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Ziņa
Aktivitātes notikumu
mājā „Baltais briedis”

21. decembrī plkst. 19.00 notikumu mājā uzstāsies vokālā grupa
„Miljons” ar svinīgu ziemas koncertu. Apmeklējums bez maksas.
22. decembrī Bauskas Rātslaukumā un notikumu mājā „Baltais
briedis” atzīmēs ziemas saulgriežus.
No plkst. 14.00-19.00 Rātslaukumā
darbosies mājražotāju un amatnieku
tirdziņš. Plkst. 17.00 šeit gaidāmas
ziemas saulgriežu svinības un maskošanās kopā ar Codes amatierteātri
„Spēlētprieks” un folkloras kopu
„Vecsaule”. Darbosies Rundāles
skolēnu mācību uzņēmumi, būs iespēja izliet savu laimīti, kā arī izgatavot tradicionālo latviešu rotājumu
puzuru.
Plkst. 19.00, dvēselisku koncertu
sniegs dziedātāja Inga Karpiča. Biļetes varēs iegādāties pasākumā uz
vietas, biļetes cena – 7,- eiro.
23. decembrī plkst. 19.00 Ziemassvētku noskaņu notikumu mājā
„Baltais briedis” uzburs dziedātājs
Pēteris Upelnieks akustiskā svētku
koncertā. Ieeja bez maksas.
24. decembrī notikumu mājā
plkst. 11.00 notiks svētku ieskaņas
pasākums „Ziemassvētku vecīša
ekspresis”, kur divu stundu garumā
būs iespēja satikt un samīļot pašu
Ziemassvētku vecīti. Šeit varēs izkalt savu svētku monētu, kā arī Laimes akā saņemt nelielu dāvaniņu,
ko šogad sarūpējuši vietējie uzņēmēji, mājražotāji un citi draugi.
27. decembrī plkst. 18.00 astroloģiskā sarunā kopā ar sertificētu
astrologu Jāni Bēniķi būs iespēja
ielūkoties 2019. gada prognozēs.
28. decembrī divos seansos
plkst. 19.00 un 22.00 notikumu
mājā „Baltais briedis” tiks demonstrēta jaunā latviešu romantiskā komēdija „Jaungada taksometrs”. Ieejas biļetes var iegādāties Bauskas
Kultūras centra kasē, kā arī pasākumā uz vietas, cena – 3,- eiro.
31. decembrī pirms pusnakts iedzīvotāji aicināti pulcēties Bauskas
Rātslaukumā, kur notiks Jaungada
sagaidīšana, bet 1. janvārī no plkst.
00.30 notikumu mājā „Baltais briedis” sāksies Jaunā gada svinības kopā
ar DJ Arti Dvarionas. Biļešu cenas
līdz 31. decembrim 10,- eiro no personas, bet pieciem visiem būs iespēja
iegādāties biļetes vien par 40,- eiro.
Savukārt iegādājoties biļetes 1. janvārī, ieeja vienai personai būs 15,eiro, bet grupas biļete piecām personām – 60,- eiro. Biļešu tirdzniecība
no 14. decembra.

Ilze Lujāne, Bauskas Kultūras
centra sabiedrisko attiecību speciāliste

Uzņēmēju Gada
balva 2018
Bauskas pilī

Lasiet par novadā īstenotajiem
projektiem

Godinām sportistus

Aizvadīts sportiskām uzvarām un panākumiem
bagāts gads

Ikgadējā svinīgajā pasākumā tika sumināti novada aktīvākie, sportiskākie ļaudis, sveikti vecmeistari un jaunie čempioni. FOTO-Ivars Bogdanovs „Bauskas Dzīve”
Īsu brīdi pirms pirms svētkiem
Bauskas novada sportisti pulcējās
savā, tradicionālajā sporta laureāta
pasākumā, kad tika izvērtēti aizgājušā gada sasniegumi, sumināti novada aktīvākie, sportiskākie ļaudis,
sveikti vecmeistari un jaunie čempioni.
Bauskas novada Sporta laureāta
svētku pasākums notika Īslīces kultūras namā. Par to sirsnīgs paldies
gan kultūras nama vadītājai Aigai
Baltalksnei, gan Īslīces pagasta vadītājai Sandrai Ķiselei. Dalībniekus,
kas kuplā skaitā bija sanākuši uz
saviem svētkiem, sveica novada domes priekšsēdētājs Arnolds Jātnieks
un sporta centra „Mēmele” direktore Līga Rimševica.
Ilggadējā sportistu svētku vadītāja Inita Nagņibeda katram nominantam, katram jubilāram un aktīvistam
teica sirsnīgu paldies par ieguldījumu Bauskas novada sporta attīstībā,
tradīciju saglabāšanā un novada
vārda nešanu pasaulē. Klātesošos
ar skaistiem priekšnesumiem sveica

aktieris Juris Hiršs un deju kolektīvs
„Jandāls”.
Starp balvu saņēmējiem bija gan
cilvēki, kuri atdevuši Bauskas novada sportam dzīves labākos gadus un
tagad turpina stafeti nodot jaunākajiem, gan aktīvisti, kas rosina veselīgu dzīves veidu savos pagastos, gan
jaunās paaudzes atlēti, kas startē
augstākā līmeņa sacensībās.

„Sporta laureāts 2018”
nominanti :
Labākā sportiste – tekvondiste
Inese Tarvida, mūsu novada šī brīža titulētākā olimpisko sporta veidu
sportiste. No ģimenes saimniecības
šķūnītī uzbūvētās treniņu zāles 20
gadu vecā Inese Tarvida ir tikusi pasaulē krietni tālu, ko apliecina šosezon izcīnītais Eiropas vicečempiones tituls un triumfs U-21 Eiropas
čempionātā. Vecākā no tekvondo
pasaulē zināmajām māsām Tarvidām iekaro arvien augstākas virsotnes un šoruden pirmoreiz iekļuva

laureātu trijniekā „Grand Prix” sacensību līmenī.
Labākais sportists – vieglatlēts
Jānis Baltušs, viens no visu laiku Bauskas novada spēcīgākajiem
vieglatlētiem, barjersprinteris, ap 30
reizēm bijis Latvijas čempions individuālajās disciplīnās un stafetes
skrējienos. Vairākas sezonas startē
Itālijas klubu čempionātā, kļuvis
par Itālijas čempionu, vairākkārtējs
Bauskas novada laureāta „Labākā
sportista” nominācijas ieguvējs.
Labākā sporta veterāne – vieglatlēte Jeļena Kriščūne, Murjāņu
sportistu kalves absolvente, daudzkārtēja valsts veterānu sacensību
uzvarētāja diska un vesera mešanā,
ar apbrīnojama spēja koncentrēties
galvenajam. Šajā gadā kļuvusi par
vairākkārtēju Latvijas, Baltijas valstu un veterānu sporta spēļu čempioni diska mešanā, vesera mešanā
un lodes grūšanā.
Labākais sporta veterāns –
vieglatlēts, volejbolists Jānis Buks,
šogad svinēja 80 gadu jubileju, vo-

lejbolists, vairākkārtējs Latvijas un
starptautisko sacensību uzvarētājs
volejbolā, pludmales volejbolā un
vieglatlētikā. Šogad kļuvis bagātāks
ar zelta medaļām, kas izcīnītas gan
Latvijas, gan Baltijas valstu sacensībās.
Labākais tehnisko sporta veidu
sportists – ūdensmotosportiste Ieva
Millere, bijusī Bauskas ūdensmotosporta kluba „Mēmeles sports”
pārstāve, baušķeniece vairākās paaudzēs. Šogad, parādot gara spēku
un „vīrišķību”, spējusi izcīnīt 1.vietu Eiropas Čempionātā FR 1000 ātrumlaivu klasē ūdensmotosportā.
Labākais sportists cilvēkiem
ar funkcionāliem traucējumiem
– Aivars Vancāns, viens no vadošajiem Invalīdu sporta biedrības
„Bauska” pārstāvjiem, aktīvs dalībnieks dažādu sporta veidu sacensībās cilvēkiem ar funkcionāliem
traucējumiem, šajā sezonā izcīnījis
1.vietu Latvijas čempionātā novusā

turpinājums 6.lpp
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PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2019.gada
16.janvārī Uzvaras ielā 1, Bauskā
rīko pašvaldības nekustamo īpašumu (dzīvokļu), atklātas mutiskas izsoles ar augšupejošu soli:
1. Uzvaras iela 13-9A, Gailīšu
pag., 81,0 m², sākumcena - EUR
1700,00, izsoles laiks plkst. 13.30.
2. “Pāce 2” -14, Gailīšu pag.,
25,9 m², sākumcena - EUR 1400,00,
izsoles laiks plkst. 13.45.
3. „Taubenieki 1”-6, Īslīces

Nr.
LV66UNLA0050019706571,
AS „SEB” banka, kods UNLALV2X
un reģistrācijas maksa – EUR 20.00
apmērā Bauskas novada domes, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr.
LV06UNLA0050014355676,
AS
„SEB” banka, kods UNLALV2X.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem,
ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada
administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā,
1.stāvā darba dienās no plkst. 9.00
līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

pag., 48,6 m², sākumcena - EUR
1300,00, izsoles laiks plkst. 14.00.
4. „Pukši” -3, Dāviņu pag., 36,4
m², sākumcena - EUR 400,00, izsoles laiks plkst. 14.15.
5. „Pukši” -4, Dāviņu pag., 21,3
m², sākumcena - EUR 300,00, izsoles laiks plkst. 14.30.
Personām, kuras vēlas piedalīties
izsolē, jāiemaksā nodrošinājums –
10% no nekustamā īpašuma izsoles
sākumcenas Bauskas novada domes,
reģ. Nr.90009116223, bankas kontā

PAŠVALDĪBA AICINA IEDZĪVOTĀJUS IESAISTĪTIES BAUSKAS
NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA IZSTRĀDĒ
Bauskas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus iesaistīties teritorijas plānojuma izstrādes procesā un izteikt
priekšlikumus, kas attiecas uz konkrētu nekustamo īpašumu vai vispārīgus priekšlikumus, kas attiecas uz novada
teritorijas attīstību kopumā.
Rakstiskus priekšlikumus, noformētus brīvā formātā, Teritorijas plānojuma izstrādei lūdzam iesniegt
līdz 2019.gada 31.janvārim Bauskas novada pašvaldībā, vietējā pagasta pārvaldē vai nosūtot pa pastu.
Adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV – 3901. E-pasta adrese: planojums@bauska.lv
Teritorijas plānojuma izstrāde
Teritorijas plānojuma izstrādes mērķis ir definēt nosacījumus nekustamo īpašumu apbūvei un noteikt nekustamo īpašumu izmantošanas iespējas.
Gaidām priekšlikumus no nekustamo īpašumu īpašniekiem par funkcionālā zonējuma maiņu konkrētos nekustamajos īpašumos.
Iesniedzot priekšlikumus par sev piederošo nekustamo īpašumu, vēlams norādīt:
•
nekustamā īpašuma nosaukumu/adresi;
•
nekustamā īpašuma kadastra apzīmējumu;
•
priekšlikumu Teritorijas plānojuma grafiskās daļas izmaiņā un/vai
•
priekšlikumu Teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izmaiņām.
Iesniedzot vispārīgus priekšlikumus vēlams norādīt novada teritorijas daļu, uz kuru priekšlikums attiecas (viss
novads, konkrēta apdzīvotā vieta).
Saņemtie iedzīvotāju priekšlikumi tiks izmantoti apkopotā veidā teritorijas plānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izstrādei.
Aicinām sekot līdzi detalizētai informācijai Bauskas novada pašvaldības interneta vietnē www.bauska.
lv, pašvaldības laikrakstā „Bauskas Novada Vēstis”, kā arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā
www.geolatvija.lv sadaļā „Teritorijas attīstības plānošana”.

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Bauskas novada
administratīvajā teritorijā
Pamatojoties uz dabas resursa nodokļa palielinājumu no EUR 35.00
uz EUR 43.00 , informējam, ka ar 2019.gada 1.janvāri maksa par 1.0 m3
(vienu kubikmetru) sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Bauskas novada administratīvajā teritorijā , tiek noteikta
EUR 16.93/m3 (bez pievienotā vērtības nodokļa).

Sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs poligonā „Grantiņi”
Spēkā esošais tarifs , (EUR/t)

No 01.01.-31.12.2019(EUR/t)

57.47 bez PVN

65.47 bez PVN

69.54 t.sk. PVN

79.22 t.sk. PVN

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa Bauskas
novada administratīvajā teritorijā
Maksas veidi
1.0 m3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa (EUR/m3)

0.24 m3 sadzīves atkritumu konteinera apsaimniekošanas maksa
(EUR/m3)

Spēkā esošā maksa
15.81 bez PVN

19.13 t.sk.
PVN

No 01.01.-31.12.2019
16.93 bez
PVN

Izmaiņas

20.49 t.sk.
PVN
7%

3.79 bez PVN

4.59 t.sk.
PVN

4.06 bez
PVN

4.91 t.sk.
PVN

Pilskalna ielas iedzīvotāju ievērībai
Bauskas novada pašvaldība informē, ka 2019.gadā tiks veikta Pilskalna ielas rekonstrukcija visā ielas garumā.
Vienlaicīgi ar ielas rekonstrukciju A/S „Gaso” izbūvēs jaunu gāzes vadu posmā no Mūsas tilta līdz Skolas ielai.
Ja šajā posmā dzīvojošie māju īpašnieki vēlas ierīkot gāzesvada pievadus saviem īpašumiem, lūgums par
to informēt A/S „Gaso”, (e-pasts: igors.savko@gaso.lv, tel.29177187). Pēc Pilskalna ielas rekonstrukcijas darbu
pabeigšanas iespēja pieslēgties maģistrālajam gāzesvadam nebūs iespējama vismaz piecus gadus. Aicinām iedzīvotājus izmantot šo iespēju.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma saņemšanu
Bauskas novada dome 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.
Kam pienākas nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi?
- 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
domē 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 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.

Iedzīvotāji atkal var nodot sadzīves
atkritumus poligonā „Grantiņi”

Informējam, ka no 06.09.2018. SIA „Vides serviss” atjauno sadzīves atkritumu pieņemšanu no fiziskām personām (iedzīvotājiem) poligonā „Grantiņi”.
Sadzīves atkritumi no iedzīvotājiem par maksu tiks pieņemti
tikai vienu reizi nedēļā – ceturtdienās.
Pieņemšanas laiks no plkst. 8.00 līdz 17.00 (pusdienas pārtraukums
12.00-13.00).
Maksa par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā „Grantiņi” ir
69,54 eiro (t.sk. PVN) par vienu tonnu.
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Izveidots sporta un atpūtas parks
Rītausmu ciemā

Vasarā un rudenī Rītausmu ciemā
blakus Īslīces kultūras namam veikti
vērienīgi labiekārtošanas darbi ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) finansējumu un
Bauskas novada pašvaldības atbalstu.
Sporta un atpūtas parks izveidots
lielākajā no Īslīces pagasta ciemiem.
Šī vieta jau pagājušā gadsimta padomju gados tika izmantota sporta
aktivitātēm. Tolaik Ļeņina kolhozs
uzlēja asfalta segumu basketbola laukumiem un izveidoja volejbola laukumu. Privatizācijas procesa rezultātā šo
zemesgabalu iegādājās privātpersona,
tomēr 2012.gadā to atpirka Bauskas
novada pašvaldība, lai nākotnē izveidotu parku sportam un atpūtai.
2015.gadā Īslīces kultūras namā
tika organizēta publiskā apspriešana,
kurā prezentēja Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) studentu izstrādātos 4 teritorijas labiekārtošanas priekšlikumus. Savukārt 2017.
gadā biedrība „Rītausmu nami” sadarbībā ar LLU izstrādāja būvprojektu. Projekts tika iesniegts biedrības
„Bauskas rajona lauku partnerība”
izsludinātajā projektu konkursā, tā
īstenošanai piešķirts (ELFLA) finansējums un Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums.
Šī iecere tika īstenota saistībā jau

ar iepriekšējā plānošanas periodā
veiktajām investīcijām un uzlaboto
aprīkojumu. Šajā teritorijā projektā
„Sporta inventāra piegāde un uzstādīšana” jau bija uzstādīti ielu vingrošanas elementi un jauni basketbola
grozi. Projektos „Rītausmu ciema
sporta un atpūtas teritorijas apzaļumošana” un „Meža dienas Bauskas
novadā” uzsāka veidot koku un krūmu apstādījumus. 2017.gadā ir īstenoti projekti „Īslīces kultūras nama
stāvlaukumu atjaunošana un paplašināšana” un „Īslīces kultūras nama
pieejamības uzlabošana”. Izveidotas
bruģētas taciņas pie Īslīces kultūras
nama blakus parka teritorijai, atjaunots stāvlaukums un izbūvēts jauns
stāvlaukums.
Šajā projektā veikta teritorijas celiņu tīkla ierīkošana, akmens
ugunskura vietas ierīkošana, koku un
krūmu stādījumu ierīkošana, apzaļumošana, labiekārtojuma elementu
(galdu ar soliem, betona solu, pergolu, divriteņu statīvu, atkritumu urnu)
uzstādīšana, teritorijas apgaismojuma izbūve, bērnu rotaļu laukuma
izbūve ar smilts iesegumu un rotaļu

Projekts
„Atver sirdi Zemgalē”

elementiem – šūpolēm, kāpelēšanas
elementiem, smilšu kasti un rotaļu
kompleksiem.
Jaunizveidotais parks kalpos ne
tikai vietējo iedzīvotāju aktīvajai
atpūtai, bet vienlaicīgi iekļausies
Bauskas novada pašvaldības veidotajā velomaršrutu tīklā (Bauska - Rītausmas - Bērzkalni - Bauska) kā apstāšanās/atpūtas punkts, kur uz brīdi
varēs apstāties, atpūsties, pasportot,
bērni parotaļāties. To varēs izmantot
gan sportot gribētāji, gan māmiņas
ar bērniem, seniori nūjošanai, kā arī
jaunieši vienkārši kā pulcēšanās un
aktivitāšu vietu. Parka teritoriju plānots izmantot arī dažādām kultūras
pasākumu un gadskārtu svētku aktivitātēm brīvā dabā Rītausmu ciemā
(Lieldienu pasākumam, Līgo svētkiem, Ģimeņu dienai, Bauskas novada svētkiem u.c. svētkiem).
Parks ir ērti sasniedzams arī pilsētas iedzīvotājiem. No Bauskas, ejot ar
kājām pa izbūvēto gājēju/velo celiņu,
līdz parkam var nokļūt aptuveni 40
minūtēs, ar velosipēdu aptuveni 10
līdz 15 minūtēs, ar auto 5 minūtēs,
ar sabiedrisko transportu 15 minūtēs
(kopā 19 reisi dienā).
Kopējās projekta izmaksas ir EUR
207 863,92, no kurām publiskais finansējums EUR 45 000,00, Bauskas
novada pašvaldības līdzfinansējums
EUR 162 863,92. Būvdarbus veica
SIA „Kvintets M”, būvuzraudzību nodrošināja SIA „BaltLine Globe”.
Par šīs ieceres tapšanu un realizēšanu paldies idejas autorei Agitai
Eglinskai, visiem projekta īstenošanā iesaistītajiem darbiniekiem un
pārvaldes vadītājai Sandrai Ķiselei,
kuras pārziņā turpmāk būs jaunizveidotā objekta uzturēšanas darbi.

Jolanta Kalinka,
projektu vadītāja

Otro gadu Bauskas novadā realizē projektu „PROTI un DARI!”
Projektā iesaista jauniešus, kuri
pašlaik nemācās, nestrādā un neapgūst arodu.
Šajā periodā projekta aktivitātēs
iesaistījušies jau 56 jaunieši, šobrīd
darbojas 6 jaunieši.
Projekta dalībniekiem joprojām
ir iespēja saņemt dažādus atbalsta
pasākumus. Jaunieši saņem psihologa atbalstu un konsultācijas, intensīvu mentora un programmu vadītāja
emocionālo un informatīvo atbalstu.
Projekta ietvaros jauniešiem tiek
sniegts atbalsts dažādu trūkstošo
prasmju apgūšanā un problēmu risināšanā. Ļoti intensīvi tiek strādāts
pie bezdarba problēmu risināšanas,
tiek pārrunātas darba iespējas dažādās jomās.Tiek mācītas darba meklēšanas prasmes. Veiksmīgi turpinās
sadarbība ar karjeras konsultanti Jolantu Priedi. Dažādos mācību centros vairāki jaunieši ir apmeklējuši
kursus, cītīgi mācījušies un ieguvuši apliecības. Turpinās sadarbība ar
vairākiem mācību centriem Rīgā.
Šobrīd divi jaunieši apmeklē kursus B kategorijas vadītāja apliecības
iegūšanai un viens jaunietis apmeklē C kategorijas vadītāja kursus. Vēl
viena jauniete pabeigusi nagu dizai-

na kursus, cita fotogrāfa kursus, bet
jaunietis grāmatvežu kursus.
Projektā turpinām veidot sadarbību ar uzņēmējiem, lai jauniešiem
ir iespēja “ēnot” dažādu profesiju
pārstāvjus, ar mērķi iepazīt un izprast darba jomas un specifiku. Tas
palīdz jauniešiem izvēlēties jomu,
kuru vēlas apgūt padziļināti.
Projekta ietvaros rīkojam galda spēļu pēcpusdienas, kuru laikā
jaunieši iepazīst viens otru un sadraudzējas, kā arī lietderīgi pavada
savu brīvo laiku. Jauniešiem ļoti
patīk arī radošās nodarbības. Vienā
no pēdējām nodarbībām gatavojām
Adventes vainadziņus. Projekta ietvaros jaunieši apgūst pašaprūpes,
mājsaimniecības un ēdiena gatavošanas prasmes.
Jauniešiem ir iespēja apmeklēt
kultūrizglītojošos pasākumus, kurus
piedāvā Bauskas kultūras centrs.
labprāt kopā ar mentoriem apmeklē
arī kino Rīgā.
Atgādinu, ka projekta „PROTI
un DARI!” mērķis ir
attīstīt to jauniešu (vecumā no 15 līdz 29
gadiem ieskaitot) prasmes, kuri pašlaik ne-
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mācās, 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.
Vienlaikus projekta ietvaros tiks
piemērota kompleksa pieeja darbā
ar mērķa grupas jauniešiem, lai viņi
saņemtu pēc iespējas vispusīgāku
un viņu individuālajām vajadzībām
piemērotāku atbalstu.
Bauskas novada pašvaldība šo
projektu plāno ieviest līdz 2020.
gada 31.oktobrim. Projektā iesaistāmo mērķa grupas jauniešu maksimālais skaits – 103 jaunieši, kopējais pieejamais finansējums 161
112,60 eiro.
Ja Jums ir interese vai jautājumi
par šo programmu, lūdzu, zvaniet
programmas vadītājai Dinai Romanovskai, tel.63921802.

Jolanta Kalinka,
projektu vadītāja

Latvijā tiek mainīta pieeja sociālo pakalpojumu attīstībā, ko jau
vairākus gadus saprotam kā deinstitucionalizācijas (DI) procesu, kas ir
pāreja no aprūpes institūcijās uz sabiedrībā balstītiem, pēctecīgiem un
klienta individuālajām vajadzībām
atbilstošiem sociālajiem pakalpojumiem.
No 2016.gada Bauskas novada
Sociālais dienests piedalās Zemgales plānošanas reģiona projekta „Atver sirdi Zemgalē” īstenošanā.
Projekta mērķis ir Zemgales reģionā palielināt ģimeniskai videi
pietuvinātu un sabiedrībā balstītu
sociālo pakalpojumu pieejamību
dzīvesvietā personām ar invaliditāti
un bērniem.
Projektā ir vairākas mērķa grupas:
1) pilngadīgas personas ar garīga
rakstura traucējumiem, kuras saņem
Valsts finansētus ilgstošas sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas
institūciju (turpmāk-VSAC) pakalpojumus un pasākuma īstenošanas
laikā pāriet uz dzīvi sabiedrībā kā
arī pilngadīgas personas ar garīga
rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā un kurām ir noteikta
smaga vai ļoti smaga invaliditāte (I
vai II invaliditātes grupa) (turpmāk–
personas ar GRT);
2) ārpusģimenes aprūpē esoši
bērni un jaunieši līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot), kuri saņem valsts
vai pašvaldības finansētus bērnu
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus (turpmāk–bērni BSAC);
3) bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte
un kuri dzīvo ģimenēs, un viņu likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes
(turpmāk–bērni ar FT).
4) potenciālie aizbildņi, adoptētāji, audžuģimenes (turpmāk–potenciālie AAA).
2016. un 2017. gadā eksperti izvērtējuši gan VSAC, gan ģimenēs
dzīvojošo personu ar GRT iespējas
pastāvīgai dzīvei un sagatavojuši
individuālos rehabilitācijas plānus.
Vēlmi pārcelties uz pastāvīgu dzīvi
Bauskas novadā izteikušas 6 personas ar GRT, kas šobrīd atrodas
VSAC. Tā kā visām personām ir
nepieciešams nodrošināt grupu dzīvokļa pakalpojumu, kuru pašlaik
novadā nav, personām pagaidām jāpaliek aprūpes iestādēs.
Savukārt jau šobrīd pakalpojumi
dzīvesvietā tiek nodrošināti 13 personām ar GRT, kuri dzīvo ģimenēs.
2 personas ir saņēmušas atelpas brīža pakalpojumu biedrībā
„Cerību spārni” Siguldas novadā. Individuālas
sociālā
rehabilitētāja
konsultācijas nodrošinā-

tas 4 personām, ergoterapeita individuālās konsultācijas arī saņem 4
personas, aprūpe mājās nodrošināta
8 personām. Uz papildus izvērtēšanu un individuālo plānu izstrādi pieteiktas vēl 16 personas ar GRT.
2018.gadā Bauskas novadā uzsākta sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana 31 bērnam ar FT
un 28 bērnu likumiskajiem pārstāvjiem. Projektā pavisam izvērtēti 51
bērns ar FT, kuriem izstrādāti individuālie rehabilitācijas plāni. Papildus
izvērtēšanai pieteikti vēl 4 bērni ar
FT. Atelpas brīža pakalpojumu biedrībā „Cerību spārni” saņēmis 1 bērns
ar FT, aprūpes mājās pakalpojumu
saņēmuši 9 bērni ar FT.
MK noteikumi paredz, ka sociālās rehabilitācijas pakalpojumus
var sniegt tikai ārstniecības personu
vai iestāžu reģistrā vai sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrētie pakalpojumu sniedzēji. Lielāko pakalpojuma daļu nodrošina SIA
„Bauskas slimnīca” Rehabilitācijas
nodaļas speciālisti, SIA „Ģimenes
studija”, līgums noslēgts arī ar Zemgales veselības centru Jelgavā.
Kopumā projektā 2017. un 2018.
gadā pakalpojumu nodrošināšanai
izlietoti 27702.00 eiro.
Projektā ir izstrādāts Zemgales
plānošanas reģiona Deinstitucionalizācijas plāns 2017.-2020.gadam,
kas ietver vairākas būtiskas aktivitātes, t.sk. iespēju par ERAF finansējumu attīstīt vairākus sabiedrībā
balstītus pakalpojumus. Bauskas
novadā saskaņā ar DI plānu paredzēts attīstīt Dienas aprūpes centru
bērniem ar FT un pieaugušām personām ar GRT, specializētās darbnīcas un atelpas brīža pakalpojumu
Rūpniecības ielā 9, uzbūvēt grupu
dzīvokļu māju Pļavu ielā 12, kur
izmitināt 16 personas ar GRT, un
iekārtot ģimeniskai videi pietuvinātu bērnu namu 8 bērniem Zaļā ielā
33. Projekta pieteikums Labklājības
ministrijai jāiesniedz līdz 2019.gada
februārim.
Pateicoties divu sociālo darbinieču Daigas Supes un Zanes Kukas
personīgajam ieguldījumam, esam
izpildījuši projekta rezultatīvos
rādītājus, tā nodrošinot plānotā finansējuma apjoma nesamazināšanu
pakalpojumu attīstībai par ERAF
finansējumu. Sociālās darbinieces
darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem Daigas Supes
ieguldījumu deinstitucionalizācijas
mērķu sasniegšanā novērtēts ar ZPR
projekta vadības pateicību.

Ina Krūmiņa, Sociālā dienesta
vadītāja vietniece Mg.sc.soc.

BAUSKAS MUZEJS AICINA UN PIEDĀVĀ APSKATĪT
*Līdz 13.janvārim muzeja izstādi „DEVIŅDESMITIE NO
SIMTS”
*Līdz 15.janvārim Latvijas Tekstilmozaīkas biedrības darbu
izstādi „MANA LATVIJA”
Būsiet laipni gaidīti!
www.bauskasmuzejs.lv
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Bauskas novada Gada uzņēmējs FOTO-Edgars Namiķis
Ceturto gadu Bauskas novada pašvaldība konkursā „Bauskas novada
uzņēmēju Gada balva” ir noskaidrojusi un godina Bauskas novada uzņēmējus, kuri aktīvi un godprātīgi
darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību novadā,
veicinot Bauskas novada uzņēmēju
atpazīstamību, popularizējot labas
uzņēmējdarbības prakses piemērus
Bauskas novadā, un stiprināt lokālpatriotismu un piederības sajūtu.
Pateicoties un godinot Bauskas

novada uzņēmējus, Bauskas novada
pašvaldība Bauskas pilī 1.decembrī
organizēja konkursa „Bauskas novada uzņēmēju Gada balva 2018” nominantu godināšanas pasākumu.
Svinīgo pasākumu vadīja Valdis
Melderis, bet par muzikāliem priekšnesumiem parūpējās Elza Rozentāle
un Kaspars Vizulis.
Nominācijas saņēma:
„Gada lauksaimnieks” – SIA „Ceraukste AGRO”
„Novada tēla popularizētājs” –

SIA „Sky Route Films”
„Gada izaugsme” – Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība „SAIMNIEKS-V”
„Gada pakalpojumu sniedzējs” –
„Divupe 2”
„Gada mājražotājs” – „Dūmiņu
vīna darītava”
„Gada tirgotājs” – Bauskas būvmateriālu tirgus, firma „Duklavs”
SIA
„Gada jaunais uzņēmējs” Mogo
fitnes, SIA „NI”

„Gada partneris” – SIA „Ints &
CO”
„Skolēnu uzņēmums” – SMU
„Gudrais Kamolītis”.
Bauskas novada uzņēmēju
„Gada balva 2018” noslēguma
pasākumā tika pasniegtas arī specbalvas:
AS „Attīstības finanšu institūcijas
„Altum” specbalvu saņēma – Aivars
Svarenieks, SIA „Kronis”.
Biedrības „Bauskas rajona lauku

partnerība” specbalvu saņēma – Elīna Kuzņecova, Biedrība „Vēsturisko
rekonstrukciju studija „Rokoko””.
Bankas „Citadele” specbalvu saņēma – Edgars Trapočka, SIA „LET
Būve”.
Reģionālā laikraksta „Bauskas
Dzīve” specbalvu saņēma – SIA „Ints
& Co” un SIA „Sky Route films”.
Biedrības
„Uzņēmēju
klubs
„Bauska - 97”” specbalvu saņēma –
SIA “NI”.

„Gada pakalpojumu sniedzējs” – „Divupe 2”, Normunds Grunckis

Bankas „Citadele” specbalvu saņēma – Edgars Trapočka, SIA „LET
Būve”.

„Novada tēla popularizētājs” – SIA „Sky Route Films” Mārcis Pļaviņš

„Gada mājražotājs” – „Dūmiņu vīna darītava”, Ieva Dūmiņa

„Gada izaugsme” – Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā
sabiedrība „SAIMNIEKS-V”, Mārīte Ķikure

„Skolēnu uzņēmums” – SMU „Gudrais Kamolītis”, Īslīces pamatskolas skolnieces māsas Esītes, ar skolotāju Ritu Straumīti un vecākiem

lasiet arī www.bauska.lv
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Aktuāli novadā

Atjaunota Ceraukstes tautas nama fasāde

Šīs vasaras un rudens mēnešos
tika veikti Ceraukstes Tautas nama
fasādes atjaunošanas un siltināšanas darbi, lai uzlabotu Ceraukstes
pagasta pārvaldes, bibliotēkas un
kultūras pakalpojumu kvalitāti un
pieejamību iedzīvotājiem. Būvdarbus veica SIA „GS CELT”, būvuzraudzību nodrošināja SIA „BŪVĒTIKA”.
Ceraukstes pagasta Tautas nams
savu darbību sāka 1907.gadā. Aktīvie Ceraukstes kultūras dzīves veidotāji vēlējās savu namu, tādēļ viņi
no vietējā Ribbes saimnieka iegādājās viņam piederošo krogu. Nams
bijis stipri nolaists un tajā pašā gadā
sākās tā pārbūves darbi. Ceraukstes
apriņķī darbojās izglītības - saviesīgā biedrība „Austra” (biedrības
priekšsēdētājs Jānis Kampiņš), kas
organizēja dažādus kultūras pasākumus. Veco kroga māju paplašināja,
ēkas ziemeļu galā iebūvēja zāli un
skatuvi. Ēkas dienvidu daļā ierīkoja veikalu, dzīvokli ar 2 telpām
un bibliotēkas istabu, kurā pārveda Brīvbibliotēkas grāmatu fondu
no Ceraukstes muižas ēkas. 1910.
gada 26.decembrī notika biedrības
nama atklāšana. Sākot ar to dienu
Ceraukstes pagastā visi kultūras pasākumi līdz pat šodienai notika Tautas namā. Lieli pārbūves darbi ēkai
norisinājās 1936.gadā, bet kapitālo
pārbūvi namam veica 1966.gadā.
No 1966. līdz 1977.gadam Tautas nama otrajā stāvā atradās kol-

hoza „Ceraukste” kantoris. 1977.
gadā mājvietu Tautas nama telpās
rod Ceraukstes medpunkts, kas savus apmeklētājus šeit pieņem joprojām. Joprojām arī šajā namā atrodas
Ceraukstes 1.bibliotēka. 1993.gadā
uz Tautas nama ēku pārcēlās Ceraukstes pagasta pārvalde. No 2002.
gada Tautas nama telpās darbojas
arī biedrība „Lauku sieviešu klubs
„Mikslis””.
Šobrīd šajā ēkā iedzīvotājiem ir
iespēja saņemt sociālā darbinieka,
bāriņtiesas locekļa, nekustamā īpašuma speciālista pakalpojumus, ģimenes ārsta pakalpojumus, pieteikt
santehniķa pakalpojumus, veikt nekustamā īpašuma nodokļa un komunālos maksājumus, iesniegt dokumentus pašvaldībai, kā arī vērsties
pie Ceraukstes pagasta pārvaldes
vadītāja dažādu jautājumu risināšanā. Ēkas pirmajā stāvā tiek nodrošināti bibliotēkas un kultūras pakalpojumi, pieejama aprīkota Tautas
nama zāle un skatuve. Tautas namā
darbojās vairāki amatieru mākslas
kolektīvi. Biedrība ”Lauku sieviešu
klubs „Mikslis” šeit organizē dažādus pasākumus, nodarbības. Pateicoties biedrības darbībai, kultūras
darba uzlabošanai un pilnveidošanai ir īstenoti vairāki projekti.

Ēkā pēdējos gados ir
veikti dažādi rekonstrukcijas darbi, apkures nomaiņa, fasādes krāsošana,
daļēja aprīkojuma atjaunošana, logu nomaiņa un
kosmētiskais
remonts,
taču ēkas fasādes nesiltināšana paātrinātu norobežojošo konstrukciju bojāšanos, samazinātos ēkas
un inženiersistēmu kalpošanas laiks. Ēkas ķieģeļu
mūris bija ar zemu siltuma
pretestību, kā rezultātā
aizplūda liels siltumenerģijas daudzums, kas paaugstināja ikgadējās ēkas
apkures izmaksas. Īpaši
paaugstināta siltumenerģijas plūsma tika konstatēta caur ēkas cokola daļu
un ārsienām. Tādēļ tika pieņemts
lēmums veikt ēkas siltināšanas darbus, izstrādāts projekts „Ceraukstes
Tautas nama fasādes atjaunošana
pakalpojumu nodrošināšanai” un
iesniegts biedrības „Bauskas rajona
lauku partnerība” izsludinātajā projektu konkursā. Projekta īstenošanai
piešķirts Eiropas lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums un Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums.
Projektā veikta Tautas nama ēkas
cokola atjaunošana, pamatu siltināšana, fasādes atjaunošana un siltināšana, lietus ūdens noteku montāža,
vēja kastes atjaunošana un skatuves
grīdas daļas pārseguma siltināšanu no pagraba telpas puses. Zemes
planēšanas darbus un zālāja atjaunošanu darbus veiks tiklīdz tam būs
piemēroti laika apstākļi.
Kopējās projekta izmaksas EUR
87 280,71, publiskais finansējums
EUR 45 000,00, Bauskas novada
pašvaldības līdzfinansējums EUR
42 280,71.
Paldies visiem projekta īstenošanā iesaistītajiem darbiniekiem un
Ceraukstes pagasta pārvaldes vadītājam Viesturam Janševskim!

Jolanta Kalinka, projektu
vadītāja
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Decembrī turpinās būvdarbi Bauskas pils
tornī

Bauskas pils apmeklētājiem kopš
augusta nav pieejama Bauskas pils
lielā torņa apskate. Šeit restaurācijas darbus veic SIA „Kaskāde”.
Restaurācijas projekta autori ir SIA
„Ināras Caunītes birojs”, sadarbībā
ar Čehu arhitektu Miloslavu Hanzlu, restauratoru Milošu Gavendu un
būvinženieri Milošu Svobodu.
Pilsdrupu konservācijas 3.kārta
ietver kādreizēja Livonijas ordeņa
cietokšņa austrumu daļu, kur savulaik atradās ieeja cietoksnī. Cietokšņa galveno ieeju sargāja divi
pusapaļi torņi- lielais un mazais.
Torņi vairākos līmeņos bijuši savienoti. Lielais tornis savulaik pildīja
ne tikai aizsardzības funkcijas, bet
tas tika izmantots arī dzīvošanai.
Lielā torņa pirmais stāvs bija pārsegts ar mucveida velvi, bet otrā
stāva pārsegs veidots kā četrstūru
zvaigžņu velve. Telpā bija kamīns,
bet tam blakus arī krāsns. Lielā torņa augšējiem stāviem bija aizsardzības funkcija. Kopš 18.gs. pils
netika apdzīvota un pamesta sabrukumam.
Bez jumta esošais un
visaptverošai laika apstākļu ietekmei atsegtais mūris ilglaicīgi tika pakļauts

erozijai. Laika gaitā
erozijai ir tendence paātrināties. Izskalojoties
mūrjavai, mūris pakāpeniski brūk. Oriģinālā
substance tika bojāta arī
neapdomīgo
remontu dēļ un neatbilstošu
materiālu lietošana. Lai
arī oriģinālās substances zudumi ir apjomīgi,
objekta kultūrvēsturiskās inventarizācijas un
būvniecības tehniskās
izpētes gaitā ir izdevies
identificēt lielu daļu būves vēsturisko elementu
un konstrukciju.
Kopš augusta darbi notiek galvenokārt
torņa pirmā stāva līmenī, veikta torņa sienu
un sienās esošo mūra
kāpņu konservācija un
pakāpienu atjaunošana,
ar pagaidu konstrukciju
apjumts pils lielā vārtu
torņa apjoms. Ja laika apstākļi atļauts, plānota sastatņu izbūve apkārt
lielajam tornim.
Atjaunojot torņa jumtu, nostiprinot mūrus un izmantojot pils centrālajā tornī izveidotās ārējās galerijas,
balkonus un torņa augšējās daļas
šaujamlūkas, 2021.gada nogalē
Bauskas pilī tiks piedāvāts jauns
pakalpojums - Mūsas un Mēmeles
sateces un Lielupes sākuma ainavas, kā arī pilsdrupu un tās iekļaujošo vaļņu un bastionu apskate visu
gadu. Projekts „Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana
un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales
reģionā” Nr.5.5.1.0./17/I/002 tiek
īstenots sadarbībā ar Jelgavas un
Dobeles novada pašvaldībām. Tā
rezultātā piecos dabas un kultūras
mantojuma objektos tiks radīti deviņi dažādi pakalpojumi, kas 2023.
gadā veicinās tūristu piesaisti šajās
teritorijās.

Ilze Tijone, Attīstības un
plānošanas nodaļas vadītāja

Brīvības bulvāris – atjaunots un atvērts satiksmei
Brīvības bulvāris Bauskas pilsētai jau izsenis bijusi svarīga iela, kas
no Bauskas vecpilsētas ved gar gleznaino Mēmeles krastu līdz Bauskas
pilij un tālāk – līdz Mūsas tiltam.
Brīvības bulvāris savu nosaukumu
ieguvis 19.gadsimta divdesmitajos
gados, un līdz šim ielā nopietni pārbūves darbi netika veikti. Rekonstruējamais ielas posms ir izvietots
valsts nozīmes pilstētbūvniecības
pieminekļa „Bauskas pilsētas vēsturiskais centrs” un valsts nozīmes
arhitektūras pieminekļa „Bauskas
pilsdrupas ar parku” zonās. Ielas
nozīmīgumu pilsētas dzīvē apliecina
arī tas, la līdzās Brīvības bulvārim
esošajā parka teritorijā atrodas Brīvības piemineklis Latvijas brīvības
cīnītājiem un piemiņas ansamblis
komunistiskajā režīmā cietušajiem
un bojā gājušajiem.
2018.gada aprīlī tika uzsāki Brīvības bulvāra atjaunošanas darbi,

un parakstot Bauskas novada Būvvaldes aktu par objekta nodošanu
ekspluatācijā, 17.decembrī darbi
oficiāli pabeigti. Būvdarbus veica
būvuzņēmējs SIA „VIONA”, būvuzraudzību nodrošināja SIA „BaltLine Globe” būvuzraugs Dmitrijs
Bohonko, autoruzraudzība bija SIA
„BM-Projekts” pārziņā.
Realizējot
projektu
Nr.
5.6.2.0/17/I/009 „Brīvības bulvāra
revitalizācija uzņēmējdarbības veicināšanai”, Bauskas pilsēta ieguvusi vēl vienu atjaunotu ielu. Projekts
ļāvis novērst būtiskus ielas seguma
bojājumus – tajā bija konstatēti nozīmīgi brauktuves seguma defekti,
gadu laikā braucamā zona bija klāta
vairākiem bedru „ielāpiem”, kas laika gaitā jau bija paguvuši daļēji sabrukt un samazināt seguma virsmas
līdzenumu un braukšanas komforta
līmeni, atsevišķos ielas posmos bija
konstatēti būtiski iesēdumi, defor-

mējušies komunikāciju un kanalizācijas aku vāki, ielas seguma virsma
bija pilnībā zaudējusi šķērskritumu,
gājēju ietves zonā un gar brauktuves
malām bija konstatēti dziļi izskalojumi, kā arī novērotas citas būtiskas
ielas tehniskā stāvokļa nolietojuma
pazīmes.
Pēc ielas atjaunošanas darbiem,
Brīvības bulvāra brauktuve 298 m
garumā nu kļuvusi drošāka un ērtāka: veikta ielas brauktuves, nomaļu,
zaļo zonu, ielai pieslēdzošo nobrauktuvju un gājēju ietvju rekonstrukcija, komunikāciju atjaunošana,
kā arī atjaunojamās ielas posmā iezīmēts jauns ielas zonējums – stāvvietu zonas vieglajiem transportlīdzekļiem un autobusiem. Veikti
labiekārtošanas darbi pieminekļa
zonā, uzstādīti soliņi un atkritumu
urnas, jauns apgaismojums, visā gājēju ietves garumā izbūvēta taktīlā
josla.

Brīvības bulvārī izbūvēta ar īpašas noturības monolītbetona atbalsta
siena, jo brauktuves kreisās pusē paredzētās automašīnu stāvvietas veidotas daļēji uz kalna nogāzes rēķina.
Paredzēts, ka pavasarī atbalsta siena
iegūs arī dekoratīvu noformējumu ar
akmens masas flīzējumu.
Projekts Nr. 5.6.2.0/17/I/009
„Brīvības bulvāra revitalizācija uzņēmējdarbības veicināšanai” realizēts specifiskā atbalsta mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot
degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 486 091.75 EUR,
kur ERAF finansējums 246 558.24
EUR. Projekta mērķis ir
degradētās teritorijas atjaunošana Bauskas vecpilsētā pārbūvējot ielas
posmu, atbilstoši pašval-

dības attīstības prioritātei pievilcīga
un droša dzīves un darba vide. Nodrošināta videi draudzīga un vides
ilgtspēju veicinoša teritoriāla izaugsme un jaunu darbavietu radīšana.
Paldies par ieguldīto darbu projekta īstenošanā būvuzņēmējam SIA
„VIONA” un atbildīgajam būvdarbu
vadītājam Aramam Avetjanam, būvuzraugam Dmitrijam Bohonko un
būvuzrauga palīgam Konstantīnam
Mališevam, autoruzraudzības veicējam Jānim Mednim, kā arī Bauskas
novada administrācijas Saimnieciskās nodaļas būvinženierei Agitai
Eglinskai.

Laine Baha, Attīstības un
plānošanas nodaļas projektu
vadītāja
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Aktuāli novadā
turpinājums no 1.lpp
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Labākā sporta spēļu komanda
– SC Mēmele/Code florbola komanda. Pāris gadu laikā, komanda,
kas pulcēja florbolistus, kuri nodarbojās ar šo sporta veidu hobija līmenī, arī tos, kas beiguši karjeru vai
neiekļuva virslīgas vienībā, spējuši
sasniegt pašreiz augstāko mērķi un
kļuvuši par Latvijas florbola čempionāta 2.līgas pagājušās sezonas
uzvarētājiem un šogad cīnās 1.līgā.
Gada notikums – 5.Baltijas
valstu un 4.Latvijas veterānu
čempionāts vieglatlētikā Bauskā.
Pirmo reizi tik nozīmīga mēroga veterānu sacensības mūsu atjaunotajā
stadionā varēja notikt, pateicoties
Bauskas novada domes atsaucībai
un sadarbībai ar Latvijas Veterānu
vieglatlētikas asociāciju, kopumā
forumā piedalījās vairāk kā 300
sportistu no 8 valstīm – Latvijas,
Lietuvas, Igaunijas, Rumānijas, Ukrainas, Somijas, Turcijas un Balt-

krievijas.
Par mūža ieguldījumu sportā
– Herberts Mucenieks, šogad nosvinējis 75gadu jubileju, Bauskas
novada slēpošanas un peldēšanas
sporta entuziasts, Tautas sporta tradīciju stiprinātājs, veselīga dzīves
veida veicinātājs. Pagājušā gadsimta
sešdesmitajos un septiņdesmitajos
gados Bauskā augstu popularitāti
guva airēšanas slaloma sacensības.
Herberts bija gan konsultants, gan
pirmais, kurš iemēģināja trasi. Brīvprātīgi Herberts Mucenieks apmācīja jauniešus airēšanas slalomā. Viņš
ir cilvēks ar stingru mugurkaulu,
vīrišķīgs, uz viņu varu paļauties.
Herberts saņēma arī LSVS Sporta
Slavas II pakāpes sudraba medaļu.

Pagastu sporta darba
aktīvisti:

Brunavas pagasts – Guntars
Šumila, Mežotnes pagasts – Una
Mašinska, Līga Irmane, Codes
pagasts – Velga Marčenkova, Īslīces pagasts – Silga Ose, Vecsau-

les pagasts – Krists Burkovskis,
Gailīšu pagasts – Elvis Holsts,
Bauskas pilsēta – Marija Bobele,
Felikss Žieds, Ceraukstes pagasts
– Kristaps Maskalis
2018.gada sporta veterāni, kas
svinēja skaistas dzīves jubilejas:
Dambretists Jānis Kalējs - 80
ISRB „Bauska” aktīviste Aina
Bērziņa - 80, volejbolists, vieglatlēts Jānis Buks - 80, svara stieņa
spiešanas guļus sportisti Alfons
Blūzma - 75 un Jānis Āboltiņš - 70,
handbolisti Pēteris Lambergs - 70
un Vladislavs Jurčenko - 65, boksa treneris Valērijs Hrustaļovs - 65,
šautriņu metējs Arnis Vents - 65,
basketbolists Andris Petrovskis 60, volejbolisti Juris Dubinskis – 60
un Māra Graudiņa - 60
Galda tenisiste Lidija Martinkena - 60, sportists cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Gundars
Dzīle - 60, brīvās cīņas sportists
Sergejs Junolainens – 60.
Latvijas Sporta veterānu savienības Pateicības rakstu par ie-

Skolēni iepazīst dolomīta karjera darba
specifiku

Turpinoties Interreg V-A Latvijas Lietuvas Pārrobežu sadarbības
programmas 2014. – 2020.gadam
ietvaros īstenotā projekta „Biznesa
bibliotēku potenciāla attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās” (BUSINESS BAG), Nr.LLI-155 aktivitātēm, 10 skolēni no
Īslīces pamatskolas un viņu skolotāja Rita Straumīte 29.novembrī piedalījās Pasvales rajona pašvaldības
organizētajā Ēnu dienu pasākumā
Pakrojā, Lietuvā.
Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama
un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12.
klašu skolēniem, kuras laikā skolēni
apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6
stundu garumā vēro interesējošās
profesijas pārstāvja darba ikdienu.
Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt
skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum. (Avots:
enudiena.lv).
Latvijā Ēnu diena ir viens no skolēnu mācību gada populārākajiem
pasākumiem, kurā ik gadus piedalās
vairāki tūkstoši skolēnu – „ēnotāju”,
kas dodas iepazīt plašo un dažādo
profesiju pasauli, ēnojot profesionāļus valsts un pašvaldību institūcijās,
mazākos un lielākos uzņēmumos un
citviet.

Lietuvā Ēnu diena ir mazāk zināms pasākums. Lai šo kustību aizsāktu, projekta partneris – Pasvales
rajona pašvaldība organizēja projektā iesaistīto pilotskolu jauniešu
ekskursiju uz A/S „Dolomitas” piederošo dolomīta karjeru Pakrojā,
Lietuvā.
Pakrojas dolimīta karjers savu
darbību uzsācis 1964.gadā, kas nodarbojas ar dolomīta iežu ieguvi,
dolomīta iežu smalcināšanu dažādu
izmēru šķembu frakcijās, šķembu
skalošanu, grants šķembu maisījuma ieguvi.
Skolēniem visinteresantāk šķita
tas, ka katra dolomīta šķembu frakcija tiek skalota, atbrīvojot šķembas
no putekļiem un smilts piemaisījumiem, tādējādi paaugstinot šķembu
kvalitāti, kas savukārt nodrošina betona un asfalta ražošanai nepieciešamās kvalitātes prasības.
Vizītes laikā karjerā skolēni iepazinās ar pilnu dolomīta karjera
darbības dzīves ciklu: vispirms tiek
veikta zemes dzīļu izpēte, tiek aplēst
atradņu lielums un prognozējamo
krājumu laukums, tiek veikta koku
izciršana, pēc tam tiek noņemta augsnes virskārta. Kad sagatavošanās
darbi pabeigti, notiek
dolomīta spridzināšana, kas dolomīta
iežus sasmalcina un

ļauj tos ar specializēto tehniku aizvest līdz
šķembu drupinātājiem. Drupinātāju līnijās dolomīta ieži tiek
smalcināti atbilstošu diametru
šķembās, kā arī
tiek skaloti. Kad
šīs process pabeigts, dolomīta
šķembas nonāk
pārdošanā. Dolomīta ieguves
procesā, ir būtiski veikt arī minerālo materiālu
pārbaudes laboratorijā, kur tiek
veiktas dolomīta atradnēs saražotā
šķembu materiāla testēšana, lai spētu klientiem nodrošināt augstas kvalitātes dolomīta šķembu materiālu.
Uzņēmums ir izpētījis, ka Pakrojas dolomīta raktuvēs resursu pietiks
vēl 55 līdz 60 gadus.
Skolēniem aizraujošs šķita fakts,
ka tās, ieguves vietas, kurās dolomīts vairs netiek iegūts, dabīgā ceļā
izveidojas par mākslīgām ūdens krātuvēm, sasniedzot pat ezera izmērus.
Pavadītais laiks karjerā bija aizraujošs. Šis apmeklējums paplašinājis skolēnu redzesloku un sniedzis
priekšstatu par ikdienā neierastas
uzņēmējdarbības nozares darba specifiku.
Projekta „Biznesa bibliotēku potenciāla attīstība uzņēmējdarbības
veicināšanai pašvaldībās” (BUSINESS BAG), Nr.LLI-155 kopējās
izmaksas ir 628 335 EUR. Projekta
līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 534 085
EUR. Projekta īstenošanas laiks ir
no 2017.gada 1.maija līdz 2019.
gada 28.februārim.

Laine Baha, Attīstības un
plānošanas nodaļas projektu
vadītāja

guldījumu sportā Latvijas 100gadē
saņēma: svara stieņa spiešanas guļus sporta aktīvisti Felikss Žieds un
Alfons Blūzma
Florbolisti, neoficiālā Pasaules čempionāta „Praque Masters
2018” uzvarētāji, Latvijas un veterānu sporta spēļu čempioni Ingus
Panteļejevs, Normunds Grunckis un
Agris Grandovskis
Sporta atbalstītājs, florbola komandas „Bauska” pārstāvis Andis
Maskalis, Bauskas novada futbola komandas organizators Didzis
Bergmanis, ilggadēja Bauskas novada veterānu galda tenisa izlases
dalībniece Ilze Cielava, veterānu
vieglatlētikas treneris Viktors Folkmanis, Bauskas novada veterānu
vieglatlētikas izlases dalībniece
Skaidrīte Šnitka.
Bauskas novada veterānu volejbola izlases spēlētājs Jānis Vastlāvis
Bauskas novada volejbola koordinators un Mežotnes pagasta sporta
pasākumu organizators Guntis Mašinskis

Bauskas novada brīvās cīņas
vecmeistari – Alfons Traškevičs,
Mihails Jepiševs un Sergejs Junolainens
LSVS Goda medaļas saņēma
55.sporta spēļu un Latvijas 100gades spēļu Bauskas posma galvenie
tiesneši Jānis Štāls – dambrete, Areta Kovaļevska – šautriņu mešana,
Aleksejs Kostirevs – brīvā cīņa.
Sporta centrs „Mēmele” pateicas
visiem sportiskajiem un aktīvajiem
Bauskas novada ļaudīm! Aizvadīts
patiešām skaistām uzvarām un panākumiem bagāts gads. Bauskas
pilsēta uzstādījusi stiprākās pilsētas
rekordu. Baušķenieki, tikai piekāpjoties Rīgas un Daugavpils veterāniem, ieguvuši augsto trešo vietu
Latvijas 100gades spēlēs, mūsu jaunieši gūst fantastiskas uzvaras dažāda mēroga sporta forumos. Mums ir
ar ko lepoties!
Sportisku, panākumiem bagātu
jauno gadu!

Inga Ūbele sporta centra
„Mēmele” galvenā speciāliste

SIA „Bauskas slimnīca” īstenojusi
projektu – ilgtermiņa ieguldījumu
reģiona iedzīvotāju veselības aprūpē
SIA „Bauskas slimnīca” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
31.oktobrī noslēdza līgumu par
Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 9.3.2.0/18/I/012
„Ambulatorās veselības aprūpes
infrastruktūras uzlabošana SIA
„Bauskas slimnīca”, uzlabojot veselības pakalpojumu kvalitāti un
pieejamību”.
Projekta kopējie izdevumi ir 333
392.62 eiro. No tiem Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) sedz
izmaksas 280 737,15 eiro apmērā,
valsts finansējums ir 29 725,11 eiro,
bet SIA „Bauskas slimnīca” -19
816,74 eiro.
3 113.62 eiro kā privātos projekta
līdzekļus paredzēts ieguldīt no kapitālsabiedrības līdzekļiem.
Projekta mērķis ir veselības
aprūpes pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana un pieejamības nodrošināšana, nodrošinot infrastruktūras
uzlabošanu - paredzot jaunu tehnoloģiju iegādi, kas saistīta ar ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu sirds un asinsvadu
un onkoloģijas jomā, kā rezultātā
panākot efektīvāku energoresursu
izmantošanu un sekmējot pakalpojumu izmaksu mazināšanu, nodrošinot drošu darba vidi pacientiem un
darbiniekiem, paaugstinot pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un efektivitāti Bauskas, Rundāles, Iecavas
un Vecumnieku novada iedzīvotājiem, sniedzot pakalpojumus.
Projekta īstenošanas rezultātā
ir iegādātas šādas jaunas iekārtas:
– digitāla mamogrāfijas iekārta
Hologic Selenis Dimensions 3000
no SIA „A. Medical”, kas nodrošina
pakalpojumu kvalitātes attīstību onkoloģijas jomā;

– ultrasonogrāfijas iekārta EPIQ
5 no SIA „Arbor Medical Korporācijas”, kas nodrošina sirds un asinsvadu, kā arī onkoloģijas izmeklējumu kvalitātes uzlabošanos;

– videofibrogastroskops GIF-H
185 no Olympus Sverige Aktiebolag filiāles Latvijā, kas nodrošina
pakalpojumu kvalitāti onkoloģijas
jomā;
– videokolonoskopu CF-H185L
no no Olympus Sverige Aktiebolag filiāles Latvijā, kas nodrošina
pakalpojumu kvalitāti onkoloģijas
jomā;
– automātiska endoskopu mazgāšanas - dezinfekcijas iekārta MINI
ETD2 lai uzlabotu pakalpojumu
kvalitāti onkoloģijas jomā;
– trīs iekārtas trīs kanālu holterus
Digitrak XT un holteru datu analīzes programmu Philips Holter 2010
PLUS no SIA „Arbor Medical Korporācija”, kas nodrošinās kvalitātes uzlabošanos sirds un asinsvadu
jomā;
– oftalmoloģijas pakalpojumu
klāsta paplašināšanai ir iegādāta digitālā fundusa kamera DRS no SIA
„OC Vision” lai nodrošinātu izmeklējumu kvalitāti onkoloģijas jomā.
Iegādātās iekārtas ir ilgtermiņa
ieguldījums SIA „Bauskas slimnīca” attīstībā gan uzlabojot tās infrastruktūru, gan arī Bauskas slimnīcas
apkalpes zonā dzīvojošajiem iedzīvotājiem pieejamo pakalpojumu
daudzveidību.
Projektā paredzētās aktivitātes
uzsāktas jau šā gada martā un projekts ir realizēts pēc plāna un noslēgsies plānotajā laikā – 2018.gada
31.decembrī.

Sandra Drozdovska, SIA
„Bauskas slimnīca”

„Bauskas Novada Vēstis” lasāmas arī Bauskas
novada mājas lapā www.bauska.lv
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Pašvaldības policijas informācija
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Apsveikumi

Bauskas novada pašvaldības policijas atskaite par 2018.gada
decembri (pārskata periods 27.11.2018.-16.12.2018.)
Sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli

17

Par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa noteikumu pārkāpumiem

11

Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu Nr.11 “Saistošie noteikumi par sabiedrisko kārtību Bauskas
novada administratīvajā teritorijā” neievērošanu

6

Saņemti personu iesniegumi

2

Izskatīti personu iesniegumi

2

Administratīvās lietvedības uzsākšana

2

Administratīvās lietvedības izbeigšana

7

Atlikumā materiāli

12

Izteikti aizrādījumi par izdarītajiem administratīvajiem pārkāpumiem

19

Nodrošināta sabiedriskā kārtība un drošība publisku pasākumu laikā

4

Veikti izglītojošie pasākumi mācību iestādēs

1

Sadarbība ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu

1

Sadarbība ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu

1

Sadarbība ar Valsts policiju

10

Sadarbība ar Bauskas novada Bāriņtiesu un/vai Sociālo dienestu

1

Personu nodošana Valsts policijas darbiniekiem

11

Personu nogādāšana dzīvesvietā

13

Personu nogādāšana naktspatversmē “Gaiziņš”

3

Personu nogādāšana slimnīcā, slimnīcā “Ģintermuiža”

1

Administratīvā kārtā aizturētas personas

2

Klaiņojošu, pamestu, ievainotu, mirušu dzīvnieku nogādāšana dzīvnieku patversmē

4

Bauskas novada pašvaldības policijā saņemti 66 izsaukumi, no tiem:
no fiziskām personām

32

no juridiskām personām

7

no Valsts policijas

27

patrulēšanas laikā konstatēti pārkāpumi

40

par klaiņojošiem, pieklīdušiem, pamestiem, mirušiem dzīvniekiem

7

par sabiedriskās vietās guļošām personām

10

par alkoholisko dzērienu lietošanu un personu atrašanos alkohola reibuma stāvoklī sabiedriskās vietās

12

par smēķēšanu (nepilngadīgais)

5

par smēķēšanu tam neparedzētā vietā

1

par konfliktiem

9

par neadekvātu personu

2

par transportlīdzekļiem, kas novietoti, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumu prasības

11

par transportlīdzekļa vadīšanu pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumu prasības

3

par ceļu satiksmes negadījumiem

1

par gājējiem noteikto pienākumu pārkāpšanu

5

par darbībām, kas rada troksni un traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru

3

par nepiederošu personu atrašanos īpašumā

2

par kautiņiem

2

par nesaskaņotu tirdzniecību

1

par īpašuma bojāšanu

5

par nesakārtotu īpašumu

3

par būvgružiem

2

par skolas neapmeklēšanu

1

par sadzīves atkritumiem

1

par palīdzības sniegšanu

8

par durvju atvēršanu

1

par aizdomīgu transportlīdzekli

1

par pussagruvušu ēku

2

par šķidruma noplūdi

2

par labturības prasību mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumu neievērošanu

1

par suicīdu

1

par pazudušu personu

1

par pamestu transportlīdzekli

1

par jauniešiem uz ledus

1

par skolēna pagrūšanu

1

Sagatavoja Irina Mincenberga

Katrs savā svētku eglē,
Liksim labo domu virtni,
Prieku degsim katrā svecē,
Lai tas sirdi veldzē spirgtu.
Būsim tā, lai rīt mums būtu
Ar ko satikties, ko darīt.
Un lai ikdienības solī
Spētu atkal svētkus gaidīt…
/M.Svīķe/
Ziemassvētku miers lai rāda ceļu priekam, labestībai un
sirdsmieram!
Lai Jaunais gads ikvienam atnāk ar jaunu apņemšanos darboties
gribu un prieku par izdošanos it visā. Lai piepildās viss iecerētais un
nekad neizsīkst jaunas idejas!

Rasma Maldute
Vecsaules pagasta kultūras pasākumu organizatore

Kā uzvilkts pulkstenis – tāds mūžs Tev Laimas likts.
Šī mazā pasaule ap Tevi griežas visa.
Tur gaismas kāpnes tās, pa kurām augšup tikt,
Kur zelta saules loks un lielā laika risa.
/F.Gulbis/
Bauskas muzeja kolektīvs izsaka
pateicību visiem muzeja apmeklētājiem,
sadarbības partneriem, atbalstītājiem.
Paldies, ka bijāt kopā ar mums.
Gaidīsim Jūs arī nākamajā 2019. gadā!
Priecīgus un baltus Ziemassvētkus!
Veiksmīgu un radošu Jauno gadu!

Dzimtsarakstu ziņas
Dzimtsarakstu ziņas no 28.11.2018. līdz 17.12.2018.
Reģistrēti dzimušie 8,t.sk. 3 meitenes un 5 zēni
Reģistrēti mirušie 24, t.sk. 13 sievietes un 11 vīrieši
Reģistrētas laulības 5, t.sk. baznīcā - 2
Bērniem doti vārdi: Roberts, Guntars, Kristers, Kirils, Roberts Gabriels, un Paula, Alise, Amēlija.

Apsveikumi
Sirsnīgi sveicam mūsu novada dižos jubilārus
Ausmu AUNIŅU Mežotnē
Ritu GRAUMANI Mežotnē
Mariju KURANOVU Mežotnē
Ģertrūdi RUPKU Bauskā
Mārtiņu UNTĀLU Bauskā
Emīliju VERBICKAITI Īslīcē
Jevgeniju ŽILINSKU Codē

Sirsnīgi sveicam Zelta kāzās

Arnoldu un Martu RUISUS Vecsaulē
Jāni un Ināru PAVASARUS Bauskā
Raimondu un Dzintru FATARUS Brunavā

Sirsnīgi sveicam Dimanta kāzās
Juri un Liju ZUNDES Bauskā

Pašvaldības policija atgādina un savlaicīgi
informē
• Iestājoties Ziemas periodam,
aicinām māju īpašniekus, tiesiskos
valdītājus vai apsaimniekotājus
rūpēties par ēku jumtu, karnīžu,
notekcauruļu attīrīšanu no sniega,
ledus un lāstekām vietās, kur tās var
apdraudēt personu drošību un nodarīt kaitējumu viņu veselībai; par
nekustamam īpašumam piegulošās
publiskā lietošanā esošās teritorijas attīrīšanu no sniega un ledus un
pretslīdes materiālu izkaisīšanu ziemas periodā katru dienu līdz plkst.
8.00.
• Savlaicīgi informējam un dodam pārejas periodu līdz 2019.gada
15.martam visiem Bauskas novada
iedzīvotājiem, kuru aprūpē atrodas
mājdzīvnieks (suns) nodrošināt, lai
sunim tiktu implantēta mikroshēma un tas tiktu reģistrēts datubāzē
līdz sešu mēnešu vecuma sasniegšanai, kā to nosaka Latvijas Re-

publikas likumdošana. 2019.gada
marta un aprīļa mēnešos Bauskas
novada pašvaldības policija pievērsīs pastiprinātu uzmanību, kā suņu
īpašnieki ievēro Ministru kabineta
Noteikumu Nr.266 “Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa
apmācībai” prasības. Laika periodā
no 2019.gada 1. marta līdz 15. martam suņu īpašniekus brīdināsim par
izdarītajiem pārkāpumiem, bet no
15. marta tiks sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli, uzliekot
paredzēto sodu.
• Bauskas novada pašvaldības
policija turpinās kontrolēt, kā Bauskas novada iedzīvotāji ievēro Atkritumu apsaimniekošanas likuma normas un Bauskas novada Sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas saistošos noteikumus.
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Informācija, paziņojumi

Novada kultūras pasākumu plāns decembrim
21. decembrī plkst.16.00

Kultūras centrā „Kamarde”

Ziemassvētku jampadracis kopā ar Uzvaras amatierteātri un bērnu
teātri. Ierašanās maskās!

21. decembrī plkst. 19.00

DFC „Strēlnieki”

Ziemassvētku koncerts

22. decembrī plkst.11.00

Ceraukstes Tautas namā

Ziemassvētku eglīte pagasta pirmsskolas vecuma bērniem

22. decembrī plkst.12.00

Īslīces kultūras namā

Ziemassvētku eglīte Īslīces pagastā deklarētajiem bērniem

22. decembrī plkst. 13.00

DFC „Strēlnieki”

Ziemassvētku sarīkojums pirmsskolas vecuma bērniem

22. decembrī plkst. 14.00

Grenctāles kultūras namā

Svētku eglīte Brunavas pagasta pirmsskolas vecuma bērniem

22. decembrī plkst.14.00

Vecsaules saietu namā

Pasākums Vecsaules pagastā deklarētajiem pirmskolas vecuma
bērniem

22. decembrī plkst. 17.00

Kultūras centrā „Dāvis”

Ziemassvētku eglīte kopā ar „Pārsteiguma karuselis” pasaku tēliem
pirmsskolas vecuma bērniem un viņu vecākiem

22. decembrī plkst.21.00

Īslīces kultūras namā

Ziemassvētku balle kopā ar grupu „Bruģis”

25. decembrī plkst. 15.00

Budbergas Sv. Pāvila
evaņģēliski luteriskajā
baznīcā

Ziemassvētku dievkalpojums un svētku koncerts

25. decembrī plkst. 22.00

Ozolaines klubā

Ziemassvētku balle

26. decembrī plkst. 12.00

Codes pamatskolā

Ziemassvētku pasākums „Baltā lāča Ziemassvētki” Codes pirmsskolas vecuma bērniem

26. decembrī plkst. 16.00

Codes pamatskolā

Ziemassvētku pasākums Codes pagasta pensionāriem

26. decembrī plkst. 16.00

Bauskas Kultūras centrā

Igo un Ērika Upenieka Ziemassvētku koncertprogramma „Mēnessnakts”. Jāiegādājas biļete.

27. decembrī plkst.18.00

Kultūras centrā „Kamarde” Romantiska kino komēdija „Jaungada taksometrs” Jāiegādājas biļete.

29. decembrī plkst.18.00

Īslīces kultūras namā

Ziemassvētku koncerts „Lai sapņi piepildās!”

29. decembris plkst. 20.00

Codes pamatskolā

Vecgada balle Jāiegādājas biļete.

29. decembrī plkst 21.00

Ceraukstes tautas namā

Vecgada atpūtas vakars pie galdiņiem Spēlē Kaspars Kārkliņš (Rīga)
Jāiegādājas biļete.

1.janvārī. plkst.1.00

Īslīces kultūras namā

Jaungada nakts balle

„Bauskas Novada Vēstis” lasāmas arī Bauskas
novada mājas lapā www.bauska.lv
Bauskas novada pašvaldības izdevums iznāk divas reizes mēnesī. 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.

