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Fotoieskats
festivālā
„Bauska TasTe”

Bauskā –
„Ghetto Basket”
sestais posms

Ziņa
Aicina pieteikt
Bauskas novada
Vēlēšanu komisijas
locekļu kandidātus

Sa

skaņā ar Republikas
pilsētu un novadu
vēlēšanu komisiju un
vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu
un Bauskas novada domes 2017.
gada 27. jūlija lēmumu „Par termiņa noteikšanu Bauskas novada Vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikšanai” Bauskas novada dome līdz
2017.gada 31.augustam izsludina
pieteikšanos uz Bauskas novada
Vēlēšanu komisijas locekļu vietām.
Par Vēlēšanu komisijas locekli
var pieteikt tikai Latvijas pilsoņus,
kuri prot latviešu valodu un kuriem
ir vismaz vispārējā vidējā izglītība.
Tiesības izvirzīt un pieteikt savus
pārstāvjus Bauskas novada Vēlēšanu komisijā ir reģistrēto politisko
partiju vai to apvienību centrālajām
pastāvīgi funkcionējošām vadības
institūcijām, kā arī katram Bauskas
novada domes deputātam vai ne
mazāk kā 10 balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem. Pieteikto kandidātu
skaits no viena pieteicēja nedrīkst
būt lielāks par septiņiem locekļu
kandidātiem.
Ja kandidātu izvirza vēlētāju
grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu,
uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi. Ja kandidātu izvirza
politiskā partija vai politisko partiju
apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās centrālās
pastāvīgi funkcionējošās vadības
institūcijas lēmuma.
Vēlēšanu komisijas locekļi nedrīkst būt Saeimas, Eiropas Parlamenta vai attiecīgās pašvaldības
deputāti. Tāpat vienu un to pašu
pārstāvi nevar pieteikt darbam vienlaicīgi vairākās vēlēšanu komisijās.
Pieteikumus lūdzam iesniegt
Bauskas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, Uzvaras
ielā 1, Bauskā, Bauskas novadā vai
elektroniski e-pastā: dome@bauska.lv (ievērojot normatīvajos aktos
noteiktās prasības attiecībā uz elektroniskā dokumenta juridisko spēku) līdz 2017. gada 31. augustam.

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

Vērienīgi aizvadīts pirmais
„Bauska TasTe” festivāls

Svētki

„Labie vārdi pēc „Bauska TasTe” ir pierādījuši, ka Bauskai festivāls ir vajadzīgs un nākamgad tas noteikti būs,” atzina
Kultūras centra pasākumu producente Līga Stankeviča
FOTO: Edgars Namiķis
5. un 6. augustā Bauskas Pilskalna parkā pirmo reizi notika mūzikas
un aktīvās atpūtas festivāls visai ģimenei „Bauska TasTe”.
Festivālu atklāja orientēšanās
sacensību organizētāja „Magnēts”
rīkotā rogaininga starts, kad uz
Bauskas pusi vienoti devās vairāki
simti cilvēku. „Viss notika ļoti raiti un pasākums noteikti ir izdevies.
Rogaininga dalībnieki, kuri palika
uz festivālu, ir ļoti priecīgi un atzinīgi vērtē tā norises,” stāsta Henrijs
Freimanis, sacensību vadītājs.
Muzikāli festivālu pirmie ieskandināja vokālās studijas „Pigoriņi”
dalībnieki, pēc kuriem uz skatuves
pēc vairāku gadu pārtraukuma kāpa
pašmāju grupa „AK69”. „Patiesībā
mēs nekad neesam pārstājuši spē-

lēt – mēs joprojām esam draugi, bet
„Bauska TasTe” bija iemesls tikties
muzikāli. Kad sākām mēģināt, sapratām, ka viss ir kārtībā, jo visu
uzreiz atcerējāmies. Pēc koncerta
bija nostaļģijas sajūta, jo uz skatuves atgriezāmies ar populārākajām
dziesmām. Lai arī kādu laiku kopā
neesam spēlējuši, sajūta ir svaiga.
Svarīgi ir būt formā un gataviem.
Šobrīd tas bija eksperiments, kas
pierādīja, ka mēs varam un esam gatavi spēlēt,” iespaidos dalās Oskars
Mustermanis, grupas „AK69” solists.
Pēc „AK69” uzstājās biežs viesis Bauskā – Fēlikss Ķiģelis, savukārt pēc viņa muzicēja dziedātājs
Normunds Rutulis. Viņu priecēja
atgriešanās Bauskā: „Pēc koncerta
man ir ļoti labas sajūtas, jo publika

ir atsaucīga un kopējā atmosfēra arī
ir laba. Galvenais, lai uz skatuves ir
laba sinerģija, jo tad to sajūt arī skatītājs.” N. Rutulis norāda, ka Bauska ir iemantojusi kantrimūzikas
festivāla slavu, bet „Bauska TasTe”
pierāda, ka varam būt dažādi: „Plašs
muzikāls piedāvājums un laba organizācija. Pirmajā gadā esat uzlikuši
augstu latiņu.”
Festivāla „Bauska TasTe” turpinājumā uz lielās skatuves uzstājās tādi Latvijā pazīstami mūziķi
kā „Dakota”, „Carnival Youth”,
„Jumprava”, „Skyforger” un „Pērkons”. Savukārt radio SWH raidījuma „Priekšnams” skatuvē uzstājās
jauni un daudzsološi mākslinieki
– „Mùr”, Anete Spure un Artūrs Pūpols, Jānis Irbe, „2tie”, Miks Galvanovskis un „Fools on Parade”.

Grupa „2tie” festivāla „Bauska
TasTe” apmeklētājus priecēja ar
latvisku regeju. Juris Mols, grupas vokālists un mūzikas autors,
ir priecīgs, ka izdevies uzstāties
Bauskā: „Labs, kulturāls pasākums.
Jūtamies šeit droši un esam apmierināti ar dalību festivālā.” Savukārt
grupa „Fools on Parade” spēlēja pasaulslavenu roku. Lai arī sākotnēji
grupa izveidota kā joks, lai nokārtotu eksāmenus mūzikas skolā, „Fools
on Parade” spēlē jau divus gadus.
„Šis ir veiksmīgākais koncerts mūsu
darbības vēsturē – visi esam slapji,
noguruši un ar labi padarīta darba
sajūtu,” stāsta grupas vokālists Niks
Velmers. „Fools on Parade” puiši
norāda, ka baušķenieki viņus ir īpaši

turpinājums 5.lpp
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Spriedīs par pašvaldības policijas
nepieciešamību
Aktualizējot jautājumus par drošību Bauskas novadā, izveidota darba grupa, kas vērtēs nepieciešamību
un iespējas izveidot Bauskas novada pašvaldības policiju.
Tās uzdevums būs sagatavot
priekšlikumus pašvaldības policijas
struktūrai, kā arī sniegt pašvaldības
policijas izveidošanas un uzturēšanas finanšu aprēķinus.
Darba grupas vadītājs būs Bauskas novada domes priekšsēdētājs
Raitis Ābelnieks. Darba grupas locekļi:
• Voldemārs Čačs – Bauskas
novada domes priekšsēdētāja vietnieks;
• Jānis Kalinka – Bauskas nova-

da pašvaldības izpilddirektors;
• Ineta Ruhocka – Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora
vietniece;
• Ainārs Stankevics – Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes
Bauskas iecirkņa priekšnieks;
• Armands Staļūns – Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes
Bauskas iecirkņa Kārtības policijas
nodaļas priekšnieks.
• Alvis Feldmanis – Bauskas novada domes deputāts;
• Arnolds Jātnieks – Bauskas
novada domes deputāts;
• Jānis Dūmiņš – Bauskas novada domes deputāts;
• Aleksandrs Novickis – Baus-

kas novada domes deputāts:
• Gatis Skurba – Bauskas novada domes deputāts;
• Artūrs Toms Plešs – Bauskas
novada domes deputāts;
• Uldis Kolužs – Bauskas novada domes deputāts;
• Raimonds Žabovs - Bauskas
novada domes deputāts;
• Andris Arcimovičs - Bauskas
novada domes deputāts;
• Inita Nagņibeda - Bauskas novada domes deputāte.
Par darba grupas darbības termiņu noteikts 2017.gada 30.oktobris.

Zane Gorškova,
sabiedrisko attiecību
speciāliste

Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda
līdzfinansējumu plāno pārbūvēt
Brīvības bulvāri
Novada domes sēdē deputāti
atbalstīja projekta „Brīvības bulvāra revitalizācija uzņēmējdarbības
veicināšanai” iesniegšanu Eiropas
reģionālās attīstības fonda (ERAF)
projektu konkursa programmā „Izaugsme un nodarbinātība”.
Lai gūtu atbalstu no ES, šajā
plānošanas periodā svarīgākais ir
pierādīt uzņēmējdarbības attīstību
(jaunas darba vietas un uzņēmēja
investīcijas), kas rodas realizētā
projekta tuvumā.

Sagatavotajā projektā ir paredzēta transporta infrastruktūras sakārtošana: Brīvības bulvāra pārbūve,
inženierinfrastruktūras izbūve, atrisinot virsūdeņu novadīšanu – ielas
segums, rekonstruēti pieslēgumi,
uzstādīti satiksmes organizācijas
tehniskie līdzekļi, izbūvēta lietusūdens kanalizācija, pārbūvēts ielas
apgaismojums, izbūvētas un pārceltas pazemes komunikācijas, izveidoti apstādījumi, nodrošināta vides
pieejamība.

Plānots, ka projekta realizācija
veicinās degradētās teritorijas attīstību viena hektāra platībā, tiks
izveidotas sešas jaunas darbavietas,
teritorijā tiks ieguldītas vismaz 150
000 EUR privātās investīcijas.
Projekta kopējās plānotās izmaksas 493 645 EUR, tai skaitā no
ERAF iespējams saņemt atbalstu
384 243 EUR.

Zane Gorškova,
sabiedrisko attiecību
speciāliste

Notiek Īslīces ielas pārbūve

Īslīces ielas turpinājumā ir valsts
vietējās nozīmes autoceļš (V1028)
Bauska-Bērzi - Ādžūni - Lietuvas
Republika (Žeime).
Īslīces ielas pārbūvi saskaņā ar
iepirkuma procedūras rezultātiem
veic būvuzņēmums SIA “Lemminkainen Latvija” par 941 610,64 eiro
bez PVN. Līguma termiņš ir 38 nedēļas. Iepirkumu procedūrā par būvuzraugu izraudzīts SIA „Jurēvičs
un partneri”. Līgums noslēgts par
13 557 eiro bez PVN.
Novada domē deputāti atbalstīja lēmumprojektu par aizņēmuma

lūgšanu 956 103,74 eiro apmērā no
Valsts kases ar tās noteikto aizņēmuma procentu likmi ERAF līdzfinansētā projekta „Privāto investīciju palielināšana Bauskas pilsētas
dienvidu aglomerācijā uzņēmējdarbības veicināšanai”. Tostarp - 2017.
gadā 724 883 eiro un 2018.gadā –
231 220,74 eiro.
Bauskas novada pašvaldība un
būvuzņēmums aicina autovadītājus būt pacietīgiem un saprotošiem
pārbūves laikā, ievērot izvietotās
zīmes, lai transporta kustība netraucētu būvniekiem veikt savu darbu.

Šobrīd objektā ir nosprausta trase,
par ko liecina visā pārbūvējamajā
posmā izvietotie mietiņi.
Kontaktpersonas informācijai:
• SIA „Lemminkainen” būvdarbu vadītājs Kalvis Margevičs tālr.
26456931;
• Bauskas novada pašvaldības
būvinženiere Agita Eglinska tālr.
26370202.
Iela tiek pārbūvēta specifiskā
atbalsta mērķa „Palielināt privāto
investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības
attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai
un balstoties uz vietējo uzņēmēju
vajadzībām” programmas ietvaros.

Zane Gorškova,
sabiedrisko attiecību
speciāliste

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2017.gada 13.septembrī plkst. 13.30 Bauskas
novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā
īpašuma – dzīvokļa „Liepas” 1, Garoza, Mežotnes pag., Bauskas nov.,
kadastra Nr. 4072 900 0301, kas sastāv no divistabu dzīvokļa ar platību 40,7
m², 417/3590 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4072 001 0150, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 900,- (deviņi simti euro).
Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.
Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571, AS „SEB”
banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi „Nekustamā īpašuma - dzīvokļa „Liepas”
1, Mežotnes pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods UNLALV2X ar atzīmi „Nekustamā īpašuma - dzīvokļa „Liepas” 1, Mežotnes pag., Bauskas nov. izsoles
reģistrācijas maksa”.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā
Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel.
63922238, 29168555.

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2017.gada 13.septembrī plkst. 13.45 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma „Šķirēnu lauks”, Mežotnes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4072 004
0598, kas sastāv no zemes vienības ar platību 0,2007 ha, kadastra apzīmējums
4072 004 0597, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 900,- (deviņi simti euro).
Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.
Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenaslīdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571, AS „SEB”
banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi „Nekustamā īpašuma „Šķirēnu lauks”,
Mežotnes pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods UNLALV2X ar atzīmi „Nekustamā īpašuma „Šķirēnu lauks”, Mežotnes pag., Bauskas nov. izsoles reģistrācijas
maksa”.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā
Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel.
63922238, 29168555.

Uzlabos Bauskas novada
izglītības iestāžu materiāli
tehnisko bāzi
Lai nodrošinātu izglītības kvalitāti un pieejamību, paredzēta izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes
uzlabošana.
Ir iepirkti mūzikas instrumenti un
aparatūra Bauskas novada izglītības
iestādēm, 26 jauni krēsli, 46 galdi,
desmit metāla garderobes skapji,
septiņas gultas, divi rakstāmgaldi,
viens drēbju skapis, desmit dokumentu skapji, četri planšetdatori,
deviņi portatīvie datori, septiņi sta-

cionārie datori, trīs projektori, divas nošu rakstīšanas un apstrādes
programmas, divas fotokameras un
programmatūra „CorelDRAW Graphics Suite X7 Clasroom” licence.
Atbilstoši iepirkuma procedūru
rezultātiem kopējās izmaksas ir 41
201,21 EUR, ieskaitot pievienotās
vērtības nodokli.

Zane Gorškova, sabiedrisko
attiecību speciāliste

Iegādāsies jaunus
transportlīdzekļus
Šogad plānots iegādāties divas
vieglās pasažieru automašīnas „Dacia Duster” administrācijas vajadzībām, pasažieru autobusu „Ford
Transit” ar 18 sēdvietām skolēnu
pārvadāšanai, kā arī izbraukumiem
uz sporta un kultūras pasākumiem,
savukārt pasažieru autobusu „Ford
Transit” ar deviņām vietām – vispārējā tipa pansionāta “Derpele”
vajadzībām. Tas būs piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tajā

varēs ievietot četrus ratiņkrēslus,
būs uzbraukšanas rampa un tajā varēs izvietot nestuves gulošiem cilvēkiem.
Lai iegādātos jaunos transportlīdzekļus, novada domes deputāti
atbalstījuši lēmumprojektu 2017.
gadā ņemt aizņēmumu 129 372 eiro
apmērā Valsts kasē.

Zane Gorškova, sabiedrisko
attiecību speciāliste

lasiet arī www.bauska.lv

2017.gada 11.augustā

3

Aktuāla informācija

Pasniedz pašvaldības Goda rakstu

Bauskas novada deputāti 27.jūlija
domes sēdē atbalstīja Apbalvojumu piešķiršanas padomes lēmumu
pasniegt Goda rakstu Pamūšas speciālās internātpamatskolas direktorei Aelitai Naumanei par nozīmīgu
ieguldījumu izglītības procesa attīstībā Bauskas novadā. A.Naumane
šogad svin nozīmīgu dzīves jubileju,
skolā strādā 26 gadus, par direktori –

jau desmit gadus.
A.Naumane, kā direktore, ir atvērta jauninājumiem, ir tālredzīga
– paplašinājusi skolā realizējamo
izglītības programmu skaitu. 2012.
gadā akreditētas divas profesionālās
amatizglītības programmas, 2014.
gadā licencēta viena speciālās pamatizglītības programma, 2016./2017.
mācību gadā – divas speciālās pa-

matizglītības programmas un viena
speciālā pirmsskolas izglītības programma, kas ļauj nodrošināt daudzveidīgas izglītības iespējas Bauskas
un tuvāko novadu bērniem ar speciālām vajadzībām.
Pēdējo gadu laikā direktores vadībā ir sakārtota skolas vide, lai to
pielāgotu skolēniem ar dažādiem
attīstības traucējumiem. Direktore
gādā par labvēlīga un veselīga mikroklimata veidošanu, skolas pozitīvā
tēla atpazīstamību sabiedrībā, atbalstot skolas tradīcijas un izglītojamo piedalīšanos dažādos Latvijas
Republikas un starptautiskajos konkursos, sacensībās, festivālos un XI
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētkos.
Piesaistot labdarības līdzekļus,
jau ceturto gadu tiek organizēti
„Dārza svētki”, veicinot sadarbību
ar izglītojamo vecākiem un sociālajām institūcijām, labiekārtota skolas
vide un paplašināta sporta bāze.

Zane Gorškova,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pašvaldības apbalvojumu saņem
pašdarbnieki
Apbalvojumu piešķiršanas padomes jūlija sēdē tika sniegts
pozitīvs atzinums iesniegumiem par Gailīšu pagasta amatierteātra „Uzvara” un tā dalībnieku apbalvošanu. Kā arī par
Vecsaules pagasta fokloras kopas „Vecsaule” apbalvošanu
tās darbības 35.gadskārtā.
Abi pašvaldības apbalvojumi tika pasniegti 29.jūlijā.
Atpūtas kompleksā „Miķelis” norisinājās pēc desmit gadiem atjaunotais Brīvdabas izrāžu festivāls „Vezums”. Dalībnieku skaits nebija mazs, tādēļ festivāls priecēja skatītājus un
pašus dalībniekus divu dienu garumā.
Pasākuma atklāšanas brīdī tika pasniegts Bauskas novada apbalvojums Uzvaras amatierteātrim un režisoram Uģim
Donerblicam (attēlā), kā arī Gailīšu pagasta amatierteātru (arī
kolhoza laika drāmas kolektīva un amatierteātra „Caurvējš”)
ilggadējām dalībniecēm Jautrītei Līvmanei, Rozālijai Lapsai
un Ligitai Valijevai.

Pašvaldība līdzfinansē daudzdzīvokļu
ēkas pagalma labiekārtošanu
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Slimnīcas iela 3, Bauskā, iedzīvotāji vēlas dzīvot sakoptā un vizuāli pievilcīgā vidē. Paši ir gatavi
veikt pasākumus, kas radītu sakoptu
teritoriju pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas.
Dzīvokļu īpašnieku biedrība
“SL3” ir iesniegusi projekta iesniegumu „Daudzdzīvokļu ēkas Bauskā, Slimnīcas ielā 3 labiekārtojuma
renovācija”, par kopējo summu 21
308,52 eiro.
Pašvaldības Saimnieciskā nodaļa
ir sagatavojusi pozitīvu atzinumu
par projekta iesnieguma atbilstību
Bauskas novada domes 2012.gada
20.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.24 „Par Bauskas novada
pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai”.
Ņemot vērā pozitīvo atzinumu,
novada domes deputāti lēma pie-

šķirt biedrībai līdzfinansējumu 10
654,26 eiro apmērā daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas Slimnīcas ielā 3
pagalmu labiekārtojuma renovācijai.
Novada domes sēdē deputāti
veica grozījumus šajos saistošajos
noteikumos. Paredzēts, ka turpmāk
līdzfinansējuma saņemšanai netiks
vērtēti daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju dzīvokļu īpašnieku nekustamā īpašuma nodokļa parādi, kā arī
apsaimniekošanas maksas un ar
dzīvokļu lietošanu saistīto pamatpakalpojumu parādi. Dzīvokļu īpašniekiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā jāpieņem lēmums par
daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai
piesaistītā zemesgabala labiekārtošanu, nodrošinot līdzfinansējumu –
finanšu līdzekļu uzkrājumu.
Saistošie noteikumi nepieciešami, lai atvieglotu un vienkāršotu
līdzfinansējuma saņemšanu.

Zane Gorškova, sabiedrisko
attiecību speciāliste

Līdzfinansē tehniskās dokumentācijas
sagatavi fasādes atjaunošanai
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Bērzkalni 11”, Bērzkalnos, Īslīces pagastā, iedzīvotāji vēlas veikt
pilnu mājas atjaunošanu, kas uzlabotu dzīves apstākļus un ietaupītu
energoresursus.
Pirms mājas atjaunošanas ir jāizstrādā apliecinājuma karte atbilstoši
energoauditā minētajām prasībām.
Mājas apsaimniekotājs, dzīvokļu
īpašnieku biedrība “BĒRZKALNI 11” ir noslēgusi līgumu ar SIA
“Cerkazi - G” par tehniskās dokumentācijas sagatavošanu, kurā ietilpst vienkāršotās fasādes atjaunošanas projekts, darbu organizēšanas
projekts un būvdarbu izmaksu tāme.
Līgums noslēgts par 2 964,50 eiro.
Iestāde “Bauskas novada admi-

nistrācija” ir sagatavojusi atzinumu
par pieteikumā paredzēto aktivitāšu
atbilstību Bauskas novada domes
2016.gada 28.janvāra saistošajiem
noteikumiem Nr.2 “Par Bauskas
novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
energoefektivitātes pasākumu veikšanai un māju atjaunošanai”.
Ņemot vērā atbilstību saistošajiem noteikumiem, novada domes
deputāti lēma piešķirt 2000 eiro izstrādātās tehniskā dokumentācijas
apmaksai no budžeta programmas
“Mājokļu un teritoriju apsaimniekošanas darbības atbalsta pasākumi”.

Zane Gorškova, sabiedrisko
attiecību speciāliste

Sākta Vītolu un Salātu ielas iekšpagalma
atjaunošana

Tāpat arī tika izteikta pateicība Atpūtas kompleksam „Miķelis” par veiksmīgu sadarbību „Vezuma” tradīcijas turpināšanā, kā arī par atbalstu Gailīšu pagasta kultūras darbībā.

Vecsaules pagasta folkloras kopa „Vecsaule” darbojas
kopš 1982.gada. No 2014.gada kopu vada Dace Prūse.
Kolektīvā darbojas 17 dalībnieki, tajā skaitā 3 bērni. Folkloras kopas dalībnieki savos priekšnesumos izmanto
dažādus tautas mūzikas instrumentus, kuru spēlēšanu apguvuši Daces Prūses vadībā. Folkloras kopa, piedaloties
2017.gada folkloras kopu skatē, ieguva pirmās pakāpes
atzinumu. Kopai, sadarbojoties ar biedrību „Saulupe”,
iegādāti jauni Zemgales novada tautas tērpi. Folkloras
kopa ir aktīva dalībniece gan pagasta, gan citos kultūras
pasākumos.
Kopas 35 darbības gadu jubilejas pasākumā pašvaldības apbalvojums „Atzinības raksts” un naudas balva divi
simti eiro tika pasniegts folkloras kopai par ieguldījumu
tautas kultūras matojuma popularizēšanā un saglabāšanā.
Pateicības rakstu saņēma vadītāja Dace Prūse (attēlā)
un ilggadējie dalībnieki: Māra Štāla, Anita Zabeļska, Lidija Goldberga, Hugo Strautnieks un Valda Brazauska.

Andra Matuļenko,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Tehniski sliktā stāvoklī esošais
iekšpagalms ir lielākais daudzdzīvokļu māju iekšpagalms Bauskā.
Tam piekļaujas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vītolu ielā 2, 4, 6, 8,
10, 12, 14 un Salātu ielā 16/1, 16/2,
18, 20 un 22.
Šo māju iedzīvotāji vēlas dzīvot
sakoptā un vizuāli pievilcīgā vidē.
Ir sagatavots pagalma atjaunošanas
projekts par kopējo summu 258
800,44 eiro. Pašvaldības kapitālsabiedrība „VIDES SERVISS” to
iesniegusi Bauskas novada pašvaldībā.

Projekts atbilst Bauskas novada domes 2012.gada 20.decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.24
„Par Bauskas novada pašvaldības
līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu
dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai”, tāpēc novada deputāti lēma remontdarbiem
piešķirt līdzfinansējumu 239 691
eiro apmērā.

Zane Gorškova,
sabiedrisko attiecību
speciāliste
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Fotoieskats festivālā „Bauska TasTe” FOTO: Edgars Namiķis
turpinājums no 1.lpp
uzlādējuši, kas ļāvis neapstāties līdz
koncerta izskaņai.
Radio SWH projektu vadītājs
Vladis Goldbergs norāda, ka šobrīd
„Priekšnams” mūziķi ir sava ceļa
sākumā un tieši tāpēc jaunajiem
māksliniekiem ir svarīgi uzstāties:
„Pat ja koncertu apmeklē maz cilvēku, tas ir labi, jo tad viegli var
nolasīt klausītāju reakciju. Jaunie
mūziķi zina, ka cilvēki sākumā ies
garām un ka viņiem jāspēlē tā, lai
kāds apstātos un ieklausītos. Savukārt, kad šie mākslinieki būs slaveni, jūs varēsiet būt lepni, jo būsiet
stāvējuši pie šūpuļa.” V. Goldbergs
uzskata, ka „Bauska TasTe” ir cita
principa pasākums – šeit ir notikšana, kas bagātīga visiem.
Festivālu apmeklēja Sanita Roģe
no Madonas. Viņa izvēlējusies tādu
ceļu mērot, jo vēlējusies dzirdēt ko
jaunu: „Man patīk tas, ka šeit ir tikai latviešu mūziķi, kā arī jāatzīst,
ka nedaudz apnikuši lielie festivāli.
Gribēju dzirdēt visus „Bauska TasTe” māksliniekus, jo, piemēram,
nekad vēl neesmu redzējusi tādus
mūziķus kā „Skyforger” un „Jumprava”. Esmu apmierināta, ka atbraucu šeit.”
„Bauska TasTe” apmeklētāja Agnese Strazdiņa norāda, ka festivāls
„Bauska TasTe” ir ģimenisks pasākums: „Teritorija ir skaisti noformēta, tai ir labs sadalījums. Prieks, ka
festivālā ir atsevišķi atdalīta smēķētava. Tagad vairs netraucē cigarešu
dūmi.”
Līdztekus mūzikai festivālā bija
arī dažādas citas norises – prātu
asināt varēja pie spēļu entuziastiem
no „Brain Games”, izpriecāties piepūšamajās atrakcijās, izpausties radošajās darbnīcās, apskatīt Bausku
lidojumā ar helikopteru, apmeklēt
viduslaiku ciemu, vērot paukošanās
turnīru, izmēģināt loka šaušanu, antigravitācijas jogu, kā arī citas aktivitātes.
Festivāla otro dienu ieskandināja raidījuma „Priekšnams” grupa,
kas nupat divas nedēļas pēc kārtas

bija raidījuma TOP10 pirmajā vietā, „Blue Jean Serenade”. Pēc viņiem uzstājās pašmāju puišu grupa
„Bekars”. Grupas dalībnieki Matīss
Kataņenko, Armands Rutkovskis,
Varis Jātnieks un Jānis Biezais stāsta: „Vienmēr, kad spēlējam dziesmu
„Jāpaliek gaišāk”, mākoņi paveras
un sāk spīdēt saule – tā arī šoreiz.
Esam pacilāti, ka mums ir bijusi iespēja uzstāties festivālā, jo apmeklētāji bija ļoti atsaucīgi un dziedāja
līdz.” Pēc grupas „Bekars” ar atraktīvu priekšnesumu uzstājās apvienība no Cēsīm „Franco Franco”,
bet Intaru Busuli un Abonementa
orķestri iesildīja baušķenieks Pēteris Upelnieks ar grupu. „Man bija
sajūta, ka tiem, kam vajadzēja, tie
dzirdēja, patīkami relaksējās, šūpojās mūzikas pavadībā un dzīvoja
līdzi. Parādīju baušķeniekiem ar ko
nodarbojos, ko spēlēju. Sajūtu ziņā
festivāls noteikti ir izdevies, jo jau
ienākot teritorijā varēja just sirsnību
un to, ka ieguldīts liels darbs,” stāsta P. Upelnieks.
No Rundāles uz Bausku bija
atbraukuši Edmunds, Karīna un
Henrijs Timinski. Viņiem festivāls
„Bauska TasTe” ļoti paticis un izmēģinājuši teju visas atrakcijas.
Festivālu lielākoties ģimene vēlējās
apmeklēt Intara Busuļa koncerta
dēļ.
Festivālu apmeklēja arī Sandis
un Sandra Kazlauski. Viņi bija apmeklējuši teju visu mūziķu uzstāšanās, priecājās par festivāla norisēm,
tomēr pauda neapmierinātību par
garajām rindām pie ēdinātājiem.
„Bauska TasTe” ar krāšņu koncertu noslēdza Intars Busulis un
Abonementa orķestris. I. Busulim
bija liels prieks, ka Bauskas iedzīvotāji un pilsētas viesi viņu ir tik
labi atbalstījuši un uzņēmuši. Uzstājoties I. Busulis pauda, ka viņam
ir sajūta, ka pēc koncerta būšot laba
pēcgarša. Pēc uzstāšanās viņš to
apstiprināja: „Koncerts bija fantastisks. Darījām visu, lai būtu forši, un
tā arī bija. Ceru, ka mūsu koncerts

un šis vakars festivāla apmeklētājiem paliks atmiņā.”
Par mūzikas kvalitāti rūpējās
skaņotājs Lauris Muzikants. „Festivāla muzikālais noformējums bija
ļoti baudāms. Šeit bija gan Vislatvijas mēroga mūziķi, gan kvalitatīvi
vietējie izpildītāji. Organizatoriem
vēl ir jāpiedomā pie ēdināšanas
pakalpojumu sniedzējiem un citām
lietām, kas nāk ar gadu pieredzi. Pozitīvi vērtējams, ka festivālam bija
simboliska ieejas maksa, jo par visu,
ko kāds ir radījis, ir jāmaksā. Turklāt, ja festivālam ir ieejas maksa,
tad pasākumu ir vieglāk kontrolēt.
Arī aizskatuvē bija laba organizācija – skaņotājiem nebija ne mirkli
jāraizējas, jo viss notika laikā, kas
ir problēma daudzos pasākumos,”
stāsta L. Muzikants.
„Bauska TasTe” organizatore,
Bauskas Kultūras centra pasākumu
producente Līga Stankeviča atklāj,
ka pēc festivāla jūtas pacilāti: „Tas
ir lidojums, kurā esmu nonākusi negaidot, ka tas būs tik jaudīgs. Esam
ieguldījuši milzīgu darbu projektā,
kas sākotnēji šķita tikai kā nereāla
ideja. Liels paldies Bauskas Kultūras centra direktoram Jānim Dūmiņam par uzticēšanos un atbalstu. Ja
nebūtu bijis Jānis, tad, iespējams,
cits direktors nebūtu ļāvis tik ambiciozu ideju radīt un piepildīt. Labie
vārdi pēc „Bauska TasTe” ir pierādījuši, ka Bauskai festivāls ir vajadzīgs un nākamgad tas noteikti būs.
Konceptuāli neko daudz nemainīsim, kā arī centīsimies pieturēties
pie tā, kas jau izdevies.”
Sakām lielu paldies mūsu atbalstītājiem, māksliniekiem, apmeklētājiem un visiem tiem, kas piedalījās
festivāla radīšanā. Visi kopā esam
izveidojuši jaunus un skaistus svētkus, kuros tiksimies arī nākamgad!

Festivālu atklāja orientēšanās sacensību organizētāja
„Magnēts” rīkotā rogaininga starts

Apmeklētāji Bausku varēja skatīt no putna lidojuma

Ilze Lujāne,
Bauskas Kultūras centra
sabiedrisko attiecību speciāliste

Muzikāli festivālu pirmie
ieskandināja vokālās studijas „Pigoriņi” dalībnieki

„Dakota” priecēja gan ar labi zināmiem skaņdarbiem,
gan dziesmām no pēdējā albuma

Ar galvu reibinošu moto
Triāla šovu uzstājās viens
no Latvijas labākajiem
moto triālistiem – Andris
Grīnfelds.

Bauska ar ovācijām sagaidīja „Pērkona”uzstāšanos
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Fotoieskats festivālā „Bauska TasTe” FOTO: Edgars Namiķis
Viesus no tālākām vietām
uz Bausku atvilināja grupa
„Skyforger”

Normundu Rutuli priecēja atgriešanās Bauskā, jo publika
ir atsaucīga un kopējā atmosfēra arī ir laba

„Jumprava”pieskandināja
ne tikai pilskalnu, bet arī
visu Bausku

Pēc Kultūras centra
aprēķiniem pasākumu
baudīja vairāk kā 8
tūkstoši apmeklētāju

Radio SWH raidījuma „Priekšnams” skatuvē uzstājās
jauni un daudzsološi mākslinieki

Jaunākā paaudze priecājās
par „Carnival Youth”
uzstāšanos

––>

Pasākumu varēja baudīt
ērti un bez steigas

Kultūras centra direktors Jānis Dūmiņš gandarīts par
kopīgi īstenoto ieceri

Emocijas koncertos sita augstu vilni

Uz skatuves pēc
vairāku
gadu pārtraukuma
kāpa pašmāju grupa
„AK69”
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Fotoieskats festivālā „Bauska TasTe” FOTO: Edgars Namiķis
Festivāla „Bauska TasTe”
laikā varējā baudīt
Bauskas pilī notiekošo
paukošanas turnīru

„Jau ienākot teritorijā varēja just sirsnību un to, ka ieguldīts liels darbs,”
atzina Pēteris Upelnieks
––>

Intars Busulis
spēj pārsteigt

Pasākumu labprāt apmeklēja ģimenes ar bērniem
SIA „Vides serviss”
rūpējās par vides
sakoptību pasākumā

Armands
Rutkovskis jaunās
daudzsološās
pašmāju grupas
„Bekars” solists

Kultūras centra radošās komandas atpūtas mirklis

Intars Busulis ar Abonementa orķestra noslēdza festivālu

lasiet arī www.bauska.lv
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Aktuāla informācija

Sports

Sociālajam dienestam jauns vadītājs

Bauska spēcīgākā pilsēta
projekta vēsturē

bija pieteikušies seši pretendenti.
Pirmajā kārtā, izvērtējot atbilstību
izvirzītajām prasībām pēc iesniegtajiem dokumentiem, komisija tālākai
vērtēšanai virzīja trīs kandidātus.
Otrajā kārtā amata pretendenti
veica praktiskus uzdevumus. Pamatojoties uz pirmo divu kārtu rezultātu kopsummu, pēdējai kārtai – darba
intervijai – izvirzīja divus.
Apkopojot konkursa kārtu rezultātus, komisija par piemērotāko
Bauskas novada sociālā dienesta
vadītāja amatam atzina Aivaru Melderi. Viņa kandidatūru atbalstīja arī
novada domes deputāti.
Vēlam neizsīkstošu enerģiju jaunā darba cēliena priekšā!
27.jūlijā novada domes sēdē deputāti lēma par jauno Sociālā die-

nesta vadītāju.
Uz izsludināto amata konkursu

Zane Gorškova, sabiedrisko
attiecību speciāliste

Bauskā aizrit „Ghetto Basket” – Latvijas
čempionāta – sestais posms
„Ghetto Basket” – Latvijas čempionāta – sestajā posmā sestdien,
5. augustā, Bauskā, vīriešu jeb 17+
grupā ar vēl vienu uzvaru mājup
devās viena no sezonas līderu komandām “Kūsiņā iekšā”. Pārējās
vecuma grupās pirmo vietu izcīnīja
“Salaspils Boys” (U12 grupa), “Beast mode” (U14 grupa), Rīgas “Milf”
(U16 grupa) un “Ar labu nakti” (Sieviešu grupā). Kopumā Bauskas turnīrā piedalījās 42 komandas.
Atklāšanas ceremonijā visus klātesošos sveica Bauskas novada domes priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks
ar svinīgu uzrunu. Par muzikālo
priekšnesumu parūpējās viena no

“Ghetto Factors” finālistēm – Nadežda Maņkeviča, savukārt ar pārgalvīgiem trikiem un galvu reibinošu moto Triāla šovu uzstājās viens no
Latvijas labākajiem moto triālistiem
– Andris Grīnfelds.
Vienā no aizraujošākajām atrakcijām, kurā piedalījās 15 turnīra dalībnieki, bija “BITES Skill Challenge”
īpaši veidotā ātruma un spēka izturības pārbaudes trase, kur sportisti
gan demonstrēja savu meistarību,
gan tālmetienu izpildē, gan “trepīšu”
lēkšanā un citos uzdevumos. “BITES Skill Challenge” uzvarētājs bija
Gundars Siliņš, kurš, pateicoties precīziem tālmetieniem trases pirmajā

daļā, ieguva bonusa sekundes, finišējot ar galarezultātu – 22 sekundes.
Gan spēlētājiem, gan skatītājiem
bija iespēja izbaudīt lidojumu “Jump
and Fly” atrakcijā, kā arī, sadarbībā
ar mobilo operatoru BITE, pasākuma apmeklētājiem BITES teltī bija
brīvi pieejami ātrās uzlādes lādētāji
gan „Android”, gan “Iphone” viedtālruņiem, kā arī virtuālās un galda
spēles. Vienā no atrakcijām “BITES
Skill Challenge” piedalījās un virtuālās realitātes brilles izmēģināja
arī Bauskas novada domes priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks. Savukārt
“Xnet.lv” teltī virtuālās basketbola
prasmes turnīra dalībnieki un apmeklētāji pārbaudīja pie spēļu konsoles “Playstation” pults.
“Ghetto Basket” Latvijas čempionāts šovasar notiek astoņos posmos.
Pašreiz jau aizvadīti turnīri Jēkabpilī, Ogrē, Jelgavā, Cēsīs, Krāslavā
un Bauskā. Augustā notiks vēl divi
posmi – 12.augustā Saldū un Kuldīgā, kur 26. augustā tiks kronēti valsts
čempioni piecās grupās. Nosakot
kopvērtējuma uzvarētājus, tiks ņemti vērā katras komandas seši labākie
rezultāti minētājos turnīros.

Sestdien, 5. augustā, Bauskas
Rātslaukumā notika sacensības svaru stieņa spiešanā guļus uz reižu
skaitu „Latvijas spēcīgākā pilsēta
2017”. Šogad Bauskas iedzīvotāji
kopā uzspieda fantastisku rezultātu 277 200 kg, kas ir augstākais
pilsētas rezultāts projekta vēsturē.
Pašreiz Bauska ieņem 1. vietu, aiz
tās 2. vietā ir Jēkabpils ar kopā uzspiestajiem 223 740 kg, bet 3. vietā
Valmiera ar 212 560 kg.
Bauska projektā piedalās kopš
tā pirmsākuma 2014. gadā. Ik gadu
Bauska ļoti neatlaidīgi cīnījās par
spēcīgākās pilsētas titulu un pat divas reizes ir bijusi augstajā 2. vietā.
Valmieras labākais rezultāts 2016.
gadā bija 265 650 kg, kas ļāva pilsētai nosargāt spēcīgākās pilsētas
titulu trešo reizi. Taču šogad par
Valmieru spēcīgāka izrādījās Bauska ar 277 200 kg un Jēkabpils ar 223
740 kg.
Bauskas posmā savus spēkus
svaru stieņa spiešanā guļus uz reižu skaitu pārbaudīja 172 pilsētas
aizstāvji – 17 dāmas, 8 jaunieši līdz
18 gadu vecumam un 147 vīri. Jauniešiem līdz 18 gadu vecumam un
sievietēm svaru stienis svēra 20 kg,
bet vīru konkurencē stieņa smagums
bija 50 kg.

sar Latvijas kopvērtējumā Viesturs
Švikulis ierindojas 2. vietā jauniešu
grupā. Rūdolfs Svarenieks Bauskas
posmā palika 2. vietā ar 141 uzspiesto reizi. Hārdijs Vanags 20 kg svaru
stieni uzspieda 70 reizes un izcīnīja
3. vietu. Šī brīža spēcīgākā jaunieša
gods pieder Edžum Mazulim, kurš
Cēsīs 20 kg smago svaru stieni uzspieda 541 reizi

Bauskas posmā sieviešu konkurencē 1. vietu ieguva sacensību dalībniece Līga Gaurilka, uzspiežot
20 kg smago svaru stieni 73 reizes.
Godpilno 2. vietu izcīnīja Alise Babra ar rezultātu 65 uzspiestās reizes.
Kitija Ruža, uzspiežot svara stieni
56 reizes, ierindojās 3. vietā. Pēc
11 sacensību posmiem vēl joprojām
nepārspēta ir Svetlana Svjatnaja,
kura Rīgas posmā 20 kg svaru stieni

Vīru konkurencē, kur svaru
stienis svēra 50 kg, spēkā izturīgākais bija Gatis Rumba, pārcilājot
50 kg smago stieni 119 reizes. Starp
vīriem 2. vietā Armands Naglazs ar
rezultātu 84 uzspiestās reizes. Dāvis
Eikšēns ierindojās 3. vietā, uzspiežot svaru stieni 79 reizes. Šobrīd
labākais vīru rezultāts pieder Jefimijam Klementjevam, kurš Rīgas
posmā 50 kg smago svaru stieni uzspieda 222 reizes un kļuva par visa
projekta rekordistu.
Šogad par Latvijas spēcīgākās
pilsētas titulu cīnīsies aptuveni 15
pilsētas. Tuvākie posmi notiks 12.
augustā Ludzā, 26. augustā Apē, 23.
septembrī Siguldā un 24. septembrī
Daugavpilī. Plašāka informācija par
sacensību noteikumiem un gaidāmajiem pilsētu posmiem pieejama
„Latvijas spēcīgākā pilsēta 2017”
mājas lapā www.specigakapilseta.
lv.
Projekta „Latvijas spēcīgākā pilsēta 2017” Bauskas posmu atbalsta
Latvijas Pauerliftinga federācija,
Bauskas novada dome, Sporta centrs
„Mēmele”, Latvijas augļu un dārzeņu pārstrādes uzņēmums „Rosība”
un interneta veikals http://veikals.
sp.lv/. Projektu līdzfinansē Latvijas Sporta federāciju padome un
Izglītības un zinātnes ministrija kā

uzspieda 330 reizes, kļūstot par projekta rekordisti.

sabiedriski nozīmīgu tautas sporta
pasākumu.

Agija Vehtere, „Ghetto Basket”
projektu koordinatore

Pašvaldība atbalsta
Latvijas rallijkrosa norisi kompleksā „Mūsa Raceland” un citas iniciatīvas
Biedrība
„RENCĒNU
AUTOKLUBS” lūgusi Bauskas novada
domi atbalstīt Latvijas rallijkrosa
kausa Bauskas posmu 2017.gada
2.septembrī, Bauskas novada Gailīšu pagasta sporta kompleksā “Mūsa
Raceland”.
Bauskas posma rallijkrosa provi-

zoriskā kopējā izmaksu tāme ir 21
271,80 eiro. Biedrība lūdz līdzfinansējumu pasākuma norises nodrošināšanai 5000 eiro apmērā.
Sporta lietu sabiedriskā padome
atzinusi, ka tehniskie sporta veidi ir
atbalstāmi, biedrības rīkotais rallijkrosa Bauskas posms ir augsta līme-

ņa sacensības, kuras ir interesantas
un plaši apmeklētas.
Cerot, ka šis varētu būt pirmais
solis Eiropas čempionāta rallijkrosā
atgriešanai Bauskā, novada domes
deputāti atbalstīja ieceri un nolēma
līdzfinansēt pasākumu lūgtajā apmērā.

Jauniešiem līdz 18 gadu vecumam labākais Bauskā bija
Viesturs Švikulis, uzspiežot 20 kg
smago svara stieni 373 reizes. Šova-

Baiba Norberte, projekta
„Latvijas spēcīgākā pilsēta
2017” sabiedrisko attiecību
speciāliste

Augustā

Dalību Eiropas čempionātā stenda šaušanā
Bauskas novada pašvaldībā
2017.gada 4.jūlijā saņemts Emīla
Starodubceva iesniegums, kurā izteikts lūgums sniegt finansiālu atbalstu dalībai Eiropas čempionātā

stenda šaušanā, kas no 2017.gada
27.jūlija līdz 4.augustam norisināsies Baku, Azerbaidžānā.
Novada domes deputāti atbalstīja lēmumu piešķirt Bauskas novada

sportistam Emīlam Starodubcevam
finansējumu 290 eiro apmērā aviobiļešu izdevumu samaksai.

Zane Gorškova,
sabiedrisko attiecību speciāliste

• 16.augustā plkst.15.00 – Sociālo, izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas sēde
• 17.augustā plkst.14.00 – Vides un attīstības komitejas sēde;
• 24.augustā plkst.14.00 – Finanšu komitejas sēde;
• 31.augustā plkst.14.00 – novada domes sēde.
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2017.gada 11.augustā

Informācija, paziņojumi

BAUSKAS NOVADA KULTŪRAS
PASĀKUMU PLĀNS AUGUSTAM
Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

12.augustā plkst. 16.00

Bauskas Pilskalna parka
estrādē

TOBĀGO! Jubilejas izrāde M.Zālītei 65, U.Marhilevičam 60

13. augustā plkst.14.00

Budbergas parka estrādē

Ikgadējā cikla “Budberga laikmeta griežos” sarīkojums (novadnieku
satikšanās)

14. augustā plkst. 16.00

Bauskas Kultūras centrā

Izstādes „Mīlestība kurpju kastē” atklāšana (izstāde apskatāma līdz
20. augustam)

26. augustā plkst. 14.30

Bauskas Pilskalna parka
estrādē

Koncertballe “Lecam pa vecam Bauskā”

līdz 30.augustam

Bauskas muzejā

Tamāras Čudnovskas darbu retrospekcijas “Manām lellēm 25”

līdz 3.septembrim

Bauskas muzejā

Gleznotāju plenēra “Bauskas vasara” dalībnieku darbu izstāde

Svarīga informācija LPKS „LATRAPS” klientiem
Sakarā ar graudu novākšanas sezonas sākšanos un Īslīces ielas remontu, lai atslogotu satiksmi Īslīces ielas
remonta posmā, tiek veiktas izmaiņas satiksmes organizācijā arī blakus ielās. Ja veidojas satiksmes sastrēgumi,
lūgums LPKS “LATRAPS” klientiem, kuri piegādā produkciju no Rundāles un Bauskas puses izvēlēties maršrutu
caur Elejas un Stacijas ielu, gar veikaliem “INSANA” ,“Līga” un uzņēmumu SIA “BDB”. Klientiem, kuri dodas
uz LPKS “LATRAPS” no Bērzkalniem vai Uzvaras, vēlams izmantot maršrutu caur Rožu un Pārupes ielu.
Stacijas ielas posms, virzienā no Īslīces ielas līdz veikaliem “Līga” un “INSANA” tiks slēgts caurbraukšanai.
Neskaidrību gadījumā un informācija par konkrētā brīža situāciju lūgums zvanīt 63963133 vai 20208009.

Jānis Vaivars
Bauskas graudu pieņemšanas kompleksa vadītājs
Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība „LATRAPS”

Aicina ieteikt Ētikas komisijas locekļus
Bauskas novada pašvaldībā no pagājušā gada darbojas Ētikas komisija. To apstiprina dome uz savu pilnvaru
laiku. Tā kā 3.jūnijā ir ievēlēta jauna novada dome, no jauna ir jāpārvēl arī Ētikas komisija.
Ētikas komisija ir Bauskas novada pašvaldības koleģiāla un neatkarīga institūcija, kuras uzdevums ir objektīvi
un vispusīgi izvērtēt Bauskas novada domes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieka, deputātu un pašvaldības amatpersonu un darbinieku - izpilddirektora, izpilddirektora vietnieka, iestāžu vadītāju un darbinieku
- Ētikas kodeksā noteikto normu ievērošanu.
Ētikas komisijā strādā pieci cilvēki. Divi deputāti un trīs sabiedrības pārstāvji. Pašvaldība aicina vismaz desmit
cilvēku lielai grupai ieteikt Bauskas novada iedzīvotājus, cienītas personas, kas varētu darboties Ētikas komisijā.
Ar Ētikas komisijas nolikumu un pieteikuma veidlapu var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.bauska.lv
Komisijas locekļa kandidāta pieteikumus līdz 2017.gada 21.augusta darbadienas beigām var iesniegt
Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Uzvaras ielā 1, Bauskā vai iesūtīt pa pastu, norādot
adresātu: Bauskas novada pašvaldība, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901.

Zane Gorškova, sabiedrisko attiecību speciāliste

Sveiciens jubilāram Alfrēdam Gibžam
Bauskas novada dižo jubilāru
– deviņdesmitgadnieku, Alfrēdu
Gibžu dzimšanas dienā 9.augustā
devās sveikt novada domes priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks. Jubilārs
dāvanā saņēma pašvaldības naudas
balvu, ziedus un apsveikuma kartiņu.
A.Gibžas dzimtā, gan māsas, gan
vecāki dzīvojuši ilgu mūžu. Jubilārs vēl arvien ir sprauns- pats dodas pastaigās un lasa grāmatas bez
brillēm.
Aktīvā darba mūžu jubilārs strādājis par agronomu.
Pašvaldība vēl jubilāram daudz
baltu dieniņu, labu veselību un
mundrumu ikdienas solī.

Sirsnīgi sveicam mūsu novada dižos jubilārus
„Bauskas
Novada Vēstis”
lasāmas arī
Bauskas novada
mājas lapā www.bauska.lv

Alfrēdu GIBŽU Bauskā
Robertu JANSONU Bauskā
Olgu SĪLI Mežotnē
Ainu VAITAITI Vecsaulē

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

