu sniedzējs 2017”
saņēma atpūtas komplekss „Miķelis”, SIA „Uzvara
lauks”. Arnis Vējš un Agris Mustermanis ar komandu

Balvu nominācijā „Novada tēla popularizētājs 2017” saņēma SIA „GUSTO”,
Andra Katkeviča, Līga Elmane

Balvu nominācijā „Novada izaugsme 2017” - SIA „Baltic
Dairy Board”, Kaspars un Ilona Kazāki
Balvu nominācijā „Gada tirgotājs 2017” - Veikals Argo, SIA „A.V.A.”.
Vladimirs Vasjukovs, Žanna Arcimoviča

turpinājums 5.lpp

lasiet arī www.bauska.lv
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Aktualitātes novadā
DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā 2017.gada 30.novembrī

prot.Nr.10, 9.p.

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
maksas apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmo daļu,
Bauskas novada domes 2010.gada
22.jūlija saistošo noteikumu Nr.19
„Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu” 60. un 61.punktu un
SIA „VIDES SERVISS” 2017.gada
26.oktobra iesniegumu Nr.1.13.280, Bauskas novada dome nolemj:

1.Apstiprināt maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (euro par
vienu kubikmetru) Bauskas novada
administratīvajā teritorijā– vienotajā
atkritumu apsaimniekošanas zonā
no 2018.gada 1.janvāra: 15,81 euro
(bez pievienotās vērtības nodokļa),
ko veido:
1.1. maksa par sadzīves atkritumu
savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu

savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu uzturēšanu 7,76 euro;
1.2. Sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā „Grantiņi”– 3,15 euro;
1.3. dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos
aktos noteiktajā apmērā – 4,90 euro.
2. Noteikt, ka lēmums publicējams
Bauskas novada pašvaldības laikrakstā „Bauskas Novada Vēstis”.

Domes priekšsēdētāja vietnieks
V.Čačs

No 2018. gada 1. janvāra palielināsies maksa
par atkritumu izvešanu
Balvu nominācijā „Novada mājražotājs 2017” saņēma
Iluta Straģe, kas gatavo aitas piena produkciju

SIA „Vides serviss” informē, ka sakarā ar dabas resursu nodokļa palielināšanos, no 2018. gada 1. janvāra palielināsies atkritumu apsaimniekošanas tarifs Bauskas novadā.
Dabas resursu nodoklis no 2018. gada 1. janvāra palielināsies no EUR 25 uz EUR 35 (par vienu tonnu atkritumu).
Tā rezultātā ar 2018. gada 1. janvāri SIA “Vides serviss” stāsies spēkā jauna sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
maksa – EUR 19,13 par vienu kubikmetru ar PVN (līdz 31.12.2017. – 18,30 EUR/m3).
Jaunā maksa tika apstiprināta ar Bauskas novada domes sēdes 2017. gada 30. novembra lēmumu
Maksa līdz 31.12.2017. (ar PVN)

Maksa no 01.01.2018. (ar PVN)

Konteinera 0,24 m3 izvešanas maksa

4,39

4,59

Konteinera 1,11 m3 izvešanas maksa

20,12

21,04

Daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem samaksa par atkritumiem mēnesī palielināsies vidēji par 5%.
Atkritumu apsaimniekošanas maksu veido trīs daļas:
• SIA „Vides serviss” sadzīves atkritumu savākšanas un pārvadāšanas maksa;
• sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprināts tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā
„Grantiņi”;
• dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu.

Balva nominācijā „Gada partneris 2017” tika piešķirta
SIA „Kvēle”, Ģirts Karpovičs

Paredzams, ka dabas resursu nodoklis palielināsies vismaz turpmākos divus gadus, 2020. gadā sasniedzot EUR 50
par vienu tonnu atkritumu.

Informācijai!

Balvu nominācijā „Skolēnu mācību uzņēmums 2017”
saņēma SMU „Palutini sevi”

„Bauskas novada uzņēmēju Gada balva
2017” noslēguma pasākumā tika pasniegtas arī speciālbalvas:
• AS „Attīstības finanšu institūcijas Altum” specbalvu saņēma SIA „Kāpostnīca”, Iveta Ļekūne Brunavas pagastā;
• Biedrības „BAUSKAS RAJONA LAUKU PARTNERĪBA” speciālbalvu
saņēma Iluta Straģe par aitas piena produkciju;
• Bankas „Citadele” specbalvu ieguva ZS “„Krišjāņi”, Jānis Straģis Brunavas pagastā un SIA „Pilger”, restorāns „Mūza”, Kristaps Ozols;
• Reģionālā laikraksta „Bauskas Dzīve” speciālbalvu saņēma atpūtas komplekss „Miķelis”, SIA „Uzvara-Lauks”;
• Biedrības „Uzņēmēju klubs „Bauska - 97”” speciālbalvu saņēma SIA
„Race Land Musa”.

Zane Gorškova,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Dabas resursu nodokli Latvijā piemēro kopš 1991. gada. Laika gaitā bija nepieciešamība minēto likumu būtiski
pārstrādāt, un 1995. gada nogalē tika pieņemts jauns likums „Par dabas resursu nodokli”. Šobrīd dabas resursu
nodokļa piemērošanu reglamentē Dabas resursu nodokļa likums (pieņemts 15.12.2005.).Dabas resursu nodokļa
mērķis ir veicināt dabas resursu ekonomiski efektīvu izmantošanu, ierobežot vides piesārņošanu, samazināt vidi
piesārņojošas produkcijas ražošanu un realizāciju, veicināt jaunu, vidi saudzējošu tehnoloģiju ieviešanu, atbalstīt
tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību, kā arī finansiāli nodrošināt vides aizsardzības pasākumus.
Nodokļa aprēķinu kontrolē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, iestādes un Valsts ieņēmumu dienests.

Aiva Avota-Zalstere, SIA „Vides serviss” sabiedrisko attiecību speciāliste

„Latvju smeķis” Codes pamatskolā
12.decembrī, gatavojoties Latvijas
simtgadei, Codes pamatskolā norisinājās konkurss „Latvju smeķis’’,
kura laikā 7.- 9. Klašu meitenes sacentās latvisko ēdienu gatavošanā.
7.klases meitenes bija izvēlējušās
gatavot vienu no tradicionālākajiem
latviešu ēdieniem – pelēkos zirņus
ar speķi. Savukārt 8.klases meitenes
gatavoja uzkodas, kuras simbolizēja Latvijas atrašanos jūras krastā
– biezpiena maizītes ar siļķi, gurķi
un olu. 9.klases meitenes noslēdza
degustāciju ar desertu, rupjmaizes
kārtojumu ar brūkleņu ievārījumu,
kura sastāvdaļās atspoguļojās Latvijas simboliskās krāsas.
Ēdienu degustēšanā piedalījas sko-

las skolēni un skolotāji, bet balsošanā piedalījās 4.- 6.klašu skolēni
un skolotāji, kuri vēlāk arī varēja
atdot savu balsi par savu iecienītāko
ēdienu.
Tika sadalītas nominācijas. 7.klase
ieguva nomināciju „Tautiskākais
ēdiens”, 8.klase „Daudzveidīgākais
ēdiens’’ un 9.klase ieguva nomināciju „Iecienītākais ēdiens’’.
Šāds konkurss Codes pamatskolā
norisinājās pirmo reizi un guva pozitīvas atsauksmes kā no dalībnieku
puses, tā arī no degustētājiem.

Laura un Anete, Codes
pamatskolas 9.klases
skolnieces
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Sports

Krāšņi aizvadīts „Sporta laureāts 2017”
Bauskas novada sportistiem, sporta entuziastiem, atbalstītājiem un
līdzjutējiem šis gads bija ievērojams ar augstvērtīgiem panākumiem
pasaules un Eiropas mērogā, ar Latvijas čempionu tituliem, kā arī ar
jauniem projektiem veselības veicināšanas jomā, kas ļauj pilsētā un pagastos stiprināt iedzīvotāju veselību.
bols
Lai izvērtētu aizvadīto sezonu un
pateiktos saviem aktīvākajiem, spē60g.Andrejs Šmigarevs - brīvā cīņa
60g. Aldis Ukstiņš - volejbols
cīgākajiem un pieredzējušajiem spor60g. Jānis Vastlāvis - volejbols
tistiem, 16.decembra vakarā Īslīces
60g. Andris Rupkus - invalīdu sports
pagasta kultūras namā aizritēja Baus60g. Raimonds Smalkais - invalīdu
kas novada sportistu saimes gadskārsports
tējie svētki „Sporta laureāts 2017”.
Pasākuma vadītāja Inita Nagņibeda,
60g. Jons Gribs - invalīdu sports
Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Voldemārs Čačs un
Par ieguldījumu Bauskas novada
sporta centra „Mēmele” direktore
un sava pagasta sporta attīstībā
Līga Rimševica sveica kuplo „Sportika sveikti
ta laureāts 2017” dalībnieku pulku.
Bauskā Inga Tarvida un Ilona
Ar aizrautīgu deju klātesošos ieprieDramačonoka
Īslīces pagastā Aldis Ukstiņš un
cināja deju kolektīvs „Jandāls”, bet
vakara turpinājumā ar savu skanīgo
Aleksandrs Ivanovs
Codes pagastā Kārlis Kalniņš
balsi kultūras namu piepildīja dzieun Gatis Pelēķis
dātāja Ieva Sutugova-Miltiņa.
Ceraukstes pagastā
Kā pirmie apbalvojumus saņēma šī
Nauris Dumbrovskis
gada jubilāri, kuriem sports desmiGailīšu pagastā
tiem gadu ir bijusi un ir neatņemama
Tomass Valts Jirgensons
viņu dzīves sastāvdaļa:
85g.Valdis Zadovskis - dambrete
Brunavas pagastā
80g.Alfs Rīns - invalīdu sports
Solvita Metene
75g.Arnolds Šimkuss - šahs,dambrete
Mežotnes pagastā Uldis Kolužs
75g.Māris Bergs - šahs, dambrete
un Iļja Artemjevs
75g.Veronika Markūne - invalīdu
Vecsaules pagastā
sports
Ivars Brazauskis
75g.Ernests Iļņickis - invalīdu sports
Pasākuma kulminācija bija šī
70g. Viesturs Pūpols - rokasbumba
gada Bauskas novada spor70g.Anatolijs Abramovs - brīvā cīņa
ta laureātu sveikšana. Šogad
70g. Gunārs Meļķis - darti
sporta lietu sabiedriskajai pado70g.Aina Slucka - invalīdu sports
mei, izvērtējot uzvarētājus devi65g.Dzintars Lenbergs - vieglatlētiņās nominācijās, nebija iemesla
ka, pauerliftings
diskusijām. Rezultāti runāja paši
65g. Tālivaldis Rūmītis - dambrete
par sevi!
65g. Aldis Pavilons - novuss
Par Bauskas novada 2017. gada
65g. Mihails Jepiševs - brīvā cīņa
labākajiem sportistiem savās no65g.Andrejs Robežnieks-basketbols
minācijās tika atzīti:
60g.Jānis Zauers-rokasbumba, futLabākā sportiste – Inese Tar-

vida – Pasaules čempionāta teikvondo bronzas medaļas ieguvēja.
Labākais sportists – Jānis Baltušs
– Eiropas komandu čempionāta
vieglatlētikā sudraba medaļas ieguvējs, vairākkārtējs Latvijas čempions.
Labākais tehnisko sporta veidu
sportists – Elvijs Mucenieks – Pasaules blakusvāģu motokrosa čempionāta sudraba godalgas ieguvējs,
Francijas čempions.
Labākā sporta veterāne – Inta Liepa un Velta Bruce – Eiropas čempionāta sudraba medaļu ieguvējas
10km soļošanā komandām.
Labākais sporta veterāns – Guntars Purviņš – starptautiskais sporta

meistars, 2017.gada Latvijas čempions 64 un 100 lauciņu damretē.
Labākais sportists cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām – Dainis Pavilons – Starptautisko sacensību novusā cilvēkiem ar īpašām vajadzībā,
sudraba medaļas ieguvējs.
Labākā sporta spēļu komanda –
Bauskas novada vīriešu basketbola komanda SC Mēmele/Bauskas
BJSS – Latvijas basketbola līgas
3.divīzijas čempioni.
Gada uzlecošā zvaigzne – Jolanta
Tarvida – 2017.gada Eiropas junioru
un pieaugušo čempionāta bronzas
medaļas ieguvēja.
Gada notikums sportā – „Latvijas
spēcīgākā pilsēta” titula izcīnīšana,
kas ir nozīmīgs novada pauerliftinga
komandas darba rezultāts.

Svinīgās daļas noslēgumā laikraksta
„Bauskas Dzīve” žurnālists Uldis
Varnevičs pasniedza avīzes simpātiju balvu - tā aizceļos uz Vāciju pie
Ineses Tarvidas.
Vairāk nekā 140 novada sportisti par
saviem sasniegumiem saņems Bauskas novada dāvātās naudas balvas.
Nākošais mūsu valstij būs jubilejas
gads. Gan kultūras, gan sporta pasākumi Latvijā izskanēs zem simtgades zīmes. Līdz pat Jāņu laikam dažādos novados tiks rīkotas Latvijas
simtgades spēles, kas vienlaicīgi būs
pasaules latviešu sporta forums un
Latvijas sporta veterānu savienības
55.sporta spēles.

Inga Ūbele, sporta centra
„Mēmele” galvenā speciāliste

Jaunsaules un Ozolaines bibliotēka iegūst jaunas un gaišas telpas

Jaunsaules bibliotēkas jaunās telpas
20.decembrī Vecsaules pamatskolas telpās, kas atrodas Jaunsaulē
Mēmeles krastā, atklāta Jaunsaules
bibliotēka.
Atklāšanas pasākumu ieskandināja
mazie Jaunsaules skolas audzēkņi
un dziedātājas no ansambļa „Uguntiņas”.
Lai arī iepriekšējā bibliotēka atradās
ciemata centrā un iedzīvotājiem tā
bija viegli pieejama, telpas bibliotēkas vajadzībām bija nepiemērotas.
Pašlaik par Eiropas Savienības fonda līdzekļiem veikta projekta pirmā
kārta – telpu remonts, bet nākamgad

otrajā kārtā plānots iepirkt jaunu
inventāru un papildināt literatūras
krājumus.
Pagājušajā nedēļā atklāta arī Ozolaines bibliotēka, kas, tāpat kā Jaunsaules bibliotēka, kļūs par uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku.
Ir izstrādāta jauna mācību programma skolēniem, kas veicinās uzņēmējdarbībai nepieciešamo prasmju attīstību. Programmā iesaistīs
skolēnus no Bauskas sākumskolas,
Bauskas Valsts ģimnāzijas un Īslīces vidusskolas. Speciālas apmācības tiks organizētas pedagogiem un

bibliotekāriem, nodarbības
norisināsies jaunajās bibliotēkās, kā arī citās biznesa
atbalsta bibliotēkās.
Jaunsaules un Ozolaines
bibliotēkas savas pārvērtības piedzīvo, pateicoties
projektam “Biznesa bibliotēku potenciāla attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai
pašvaldībās”. Šajā projektā
paredzēts jaunās telpās izvietot arī Gailīšu pagasta
bibliotēku.
Abās bibliotēkās būvdarbus
veica SIA “Latbūvnieks”.
Jaunsaules bibliotēkas telpu pārveidošana izmaksāja 46
485 eiro, savukārt
Ozolaines bibliotēka - 31 934 eiro.
Bibliotēkas
infrastruktūras tiek uzlabotas
Interreg V-A Latvijas Lietuvas Pārrobežu sadarbības
programmas 2014. – 2020.
gadam Latvijas-Lietuvas
pārrobežu sadarbības programmas projekta “Biznesa
bibliotēku potenciāla attīstība
uzņēmējdarbības
veicināšanai pašvaldībās”
(BUSINESS BAG), Nr.LLI-155 ietvaros.
Projekta mērķis ir uzlabot
infrastruktūru un celt to

darbinieku kapacitāti ar mērķi nodrošināt inovatīvu uzņēmējdarbības
atbalsta centra vidi, kā arī nodrošināt bibliotēkās kvalitatīvus biznesa
atbalstošus pakalpojumus, attīstīt
uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku
tīkla potenciālu un iespējas.
Projekta vadošais partneris: Projekta vadošais partneris ir Pasvales rajona pašvaldība, projekta partneris

Bauskas novada pašvaldība.
Projekta kopējās izmaksas ir 375
920,31 EUR, kur Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums
ir 319 532,26 EUR, valsts līdzfinansējums - 18 796,02 EUR un Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums 37 592,03 EUR.

Zane Gorškova,
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Jaunatnes sports

Bauskas novada „Jaunatnes sporta laureāts 2017”
Svinīgajā pasākumā tika sveikti
123 sportisti – Bauskas Bērnu un
jaunatnes sporta skolas audzēkņi,
kuri uzrādījuši augstus sasniegumus
Latvijas, Eiropas un pasaules mēroga sacensībās desmit sporta veidos.
Paldies sportistu treneriem, atbalstītājiem.

Jaunatnes sporta laureāti
BRĪVĀ CĪŅA
1.Andrejs Maslobojevs U-15
2.Sergejs Staļmačenoks U-15
3.Laura Jonase U-15
4.Keita Bērzleja U-15.
5.Dāvis Rimševics
6.Kristiāns Aleksejevs
7.Krišjānis Ķikurs
8.Artūrs Alksnis
9.Jēkabs Ķikurs
10.Edijs Rutka
11.Kristofers Muižnieks
Atzinības raksts
(veicināšanas balva)
12.Kristians Manavickis
Treneri: Andrejs Vasiļjevs,
Jurijs Ručkanovs
TEKVONDO
1.Inese Tarvida
2.Jolanta Tarvida
Treneri: Mārupes sporta centra treneris Vitālijs Lepins
GALDA TENISS
1.Ance Šastakoviča
2.Daniela Kučinska
3.Karīna Gailiša
Treneri: Aleksandrs Šutka un Modris Indriksons
DAMBRETE
1.Reinis Štāls
2.Everts Rūdolfs Lepsis
3.Denijs Vilhelms Krauklis
4.Elza Zandere
5.Emīls Zvirbulis
6.Jurģis Stīpnieks
7.Keita Enija Platā
8.Niks Naidžels Zeltiņš
9.Maruta Opočkina
Atzinības raksts
(veicināšanas balva)
1.Toms Brigmanis
2.Ardis Māskis
3.Evelīna Gedrovica
4.Oksana Paegle
Treneri: Inga Bernāte, Ilgvars Ūdris, Māris Bergs
NOVUSS
1.Dāvis Kalve
Treneris Aldis Pavilons
ŪDENS MOTOSPORTS
1.Nils Rets Slakteris
2.Ralfs Zaharčenoks
3.Laura Lakoviča-Lakovica

4. Kristers Mangins
5.Miks Zaharčenoks
6.Endija Zaumane
7.Elīza Lakoviča-Lakovica
Atzinības raksts
(veicināšanas balva)
1.Ardis Slakteris
2.Niklāvs Rimeicāns
3.Toms Budzinskis
4.Roberts Katkovskis
5.Anaisa Zuravlja
Treneris: Latvijas jaunatnes izlases
treneris Reinis Paegle
FUTBOLS
1.Elīza Spruntule
2. Ritvars Briedis
PAUERLIFTINGS
1.Renārs Vītoliņš
2.Rūdolfs Svarenieks
3.Erlends Līkais
Treneris: Fēliks Žieds
BASKETBOLS
1.Mārtiņš Ābele
2.Miks Cepure
3.Niks Konstantīns Dibets
4.Matīss Gulbis
5.Niklāvs Kalniņš
6.Reinis Krūmiņš
7.Artis Lagužnieks
8.Endijs Monkevičs
9.Armands Segliņš
10.Reinis Solzemnieks
11.Mārcis Teodors Upenieks
12.Alens Andrejevs
13.Rihards Aleksandrovs.
14. Kārlis Kreitiņš
15.Raivis Zinkevičs
16.Arnolds Fridrihsons
17.Kristiāns Lauva
18.Roberts Smilga
19.Arvis Sūna
20.Ralfs Brazauskis
21.Daniels Brazjuļs
22.Ričards Kalinka
23.Dāvis Karļuks
24.Raimonds Lavenieks
25.Henrijs Obolevičs
26.Edijs Lunģis
27.Emīls Kristiāns Kārkliņš
28.Reinis Lodītis
29.Renārs Maikūns
30.Reinis Sūna
Atzinības raksts
(veicināšanas balva)
1. Ralfs Bēka
2. Aleks Simsons
3. Hardijs Mankevics
4. Nils Rets Slakteris
5. Rihards Rācenajs
6. Anžejs Petkevičs
7. Kaspars Pīpiņš
8. Emīls Polovko
9. Krišjānis Kugrēns
10. Edvards Sniedzītis
11. Mariuss Moļņiks
12. Sems Patriks Paļulis
13. Arvis Sūna
Treneri: Māris Šekavs,

Laimīt, mums Ziemsvētkos mīļumu dāvā un svecīti
gaiši, kas mirdz!
Laimīt, mums sirsniņā prieciņu ielej un actiņās spožumu liec!
Laimīt, mums Ziemsvētku brīnumu sūti, lai piepildās
sapnītis kluss!
Laimīt, Tu svētkos nāc arī pati un svētība visiem mums
būs!

Lai svētīti, gaiši un piparkūku smaržas
apvīti Ziemassvētki Jūsu mājās
un sirdīs!
Īslīces pagasta pārvalde

Juris Ojaru, Līga Rimševica
VIEGLATLĒTIKA
1.Rendijs Griba
2.Annija Miļūne
3.Gerda Kerija Dreimane
4.Daniela Žuravļa
5.Amanda Jēkabsone
6.Samanta Dorči
7.Andris Skadiņš
8.Arvis Sūna
9.Gints Zilpuris
10.Jorens Maskals
11.Sanija Maskale
12. Keitija Liepa

13.Sandijs Jevmenovs
14.Emīls Artis Elmanis
15.Kristaps Sunteiks
16.Ralfs Strioga
17.Ralfs Vētra
18.Aksels Griba
19.Sendija Jakobsone
20.Norberts Sviķis
21.Amanda Savicka
22.Haralds Ladusāns
23.Roberts Gļauda
24.Kitija Frolova
25.Dāvis Kaufmanis
26.Lauris Kaufmanis
27.Emīls Rūgums
28. Elīza Puķāne
29. Solvita Dzilnava
30. Ilona Dramačonoka
31.Raivo Saulgriezis
32. Ģirts Dubinskis
Treneri: Raivis Maķevics, Ilona
Dramačonoka, Aina Indriksone,
Ilze Ladusāne, Vilnis Zariņš, Mārtiņš Rūgums, Ilmārs Saulgriezis,
Linda Jakutāviča.
SKOLAS
Bauskas un Rundāles skolēnu spar-

Kluss svētvakara prieks
Lai ienāk mūsu sirdīs,
Kad gaisma sveču liesmās, silti māj.
Lai Jaunā gadā mazāk skarbu vēju,
Lai katrai dienai vairāk saules siltums dots.
L.Vāczemnieks

Mīlestības un saticības
pilnus Ziemassvētkus!
Jaunajā gadā pārliecību,
uzņēmību un radošu veiksmi ikdienas
darbos visiem ceraukstiešiem!
Ceraukstes pagasta pārvalde

takiādes kopvērtējuma laureāti
2016./ 2017.m.g.
2.skolu grupa
3.vieta MEŽGAĻU PAMATSKOLA, sporta skolotāja Dace Kalniņa.
2.vieta VECSAULES PAMATSKOLA sporta skolotājs Arturs Kupčiuns.
1.vieta CODES PAMATSKOLA,
sporta skolotāja Linda Jakutāviča .
1.skolu grupa
3.vieta BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA, sporta skolotāji Jeļena Vederņikova, Aleksejs Grigorjevs, Elvis

Simanovičs.
2.vieta BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA, sporta skolotāji Ilona
Dramačonoka, Raivis Maķevics,
Ieva Šteinberga.
1.vieta BAUSKAS SĀKUMSKOLA, sporta skolotāja Aiva Aišpure
Vidusskolu grupā
3.vieta PILSRUNDĀLES VIDUSSKOLA sporta skolotājs Vilnis Zariņš.
2.vieta BAUSKAS 2.VIDUSSKOLA sporta skolotāji: Jeļena Vederņikova un Aleksejs Grigorjevs.
1.vieta BAUSKAS VALSTS ĢIMNĀZIJA sporta skolotāji: Ingrīda
Slaktere, Ivars Prīsis, Andrejs Vasiļjevs.
SPORTISTU ATBALSTĪTĀJI
Basketbols: Alena Andrejeva vecākiem, Sanita Platonova - Simsone un
Arnis Simsons (Simsonu ģimenei)
Dambrete: Jānis Štāls
Galda teniss: Ilmārs un Ilze Kučinski (Kučinsku ģimenei)
Vieglatlētika: Artis Sūna un Daiga

Kļava- Sūna (Arvja Sūnas vecākiem)
Ūdens motosports: Aldis un Liene
Lakoviči- Lakovici un Andis un
Liene Budzinski
Brīvā cīņa: Nadežda un Eduards
Manavicki (Manavicku ģimenei)
Bauskas novada Domes priekšsēdētāja vietniekam Voldemāram Čačam
Bauskas novada izpilddirektoram
Jānim Kalinkam
Bauskas novada Domes izpilddirektora vietniecei Inetai Ruhockai,
Andris Juškevicam un viņa komandai par izpratni un lielisku sadarbī-

bu mūsu sportistu un treneru transporta jautājumos;
5. Bauskas novada Domes saimnieciskās nodaļas vadītājam Mārtiņam
Vilciņam
Bauskas novada Domes sabiedrisko
attiecību nodaļas vadītāja Ievai Šominai,
Pieaugušo sporta organizatorei
sporta centra “Mēmele”vadītājai
Līgai Rimševicai
Bauskas novada izglītības nodaļas
metodiķei Baibai Stūrei
Ūdens motosporta entuziastiem:
-Miervaldim Zaharčenokam,
-Uvim Slakterim,
-Jānis Zaumanis,
Par atsaucību sporta bāzu izmantošanā.
Griķu pamatskolas direktorei Daiga
Vīlipa
slīces vidusskolas direktorei Irina
Vargušenko.

Biruta Grantiņa,
BJSS direktore
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Informācija, paziņojumi
Sapņainie Ziemassvētki Bauskas Bērnu
un jauniešu centrā
Ziemassvētku gaidīšanas laikā vērtējam, rosāmies, priecājamies un
sapņojam. Daudzus no saviem kvēlākajiem sapņiem bērni un jaunieši
ir piepildījuši, darbojoties Bauskas
Bērnu un jauniešu centrā. Sapņiem
atvēlējām laiku arī 8.decembrī
Ziemassvētku ieskaņas koncertā
“Ķeram sapņus!”, kurā savu sacerēto skaņdarbu izpildīja Ģitārspēles pulciņa dalībnieki, bet Vokālās
studijas dziedātāji pārvarēja pirmās
lielās uzstāšanās satraukumu, sporta
deju pulciņa dalībnieki eleganti demonstrēja “Ča-ča-ča” ritmus. Deju
kopa “Mēmelīte” priecēja ar dina-

miskām, jautrām dažādu noskaņu
dejām. Karsējmeitenes, mūsdienu
deju un puišu deju grupas pārsteidza
ar romantiskiem un akrobātiskiem
priekšnesumiem.
Bauskas BJC audzēkņi ne tikai apgūst skatuves mākslas iemaņas, bet
arī realizē iztēles idejas mākslas
darbos. Patlaban Bauskas BJC Sarkanajā mājā ir apskatāma izzinoša
izstāde „Ziemassvētki pasaules kultūrās”. Tās ietvaros tapa divi pulciņu kopdarbi - dekorācijas: mūsu
sentēvu tradīcija un rituāls – ķekatas Ziemas saulgriežos un kristīgās

pasaules Ziemassvētku galvenais
notikums - Jēzus nākšana pasaulē
Betlēmē. Veidojot izstādi, darba uzdevums bija attīstīt audzēkņu radošās iemaņas, mācīties savas tautas
gudro ziņu un skatīt to pasaules kultūras tradīciju kopainā. „Tas Jēzus ir
ļoti slavens, visi viņu zina”, sacīja
Puika, raugoties uz mazo, autiņos
tīto māla figūriņu - Jēzus bērniņu Bauskas bērnu un jauniešu centra
vizuālo un vizuāli lietišķo pulciņu
veidotajā kopdarbā „Betlēme”. Šī
mazā epizode ir viena no tām daudzajām, kas padara skolotājam darbu ar bērniem tik aizraujošu.

Savukārt 12. decembrī Ziemas
saulgriežu sagaidīšanas pasākumā
BJC audzēkņiem bija iespēja uz laiku pašiem kļūt par saimes ļaudīm,
rotāt saimes istabu, klāt saimes galdu un uzņemt ķekatniekus. Tas bija
īsts piedzīvojums un prieks gan maziem, gan lieliem!
Paldies mūsu 572 darbīgajiem audzēkņiem un viņu vecākiem!
Uzdrošinieties sapņot lielas lietas un
īstenot tās!

Benita Svareniece,
BJC direktore

BAUSKAS NOVADA KULTŪRAS PASĀKUMU
PLĀNS DECEMBRIM-JANVĀRIM
Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

25.decembrī plkst.14.00

Īslīces kultūras namā

Ziemassvētku eglīte Īslīces pagastā deklarētajiem bērniem

25.decembrī plkst. 22.00

Ozolaines klubā

Ziemsvētku balle

26.decembrī plkst.11.00

Ceraukstes Tautas namā

Pirmsskolas bērnu Ziemassvētku eglīte kopā ar Ziemassvētku
vecīti un viņa draugiem

26.decembrī plkst.12.00

Codes pamatskolā

Codes pagasta pirmsskolas vecuma bērnu Ziemassvētku
pasākums

26.decembrī plkst.14.00

Vecsaules saietu namā

Vecsaules pagasta pirmsskolas vecuma bērnu pasākums

26.decembrī plkst. 16.00

Codes pamatskolā

Codes pagasta pensionāru Ziemassvētku pasākums

26.decembrī plkst. 16.30

Kultūras centrā „Dāvis”

Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma bērniem kopā ar
Pārsteiguma Karuseļa pasaku tēliem

27. decembrī plkst. 19.00

Bauskas Kultūras centrā

Vecgada koncerts „Sounds of the music” Piedalās: Dailes, Nacionālā, Valmieras un Liepājas teātru labākie dziedošie aktieri.

29. decembrī plkst. 21.00

Ceraukstes Tautas namā

Ziemassvētku atpūtas vakars

31.decembrī plkst. 22.00

Grenctāles kultūras namā

Vecgada - Jaungada balle

31.decembrī plkst. 22.00

DFC „Strēlnieki”

Vecgada – Jaungada balle Mūzika DJ Andris
Ieeja pret ziedojumiem

31. decembrī plkst. 24.00

Uzmanību, mainīta
pulcēšanās vieta! Atpūtas
laukums Dambja ielā

Kopīga gadu mijas sagaidīšana un uguņošana

1.janvārī plkst. 00.30

Bauskas Kultūras centrā

Jaungada balle pie galdiņiem Spēlē grupa „Labi cilvēki”
(Galdiņu pieteikt Bauskas Kultūras centra kasē vai zvanot uz
tālr. 63923291)

1.janvārī plkst.1.00

Īslīces kultūras namā

Jaungada nakts balle

līdz 14.janvārim

Bauskas muzejā

Starptautiska šķiedras un tekstilmākslas izstāde “Daudzveidība
vienotībā” no Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja

līdz 14.janvārim

Bauskas muzejā

Jāzepa Pīgožņa balvas “Par labāko Latvijas ainavu glezniecībā”
konkursa darbu izstāde

18.janvāris – 12.februāris

Bauskas muzejā

“Darbs un atpūta”. Veltījums izcilai Latvijas personībai – tekstilmāksliniekam Rūdolfam Heimrātam

līdz 28.janvārim

Bauskas muzejā

Aleksandras Čudnovskas eglīšu rotājumu kolekcijas izstāde
“Ziemassvētku sapņi”

janvārī (sekot reklāmai)

Ceraukstes tautas namā

Baldones amatieru teātra “Sudraba nagla” izrāde Aivars Banka
“Kredīts”

1. janvarī plkst. 00.30

Bauskas Kultūras centrā

Jaungada balle “Latvijas zelta estrādes gadi”

1.janvārī plkst. 00.30

Kultūras centrā “Kamarde”

Jaungada nakts balle

6. janvārī plkst. 16.00

Bauskas Kultūras centrā

Senioru jaungada balle

9.janvārī plkst.17.00

Grenctāles bibliotēkā

Radošais vakars ģimenēm “Zvaigžņu stunda”

12.janvārī plkst. 14.00

Bauskas muzejā

Radošā darbnīca izstādes “Daudzveidība vienotībā” ietvaros

13. janvārī plkst. 15.00

Bauskas Kultūras centrā

Vokālā ansambļa “Eliksīrs” 5 gadu jubilejas koncerts “Kopā
esam, kopā būsim”

13.janvārī plkst. 16.00

Grenctāles kultūras namā

Sadraudzības koncerts “Tikai dziesma nenosalst,dziesma cauri
mūžiem liesmo…”

13.janvārī plkst. 19.00

Grenctāles kultūras namā

Codes amatierteātra viesizrāde “Godīgi un izdevīgi, ērti un
interesanti”

14.janvāris plkst.13.00

Vecsaules saietu namā

Iecavas teātra “Artis” izrāde Jenes Heltaji romantiskā komēdija
„Mēmais bruņinieks”

14.janvārī plkst. 12.00

Bauskas Kultūras centrā

Laikmetīgās dejas izrāde bērniem un vecākiem “Eksperiments
ar apskāvienu”

14.janvārī plkst. 17.00

Ceraukstes tautas namā

Iecavas teātra „Artis” izrāde Jenes Heltaji romantiskā komēdija
„Mēmais bruņinieks”

19.janvārī plkst. 19.00

Kultūras centrā Kamarde”

Dokumentālā ﬁlma „Astoņas zvaigznes” no programmas „Latvijas ﬁlmas Latvijas simtgadei”, režisors A.Saulītis

20. janvārī plkst. 16.00

Grenctāles kultūras namā

Latvijas vidējās paaudzes un senioru deju kolektīvu konkurss
– sadejošana

21.janvārī plkst. 14.00

Kultūras centrā “Kamarde”

Pēcpusdiena ģimenēm - Īslīces kultūras nama amatierteātra
„Dadži” izrāde „Kaķīša dzirnavas”, režisore E.Novicka

21. janvārī plkst. 16.00

Uzvaras ielā 1

Barikāžu dienas atceres pasākums un koncerts

25. janvārī plkst. 19.00

Bauskas Kultūras centrā

Koncerts “Čigānu mūzikas virpulī”

26. janvārī plkst. 14.00

Grenctāles kultūras namā

Bērnu deju kolektīvu sadraudzības koncerts

Dzimtsarakstu ziņas
Dzimtsarakstu ziņas no 28.11.2017. līdz 18.12.2017.
Reģistrēti dzimušie 11,t.sk. 5 meitenes un 6 zēni
Reģistrēti mirušie 21, t.sk. 11 sievietes un 10 vīrieši
Reģistrētas laulības 4, t.sk. baznīcā Bērniem doti vārdi: Aleksejs, Forests, Adrians, Dāvis, Demians, Tomass Leo un Adriāna, Adrija, Annija,
Rēzija, Laura Līva

„Bauskas Novada Vēstis” lasāmas arī Bauskas novada mājas lapā www.bauska.lv
Bauskas novada pašvaldības izdevums iznāk vienu reizi 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.

