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Ziņa
Līdz 14.maijam aicina
izvirzīt titula
„Bauskas novada Goda
pilsonis” kandidātus
Apbalvojumu „Bauskas novada
Goda pilsonis” piešķir fiziskām
personām par sevišķiem nopelniem Bauskas novada labā, kas
var izpausties valsts, pašvaldības,
sabiedriskajā, kultūras, izglītības,
zinātnes vai saimnieciskajā un
citā darbā. Par nopelniem uzskatāms gan izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem
bagāta darbība. Goda pilsonim pasniedz goda zīmi „Bauskas novada Goda pilsonis”, apliecinājuma
rakstu par apbalvojuma „Bauskas
novada Goda pilsonis” piešķiršanu
un naudas balvu 150 eiro apmērā.
Kandidātus apbalvojuma „Bauskas novada Goda pilsonis” piešķiršanai var izvirzīt novada domes
deputāti, komiteju un komisiju pārstāvji, Bauskas novadā reģistrētas
juridiskās personas, valsts un pašvaldību institūcijas vai ne mazāk
kā desmit pilngadīgas personas,
kuru dzīvesvieta deklarēta Bauskas
novada administratīvajā teritorijā.
Apbalvojumu „Bauskas novada
Goda pilsonis” piešķir vienu reizi
gadā, apbalvojumi tiek pasniegti
Bauskas novada svētkos. Apbalvojumu vienai personai piešķir vienu
reizi.
Lai izvirzītu kandidātu apbalvojumam „Bauskas novada Goda
pilsonis”, līdz 14.maijam Bauskas
novada administrācijā Uzvaras ielā
1, Bauskā jāiesniedz iesniegums,
kurā jānorāda:
– izvirzāmā kandidāta vārds,
uzvārds, dzimšanas datums, nodarbošanās, dzīvesvietas adrese, kontaktinformācija;
– kandidāta dzīves apraksts;
– kandidāta sabiedrisko aktivitāšu apraksts, par kurām ierosināts
piešķirt apbalvojumu „Bauskas novada Goda pilsonis”;
– informācija par kandidāta pieteicēju (pieteicējiem).
Iesniegtos pieteikumus apkopo un izvērtē ar Bauskas novada
domes lēmumu izveidotā Apbalvojumu piešķiršanas padome. Apbalvojumu „Bauskas novada Goda
pilsonis” piešķir ar domes lēmumu.
Ar nolikumu „Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojumiem”
varat iepazīties pašvaldības mājas
lapā bauska.lv sadaļā „Normatīvie
akti > Nolikumi”.

Andra Matuļenko, sabiedrisko
attiecību speciāliste
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Vimbu svētki
15.aprīlī

Vienosimies
Latvijas
sakopšanas talkā

Lielā Talka

Aicinām uz Lielo Talku 28.aprīlī
Jau desmito gadu uz Lielo Talku
aprīlī pulcēsies aktīvākie Latvijas
iedzīvotāji, lai kopīgiem spēkiem
īstenotu pirms desmit gadiem izvirzīto mērķi – Latvijai, sagaidot valsts
simtgadi, jākļūst par sakoptāko valsti pasaulē. Šogad ieplānotas divas
talkas. Pirmā notiks jau pavisam
drīz – 28.aprīlī, bet otrā – Vispasaules sakopšanas talka – iecerēta
15.septembrī.
Mūsu novadā ik gadu simtiem

talkotāju atbalsta šīs aktivitātes –
pilsētā un pagastos. Lielās Talkas
dienā tiek sakoptas ceļmalas, nogāzes, pļavas, upmalas, tiek stādīti
kociņi, notiek citas aktivitātes.
Šogad, nedēļu pirms Lielās Talkas, Bauskas novada pašvaldība
sadarbībā ar SIA „Vides serviss”
organizē ikgadējo lielgabarīta atkritumu savākšanas akciju pagastos un
pilsētā.

Kur talkot pagastos?
Codes pagastā – talkotājus aicina
pašvaldības īpašumā – atpūtas vietā
„Ciema dārzs”, kas atrodas aiz
galdniecības
Mežotnes pagastā – Garozas
ciema centrā, Strēlniekā pie DFC
„Strēlnieki”, Jumpravu ciemāA.Lāča ielas teritorijā, Cepļa ciema
teritorijā, Mežotnes ciema teritorijā
pie Interešu centra „Mežotne”, pie

mehāniskajām darbnīcām Pils ielā
12. Talkotājiem tiks nodrošināti
cimdi.
Dāviņu pagastā – talkotāji varēs
strādāt Dāviņu ciemā – sakopt Lambārtes kanāla krastus un pašvaldības
ceļu malas. Talkas noslēgumā – cienasts. Pulcēšanās plkst.10.00 Dāviņu centra sporta laukumā!
Īslīces pagastā – Bērzkalnos –
Mūsas upes krastā no gājēju tilta
līdz Bērzkalnu 10. mājai, Rītausmās
– Līdumā - pagalms starp Liepu 1,
Liepu 5 un Liepu 9 mājām, apstādījumu veidošana. Teritorija aiz garāžām un novadgrāvis – atkritumu
savākšana. Lauktehnikā – daudzdzīvokļu māju pagalmu un pieguļošo
teritoriju sakopšana,
Bērzos – ceļmalas un autobusu
pieturas Bērzi un Skola, apkārtnes
un grāvmalu sakārtošana. Pastališķos – Centra 16. un 17. mājas apkārtnes un upmalas sakārtošana.
Ādžūnos – Īslīces 2. bibliotēkas
apkārtne – apstādījumu veidošana,
kluba apkārtne – atkritumu savākšana. Talkotājus cienās ar siltu tēju.
Ceraukstes pagastā – Mūsas
upes krasts Mūsas ciema teritorijā,
Centra ielas 17 un Upes ielas nobrauktuves, valsts ceļa A7 – Skultēni ceļmalu sakārtošana, Janeikās apkārtne ap daudzdzīvokļu mājām.
Talkotājiem nodrošinās cimdus un
cienās ar pīrādziņiem.
Gailīšu pagastā – Kaulbriežu
kapu apkārtnes uzkopšana. Uzvarā
asfaltētā laukuma Kamardes ielā 1
uzkopšana un hokeja laukuma demontāža un pārvietošana uz asfaltēto laukumu.
Vecsaules pagastā – talcinieki
aicināti uz Jaunsaules skolas apkārtnes sakopšanu.
Bauskas pilsētā – Ziedoņu iela
2B un Ziedoņu iela 2C.
Biržu iela 7 (ābeļdārzs pie Bauskas Vecajiem kapiem).
Zemgaļu iela 28 D (celiņš uz Mūsas upes gājēju tiltiņu).
Rīgas iela 42 (zemesgabals starp
Rīgas un Salātu ielu un jauno Bauskas peldbaseinu).
Visur talciniekus nodrošinās ar
talkas maisiem.

Informāciju apkopoja Andra
Matuļenko, sabiedrisko
attiecību speciāliste
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Pašvaldības nekustamais īpašums
Paziņojums par izsoli

Bauskas novada pašvaldība 2018.
gada 25.aprīlī plkst. 13.30 Bauskas
novada administrācijas telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības
nekustamā īpašuma – Nameju iela
14, Ceraukste, Ceraukstes pag.,
Bauskas nov., kadastra Nr. 4050 009
0223, kas sastāv no zemes vienības ar
platību 1,0225 ha, kadastra apzīmējums 4050 009 0223, pagraba ēkas,
kadastra apzīmējums 4050 009 0223
002, kūts ēkas, kadastra apzīmējums
4050 009 0223 003 un saimniecības
ēkas, kadastra apzīmējums 4050 009
0223 004 atklātu, mutisku izsoli ar
augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena
jeb izsoles sākumcena – EUR 4600,00
(četri tūkstoši seši 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
– Nameju iela 14, Ceraukstes pag.,
Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma
summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR 20,00

Paziņojums par izsoli
Bauskas novada pašvaldība
2018.gada 25.aprīlī Uzvaras ielā
1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamo īpašumu (dzīvokļu), atklātu
mutisku izsoli ar augšupejošu soli:
1.„Celtnieki”- 4, Bērzkalni,
Īslīces pag., 35,0 m², sākumcena EUR 1800,00, izsoles laiks plkst.
13.45.
2.„Lauktehnika 17”- 8, Rītausmas, Īslīces pag., 37,0 m², sākumcena - EUR 2600,00, izsoles laiks
plkst. 14.00.

3.„Kūdra 1”- 6, Kūdra, Vecsaules pag., 88,8 m², sākumcena - EUR
2200,00, izsoles laiks plkst. 14.15.
4.„Ērgļi 6”- 9, Ērgļi, Bruanavas pag., 71,3 m², sākumcena - EUR 1600,00, izsoles laiks
plkst. 14.30. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā
nodrošinājums – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas
Bauskas novada pašvaldības, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr.
LV66UNLA0050019706571, AS

(divdesmit euro), kas jāieskaita
Bauskas novada pašvaldības, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr.
LV06UNLA0050014355676,
AS
„SEB” banka, kods UNLALV2X ar
atzīmi „Nekustamā īpašuma – Nameju iela 14, Ceraukstes pag., Bauskas
nov. izsoles reģistrācijas maksa”.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem
var Bauskas novada pašvaldības
mājas lapā www.bauska.lv. Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei Bauskas novada administrācijas Klientu
apkalpošanas centrā Uzvaras ielā
1, Bauskā, 1.stāvā, darba dienās no
plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238,
29168555.
„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.

Aktuāla informācija
Paziņojums par rīcības plāna projekta trokšņu
samazināšanai publisko apspriešanu

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2002/49/EK „Par vides trokšņa novērtēšanu un pārvaldību” paredz,
ka Eiropas Savienības dalībvalstīm ir jāizstrādā rīcības plāns vides trokšņa ietekmes samazināšanai valsts autoceļu posmiem, uz kuriem satiksmes intensitāte ir vairāk nekā trīs miljoni transportlīdzekļu gadā, kā arī ik pēc 5
gadiem ir jāveic iepriekš izstrādāto rīcības plānu pārskatīšana. Latvijas Republikas likums „Par piesārņojumu”
nosaka, ka rīcības plānu izstrādi autoceļiem nodrošina transporta infrastruktūras objekta pārvaldītājs – VAS „Latvijas Valsts ceļi”. Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumi Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības
kārtība” nosaka kārtību rīcības plānu izstrādei.
Saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp VAS „Latvijas Valsts ceļi” un SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”, rīcības plāna izstrādi autoceļu posmiem, uz kuriem satiksmes intensitāte ir vairāk nekā trīs miljoni
transportlīdzekļu gadā, veica minētais uzņēmums.

Izstrādātais rīcības plāns ietver:
• Informāciju par autoceļu posmiem, kuriem izstrādāts šis rīcības plāns;
• Uz vides troksni attiecināmo normatīvo aktu aprakstu;
• Stratēģiskās trokšņu kartēšanas rezultātu apkopojumu;
• Informāciju par akustiskā diskomforta zonu noteikšanu un trokšņa radīto kaitīgo seku novērtēšanu;
• Pārskatu par iepriekš plānotajiem trokšņa samazināšanas pasākumiem un iepriekš izstrādātajiem rīcības plā
niem trokšņa samazināšanai;
• Rīcības plāna ietvaros vērtēto trokšņa samazināšanas pasākumu aprakstu;
• Vērtēto pasākumu izmaksu, efektivitātes un ieguvumu novērtējumu;
• Informāciju par trokšņa samazināšanas pasākumiem, kurus plānots veikt nākamo 5 gadu laikā;
• Pārskatu par plānotajiem ilgtermiņa attīstības projektiem un pasākumiem trokšņa mazināšanai;
• Informāciju par rekomendācijām pašvaldībām un likumdevējam;
• Informāciju par rīcības plāna īstenošanas un rezultātu novērtēšanas kārtību;
• Pārskatu par sabiedrības informēšanu un par sabiedrības iesniegtajiem priekšlikumiem.
Rīcības plāna trokšņa samazināšanai izstrādi nodrošinājusi Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”.
Trokšņa samaziņāšanas rīcības plāna projekts publicēts Satiksmes ministrijas tīmekļa vietnē https://lvceli.lv/
informacija-un-dati/#troksni, kā arī pieejams VAS „Latvijas Valsts ceļi” (Gogoļa iela 3, Rīga), iepriekš piesakoties pa tālruni 67028150 (Guntis Grāveris).
Sabiedrība ir aicināta līdz 19.aprīlim iesniegt rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par rīcības plāna projektu VAS „Latvijas Valsts ceļi” (adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050, tālrunis 67028150, fakss 67028171,
interneta mājaslapa: www.lvceli.lv).

Aktuāla informācija
Paziņojums par Bauskas novada
„Enerģētikas rīcības plāna 2018. – 2025.
gadam” projekta publisko apspriešanu

Bauskas novada „Enerģētikas rīcības plāns 2018. – 2025.gadam” tiek
sagatavots projekta „Baltijas enerģētikas teritorijas – plānošanas perspektīvas” ETS Baltijas jūras reģiona programmas 2014-2020 ietvaros.

Publiskās apspriešanas termiņš no 2018.gada 7.marta
līdz 2018.gada 20.aprīlim.
Kāpēc Bauskas novada pašvaldībai nepieciešams enerģētikas rīcības plāns?
– Nodrošina plānveidīgu pieeju energoresursu pārvaldībai pašvaldības teritorijā;
– Atvieglo lēmumu pieņemšanu par turpmākiem enerģijas patēriņa samazināšanas, vides pasākumiem un finansējuma piesaisti;
– Rāda, kā ieviest sistemātisku pieeju pašvaldības ēku apsaimniekošanā
un enerģijas patēriņa samazināšanā.
Enerģētikas rīcības plāna 1. nodaļā ir dots Eiropas Savienības, Latvijas
un Zemgales plānošanas reģiona nozīmīgāko normatīvo aktu apkopojums
ar tajos izvirzītajiem mērķiem, kas tieši un netieši ir saistoši Zemgales
plānošanas reģiona pašvaldībām. 2. nodaļā ir aprakstīta esošā situācija
pašvaldībā, apkopoti izejas dati par pašvaldības, daudzdzīvokļu ēkām,
enerģijas avotiem un transporta sektoru no 2012. līdz 2016. gadam. 3. nodaļā ir definēta vīzija un mērķi Bauskas novadam, kas balstīti uz Bauskas
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2012.-2030.gadam definēto vīziju,
bet 4.nodaļā – apkopoti pasākumi un rīcības, kurām ir jāseko, lai sasniegtu izvirzītos mērķus. Plāna 5. nodaļa sniedz ieskatu, kā organizēt ieviesto
pasākumu un rīcību uzraudzību.
Ar Bauskas novada „Enerģētikas rīcības plānu 2018. – 2025.gadam”
projekta publiskās apspriešanas laikā var iepazīties Bauskas novada
domē, Uzvaras ielā 1, Bauskā, (tālr. informācijai 63922238) pirmdienās
no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 17.00,
piektdienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 16.00), kā arī
Bauskas novada pašvaldības mājaslapā www.bauska.lv.
Aptaujas lapas viedokļa paušanai var saņemt un iesniegt Bauskas novada administrācijā, Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā.
Aptaujas lapas pieejamas arī www.bauska.lv sadaļā „Līdzdalība”.
Ar drošu elektronisko parakstu parakstītas aptaujas lapas var iesniegt
arī elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi dome@bauska.lv.
Tālrunis informācijai 63922238.

2018. gada 26. aprīlī
LIAA Bauskas biznesa
inkubatora telpās
Adrese: Katoļu iela 3, 2.stāvs, Bauska

Noderīga informācija

Bauskas biznesa inkubatora rīkotajā publiskajā pasākumā „Etsy”,
„Ebay” un „Amazon” tiks skatīti kā pārdošanas kanāli eksporta tirgus
apgūšanai. Praktiskos piemēros tiks stāstīts par e-veikalu atvēršanu un
uzturēšanu, kāds darba apjoms tiek sagaidīts veiksmīgam startam un kādi
darbības principi jāievēro.

PAŠVALDĪBAS
POLICIJA
Adrese: Uzvaras iela 6, Bauska

Lektori:
Ivars Bandonis – Stracom IT vadītājs. Stiprās puses: e-komercijas izstrāde un attīstība. Prakstiskā pieredze „Etsy” veikalu attīstībā.

Pašvaldības policijas mobilais tālrunis 20278188
Vienotais e-pasts: pasvaldibaspolicija@bauska.lv

Vilnis Dreimanis – praktiskā pieredze, attīstot „Velosock” un „Stenders” „Amazon” kontus.

Pašvaldības policijas darba laiki:
P.-C. 8:00-18:00
Pk.-S. 8:00-24:00
Sv. 8:00-18:00

Dalība bez maksas.
Iepriekšēja pieteikšanās:
http://www.liaa.gov.lv/lv/pasakumi/seminars-etsy-amazon-ebay-ka-pardosanas-kanals-bauska
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Aktuāla informācija

V.Plūdoņa muzeja klēts un ratnīca
saņem Atzinības rakstu skatē
„Gada labākā būve Latvijā 2017”
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 28.martā aizritēja skates „Gada labākā būve Latvijā 2017” uzvarētāju apbalvošana. Kopā skatē tika pieteikta 81 būve. Starp tām žūrijas atzinību izpelnījās pērn restaurētā Viļa
Plūdoņa ratnīca un klēts.

cības procesa kvalitāti, nosakot un
popularizējot labākās būves un labās
prakses piemērus būvniecības procesā Latvijā un ārzemēs 2017. gadā,

2018.gada 13.aprīlī

Jaunumi pārtikas paku
saņemšanā no 1.aprīļa
Turpmāk ne tikai trūcīgām un
krīzes situācijā nonākušām ģimenēm, bet arī maznodrošinātām
ģimenēm ar ienākumu līmeni līdz
188 eiro mēnesī būs pieejami Eiropas Savienības atbalstītie pārtikas, higiēnas, saimniecības preču
un mācību piederumu komplekti.

Šādu palīdzības kārtību nosaka
februārī valdībā pieņemtie grozījumi Ministru kabineta noteikumos.
Bauskas novadā maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss tiek
piešķirts, ja ienākumu līmenis nepārsniedz 150 eiro mēnesī uz vienu
personu un atsevišķi dzīvojošiem
pensionāriem – 325 eiro mēnesī.
Tas nozīmē, ka mūsu novadā ar ienākumu līmeni līdz 188 eiro pārtikas pakas varēs saņemt daļa atsevišķi dzīvojošu pensionāru un pārējās
personas ar ienākumu līmeni līdz
150 eiro.
Tāpat kā līdz šim pamats Eiropas
Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta saņemšanai būs pašvaldības Sociālā dienesta izsniegta
rakstiska izziņa. No šī gada 1. aprīļa
maznodrošinātas personas vai ģimenes saņems izziņas ar atzīmi, ka
tās atbilst Fonda atbalsta saņemšanas nosacījumiem.
Tajā pašā laikā ir vienkāršoti Fonda atbalsta komplektu izsniegšanas
Finālistu vidū kategorijā „Restaurācija” kopā ar V.Plūdoņa muzeja
ēkām iekļuva arī restaurētās Rīgas
svētā Jēkaba katedrāles altārdaļas
fasādes un vitrāžas, VEF ražošanas
korpusu fasādes, paviljons – rotonda
Tempļakalna parkā Alūksnē un dzīvojamā ēka Rīgā, Alberta ielā 5.

Būvniecības laikā tika atjaunoti pamati, nomainīti bojātie un
deformētie akmeņi, restaurētas un
atjaunotas sienu un karkasa konstrukcijas, grīdas, griesti un durvis.
Izveidota ēkas apdare, uzstādīta zibensaizsardzības sistēma un veikti
citi darbi.

Projektā „Viļa Plūdoņa muzeja
ratnīcas restaurācija” tika rekonstruēts griestu pārsegums, restaurēta
ēkas fasāde, atjaunojot aizbūvēto
durvju ailu, likvidējot izbūvētās
logu ailas un atjaunojot ēkas sākotnējo apdari – balsinājumu ar logailu, stūra rustu un cokola dekoratīvo
krāsojumu. Projektā maksimāli autentiskā izskatā nomainīti logi un
durvis, rekonstruēta ēkas instalācija,
stiprināti pamati, izveidots ķieģeļu
grīdas klājums, ierīkota drenāža un
veikti citi darbi.

Skatē „Gada labākā būve Latvijā
2017” norisinājās zīmējumu konkurss – „Mana novada dārgakmens
– jaunā būve”. Bauskas novada bērni un jaunieši ilustrēja restaurētās
V.Plūdoņa muzeja ēkas un jaunuzcelto baseinu.

Projektā „Viļa Plūdoņa muzeja
klēts restaurācija un atjaunošana” ir atjaunota arī zudusī klēts daļa.

Skate „Gada labākā būve Latvijā
2017„ ir vienīgā Latvijas būvniecības nozares 16 sabiedrisko organizāciju organizētā skate mūsu valstī.
Skates mērķis ir veicināt būvnie-

veicināt profesionālo izaugsmi un
darba kvalitāti nozarē, izteikt atzinību un motivēt nozares pārstāvjus
profesionāliem izaicinājumiem akcentējot būvniecības procesa gala
rezultātu – būvi. Skate tiek balstīta uz skaidri definētiem kvalitātes
kritērijiem. Būves objektīvi izvērtē
44 eksperti, kurus darbam žūrijā ir
deleģējušas 17 būvniecības nozares
sabiedriskās organizācijas. Skate
notiek jau divdesmito gadu un ir
Latvijas valsts simtgades svinību
pasākums.
Abas V.Plūdoņa muzeja ēkas restaurētas ar Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai un Bauskas novada pašvaldības finansiālu
atbalstu.

Zane Gorškova, sabiedrisko
attiecību speciāliste
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nosacījumi, svītrojot komplektu saņemšanas biežuma ierobežojumu.
Paredzēts, ka turpmāk persona vai
ģimene, attiecīgās sociālā dienesta
izsniegtās izziņas derīguma termiņa
laikā varēs saņemt atsevišķus komplektus vai visu pārtikas, higiēnas
un saimniecības preču komplektu
skaitu uzreiz, nevis vienu komplektu kalendārā mēneša laikā, kā
tas bija noteikts iepriekš. Latvijas
Sarkanā Krusta Bauskas komitejas
izpilddirektore Sandra Pumpuriņa
komentē, ka šo normu Bauskā nebūs iespējams pilnībā nodrošināt,
jo biedrībai nav tik lielu telpu, kur
uzglabāt pakas lielā apjomā.
Ja iepriekšminētajās ģimenēs ir
bērni, tām ir iespējams saņemt arī
pamata materiālo palīdzību – higiēnas un saimniecības preces (katram
bērnam vecumā līdz 17 gadiem
(ieskaitot) un individuālos mācību
piederumus (katram bērnam vecumā no 5 līdz 16 gadiem (ieskaitot).
Ģimenēm, kurās ir bērni vecumā no
7 līdz 24 mēnešiem, ir iespēja papildus saņemt pārtikas preču maziem
bērniem komplektus, kā arī higiēnas
preču komplektus maziem bērniem
no 0 līdz 24 mēnešiem.

Ina Krūmiņa, Bauskas novada
Sociālā dienesta vadītāja
vietniece, Mag.sc.soc.

No 11. aprīļa var pieteikties platību
maksājumu saņemšanai
No šā gada 11.aprīļa līdz
22.maijam lauksaimnieki var
pieteikties platību maksājumiem,
iesniedzot Vienoto iesniegumu.
Pēdējā diena, kad atbalsta maksājumiem varēs pieteikties ar kavējuma sankciju, ir 15.jūnijs, bet
atbalsta apjomam tiks piemērots
1% samazinājums par katru nokavēto darba dienu. Pieteikties platību
maksājumiem varēs elektroniski
Lauku atbalsta dienesta Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.
Arī šogad LAD platību maksājumu iesniegumu pieņemšanas laikā organizē klātienes konsultācijas
daudzos pagastu centros, lai palīdzētu klientiem aizpildīt pieteikumus elektroniski. Lauksaimniekiem
bez maksas būs iespēja iesniegt
pieteikumus gan minēto konsultāciju laikā, gan arī apmeklējot LAD
klientu apkalpošanas centrus. Informāciju par klātienes konsultāciju
laikiem un norises vietām var lasīt
LAD mājaslapā.
Iepriekšējie divi gadi ir pierādījuši, ka pieteikšanās platību maksājumiem elektroniski ļauj krietni ātrāk izmaksāt atbalsta maksājumus.
Rekordliels skaits - 95% lauksaim-

nieku 2017.gadā saņēma Vienotā
Platību maksājuma un Mazā lauksaimnieka shēmas gala maksājumus
līdz gada beigām. Būtiski samazinās arī lauksaimnieku pieļauto kļūdu skaits iesniegumos. Pēdējo divu
gadu laikā, kopš pieteikšanās notiek
elektroniski, kļūdu skaits samazinājies vairāk nekā septiņas reizes.
„Brīdinām, lai neaizmirstu” – sistēmā iestrādātais algoritms, kas lauksaimniekiem pasaka priekšā atbalsta veidus, kuriem lauksaimnieks
var pieteikties, darbosies arī šogad.
Nosacījumus katra konkrētā atbalsta veida saņemšanai 2018.gadā
var lasīt LAD mājaslapā izvēlnē
„Rokasgrāmatas un veidlapas”.
Jautājumu un neskaidrību gadījumos lauksaimnieki var saņemt
konsultācijas jebkurā LAD klientu apkalpošanas centrā klātienē,
rakstot e-pastu: klienti@lad.gov.lv
vai zvanot uz informatīvo tālruni
67095000.
Atbalstu sniegs arī Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs.

Kristīne Ilgaža, sabiedrisko
attiecību daļas vadītāja,
tālrunis: 67027830, 67027384

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

Uzsākta Brīvības bulvāra pārbūve
Iesākoties pavasarim un labvēlīgiem laikapstākļiem, notiek aktīva
rosība pie pilsētas un novada terito-

rijas labiekārtošanas darbiem. Tiek
uzsākti Brīvības bulvāra atjaunošanas būvdarbi, ko Bauskas pilsētas
iedzīvotāji un viesi gaidījuši jau sen.
Ielas degradētais stāvoklis apgrūtina
uzņēmējdarbību Bauskas vecpilsētas un Bauskas pilskalna apkārtnē.
Auto stāvvietu trūkums ierobežo
piekļuvi mazajiem uzņēmējiem, kā
arī piekļuvi pie Bauskas pilskalna,
pilskalna estrādes, Bauskas pils un
pie dabas takas „Bauska”.
Brīvības bulvāra pārbūve tiks
veikta projekta Nr. 5.6.2.0/17/I/009
„Brīvības bulvāra revitalizācija uzņēmējdarbības veicināšanai” ietva-

Nāc, piedalies

ros. Vienošanās ar Centrālo finanšu
un līgumu aģentūru parakstīta 2018.
gada 9.aprīlī.

Projekta kopējās izmaksas ir 486
091.75 eiro, kur ERAF finansējums
246 558.24 eiro, valsts budžeta dotācija ir 10 877.57 eiro, pašvaldības
finansējums - 32 632.71 eiro attiecināmā un 196 023.23 eiro neattiecināmā daļa.
Projekta mērķis ir degradētās
teritorijas atjaunošana Bauskas
vecpilsētā, pārbūvējot ielas posmu
atbilstoši pašvaldības attīstības prioritātei –
„pievilcīga un
droša
dzīves

un darba vide”. Nodrošināta videi
draudzīga un vides ilgtspēju veicinoša teritoriāla izaugsme un jaunu
darbavietu radīšana.
Projektā paredzēta transporta
infrastruktūras sakārtošana: Brīvības bulvāra pārbūve, komunikāciju
pārbūve, satiksmes organizācijas
tehnisko līdzekļu uzstādīšana, apgaismojuma tīkla izbūve, t.sk. 11
apgaismojuma balsti ar 22 gaismekļiem, virsūdens kanalizācijas izbūve, bojāto, mazvērtīgo un problemātisko koku izciršana, kā arī koku
zaru apzāģēšana.
Rekonstrukcija uzlabos transportlīdzekļu pārvietošanās kvalitāti, risinās stāvvietu jautājumu pasākumu
norises laika, kā arī, uzlabos gājēju
drošību. Kā papildu ekonomiskais
guvums ir tūristu skaita pieaugums,
ieguvums no papildu pakalpojumu
sniegšanas un ieguvumi no jaunradītas pievienotas vērtības rezultāta.
Ievērojami uzlabosies arī projekta
teritorijas ekonomiskā un ainaviskā
vide.
Būvdarbus veic SIA „Viona” saskaņā ar SIA „BM projekts” izstrādāto tehnisko projektu.
Būvdarbu uzraudzību nodrošina SIA „BaltLine Globe”. Būvdarbu
izpildes termiņš saskaņā ar noslēgto
būvdarbu līgumu – 26 nedēļas.
Kontaktpersonas informācijai:
•SIA „VIONA” būvdarbu vadītājs, Arams Avetjans, tālr. 26346915;
•Bauskas novada pašvaldības
būvinženiere, Agita Eglinska, tālr.
26370202.
Ievēro! Būvdarbu laikā paredzēti
satiksmes ierobežojumi, un autovadītājiem ir jābūt uzmanīgiem (sk.
shēmu). Bauskas novada pašvaldība
un būvuzņēmējs aicina autovadītājus būt pacietīgiem un saprotošiem
pārbūves laikā, ievērot izvietotās
zīmes, lai transporta kustība netraucētu būvniekiem veikt savu darbu.

Laine Baha, Attīstības un
plānošanas nodaļas projektu
vadītāja

2017/2018 gada apkures sezona tuvojas
noslēgumam
2017. gada vasarā SIA „Bauskas
siltums” veica vairākus rekonstrukcijas pasākumus pilsētas katlumājā.
Tika uzstādīti jauni katla kontūra
siltummaiņi, lai palielinātu katlumājas jaudu līdz 20 MW, jo turpmāk
Bauskas pilsētai nepieciešamā siltumenerģija piegādāta tikai no katlumājas Dārza ielā 11. Katlumājas
cirkulācijas sūkņu bloki (katlu un
ārējā kontūra) aprīkoti ar frekvenču
pārveidotājiem un tas deva iespēju
izmantot Latvijā inovatīvu iespēju –
pilsētas tīkla sūkņus darbinājām pēc
tālākā siltummezgla spiediena starpības Uzvaras ielā 9, tādejādi ietaupot
elektroenerģiju. 2017. gada 30.jūnijā
koģenerācijas likumdošanas izmaiņu dēļ savu darbību pārtrauca SIA
„Windau” koģenerācijas stacija, kura
siltumenerģiju katlumājai bija piegādājusi kopš 2000. gada un nodrošinājusi Bauskas pilsētas vajadzības
70% apmērā no nepieciešamā. Apkures sezonā koģenerācijas iekārtas
tika uzturētas darba kārtībā neaizsalšanas režīmā. Tagad siltunenerģiju
piegādāja katlumāja. SIA „Windau”
īpašnieki vēl nav izlēmuši ko darīt ar
iekārtām, kurām nepieciešams kapitālais remonts, taču šobrīd, nesaņemot elektroenerģijas atbalstu (OIK)
nav ekonomiskā pamata to tālākai
izmantošanai.
Pirms apkures sezonas tika veikta
siltumtrases posma Policijas ēka Zaļā
ielā 12 un DUS „Cirle K” rekonstrukcija, kā arī plānota arī siltumtrases posma nomaiņa starp dzīvojamām ēkām Salātu ielā 20 un Vītolu
ielā 2. Plānotie darbi tika atlikti sakarā ar maģistrālās siltumtrases avāriju
26. septembrī Dārza ielā 26/2.
2017. gada nogalē tika pieslēgts
jauns patērētājs – BJSS struktūrvienība „Bauskas peldbaseins” Salātu
ielā 5. Siltumpatēriņš ir neliels, izņemot brīžus, kad strauji tiek uzsildīts
baseina ūdens.
2017. gada novembrī mežsaimniecības nozarē Baltijas valstīs
ilgstošo lietavu dēļ izveidojās krīzes

situācija šķeldas tirgū. Pieauga kokmateriālu un izejvielu cenas visās
koksnes pārstrādes nozarēs. Šķeldas
piegādātājs SIA „Lascana – mežs”
decembra sākumā pārtrauca šķeldas
piegādi katlumājai un uz krīzes laiku
tika noslēgts līgums ar SIA „Ecomark” par apmēram 45% augstāku
cenu. Krīzes vadības padome gada
nogalē paziņoja, ka plūdu izraisītās
sekas mežsaimniecības nozarē definējamas kā valsts mēroga dabas katastrofa, saistot to ar „nepārvaramas
varas jēdzienu” un no tā izrietošajām
sekām. 2018. gada pavasarī panākta
vienošanās starp SIA „Lascana –
mežs” un uzņēmumu par decembrī
neizpildīto saistību kompensāciju.
Situācija šķeldas tirgū ir uzlabojusies, taču šķeldas cena saglabājusies
krīzes līmenī. Lai izvērtētu siltumražošanas izmaksas jaunajā situācijā,
t.i. pārskatītu tarifa samazināšanas iespējas, nepieciešams datus par izmaksu komponentēm iegūt vismaz 1 pilna
gada ražošanas ciklā – līdz 2018. gada
jūlijam.
2018. gada maijā plānots izbūvēt
350 m siltumtrasi no DZīB „K3” līdz
Administratīvā korpusa – sporta spēļu
hallei (sporta centrs aiz stadiona), kā
arī šogad rekonstruēt Salātu 20 un Vītolu 2 posmu, Dārza 24 – Dārza 22 posmu un pieslēgumu uz Plūdoņa ielas 58.
2018. gada septembrī katlumājas
teritorijā Bauskas novada dome plāno rīkot Bauskas iedzīvotājiem energoefektivitātes dienas, lai iepazīstinātu iedzīvotājus ar ēku renovācijas
iespējām.
Neraugoties uz to, ka 2017. finanšu gadu uzņēmums ir noslēdzis
ar pozitīvu bilanci, samazinājušies
iedzīvotāju ilgstošie parādi un rēķinu
apmaksas līmenis sasniedzis 99 %,
aicinām: dzīvokļu īpašniekus, kuriem vēl ir palikušas neizpildītas saistības, vērsties SIA „Bauskas siltums”
abonentu daļā, lai kopīgi meklētu risinājumus parāda samaksai.

Ilmārs Rūsis, SIA „Bauskas
siltums” valdes loceklis

Saistošie noteikumi
Bauskā 2018.gada 29.martā Nr.13 (prot.Nr.4, 48.p.) Bauskas novada domes 2018.gada 29.marta saistošie noteikumi Nr.13

„Grozījums Bauskas novada domes 2017.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.2
„Bauskas novada ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas un lietošanas saistošie noteikumi””
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 43.panta
trešo daļu, 43.panta trešo daļu,
Ūdenssaimniecības pakalpojumu
likuma 6.panta ceturto daļu
Izdarīt Bauskas novada domes
2017.gada 23.februāra saistošajos
noteikumos Nr.2 „Bauskas novada
ūdenssaimniecības
pakalpojumu

sniegšanas un lietošanas saistošie
noteikumi” šādu grozījumu:
izteikt 58.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
„58.1. Bauskas novada pašvaldības policijas amatpersonas;”.

Domes priekšsēdētājs
R.Ābelnieks

Paskaidrojuma raksts
Bauskas novada domes 2018.gada 29.marta saistošajiem noteikumiem
Nr.13 „Grozījums Bauskas novada domes 2017.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Bauskas novada ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas saistošie noteikumi””
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Saistošie noteikumi izstrādāti
pamatojoties uz Bauskas novada
domes 2017.gada 28.decembra lēmumu „Par Bauskas novada pašval-

dības policijas izveidošanu”.
2. Īss projekta satura izklāsts
Ar 2018.gada 28.februāri likvidēta Bauskas novada pašvaldības

turpinājums 5.lpp
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Aktuāla informācija
turpinājums no 4.lpp
iestādes „Bauskas novada administrācija” struktūrvienība Sabiedriskās kārtības nodaļa, bet ar 2018.
gada 1.martu darbu uzsāk Bauskas
novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” izveidota
struktūrvienība Bauskas novada paš-

valdības policija.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Saistošie noteikumi šo jomu neskar.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā
Saistošie noteikumi šo jomu ne-

skar.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Saistošie noteikumi līdzšinējo
kārtību neizmainīs.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Konsultācijas nav notikušas

Domes priekšsēdētājs
R.Ābelnieks

Bauskas novada Teātru svētki
„Aiz kulisēm...”
klusi, tik ļoti pavisam klusi
mēs nākam pie jums pa tumšo
pusi
gaisma beidzot ir nodzisusi
un priekškari saplēsti krīt
klusuma pauze un izrāde sākas,
viss ir kā jābūt un kā tam nākas
bet es pēkšņi jūtu, ka tā vairs
nav spēle
melojot gludi, vairs nemežģās
mēle
jūs visi esat tādi kā mēs
tēlojat, spēlējat paslēpes
bet es jūtos laimīga, jo rādās,
ka jūs
tas skāris daudz nopietnāk
nekā mūs
(autors nezināms)
Ar šādiem, manuprāt, ļoti trāpīgiem vārdiem Codes pamatskolā
2018.gada 29.martā iesākās Bauskas novada Teātru svētki 2018.

Novicku (attēlā), Īslīces Bērnu un
jauniešu teātris ar režisori Aigu
Baltalksni, Bauskas Tautas teātris
ar režisori Ināru Hegenbarti, Mežotnes teātris ar režisori Gitu Graudiņu, Codes teātris ar režisori Solvitu
Rotbergu.
Novada svētku atzīmēšanas tradīcijai šogad bija jārealizējas Vecsaules pagastā, bet tā kā šim pagastam pagājušā vasarā „krita loze”
šogad pie sevis organizēt Bauskas
Novada svētkus, tad Teātru svētki
„pārcēlās” uz Codi.
Teātru svētku viesu vidū šogad
bija aicināts kādas diezgan jaunas
teātra jomas pārstāvis – Stand up teātra komiķis Rūdolfs Kugrēns. Vai
šī joma mums patīk, vai nepatīk,
vai tā šķiet interesanta un saistoša,
vai gluži otrādi – garlaicīga, par to
jāspriež pašiem pasākuma dalībniekiem. Katrā ziņā – vienaldzīgo
nebija.
Starptautiskajā Teātra dienā aktierus sveica Bauskas novada domes priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks

vesela dzīve, kas rotē nemitīgā savstarpējā aktieru, aktieru – režisora,
aktieru – skatītāju, aktieru un viņu
atveidojamo tēlu saskarē.
Vakara gaitā katrs kolektīvs tika
aicināts no floristikas un dažādiem
citiem materiāliem izveidot miniatūru Lieldienu tematikas skatuvi.
Rosīšanās ap „svētku” skatuvēm
ilga ap trīsdesmit minūtēm un rezultāti bija pārsteidzoši - gan raibas kā
Lieldienu olas, gan pūkainas un bērnišķīgas, gan ļoti krāšņas un košas
– tādas bija aktieru veidotās svētku
skatuves un arī nominācijas neizpalika. Tika iegūtas gan Lielbudžeta ,
gan Mazbudžeta, gan Romantiskākās skatuves nominācijas.
Līdz pat vēlai naktij aktieri ļāvās
dejot un līksmot muzikanta Normunda spēlētajās melodijās.
Paldies visiem kolektīviem par
kopā sanākšanas radīto prieku, par
emocijām, par ieskatu aizkulišu dzīvē, par degsmi, kuru katrā mēģinājumā rodat sevī un savos skatuves
partneros.
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Izskanējusi Bauskas koru
apriņķa skate
Sestdien, 7. aprīlī, Bauskas
Kultūras centrā notika Bauskas
koru apriņķa skate, kurā piedalījās Bauskas, Iecavas un Rundāles
novada kori.

Bauskas koru apriņķa skatē piedalījās 10 mūspuses kori – sieviešu
kori „Runda” un „Skalve”, senioru
koris „Sarma”, kā arī jauktie kori
„Grenctāle”, „Mēmele”, „Kamarde”, „Dzīle, „Četri vēji”, „Iecava”
un „Mežotne”. Koru sniegumu
vērtēja žūrija piecu cilvēku sastāvā - Dziesmu svētku virsdiriģents,
Rīgas pilsētas un Tukuma koru apriņķa virsdiriģents Romāns Vanags,
Dziesmu svētku virsdiriģente, Rīgas
pilsētas sieviešu koru un Ogres koru
apriņķa virsdiriģente Aira Birziņa,
Dziesmu svētku virsdiriģente, Dobeles un Saldus koru apriņķa virsdiriģente Māra Marnauza, Dziesmu
svētku virsdiriģents Juris Kļaviņš
un noslēguma koncerta „Zvaigžņu
ceļā” sadziedāšanās mākslinieciskais vadītājs, Pierīgas koru apriņķa
virsdiriģents Jānis Ozols.
Dziesmu svētku virsdiriģents
Romāns Vanags Bauskas apriņķa
korus vērtē atzinīgi: „Kori strādājuši godam, un rajons ir izdarījis savu
darbu. Kā ierasts, priecēja koris
„Mežotne”, arī Uģa Matveja vadītie
„Iecava” un „Četri vēji”. Kori, kas
ieguvuši pirmo pakāpi, ir dziesmu
svētku stabilitāte un balsts. Otrajai pakāpei jādomā, ko uzlabot, lai
sasniegtu pirmo, savukārt koriem,
kas ieguvuši trešo pakāpi, jāmeklē
Koris

kardināli līdzekļi, lai uzlabotu savu
skanējumu. Uz Latvijas fona Bauskas apriņķa kori nav ne sliktāki, ne
labāki, bet tā iekšienē potenciāls ir
liels. Bauskas rajonā ir daudz pieredzes bagātu koristu, tāpēc mans
ieteikums ir turpināt strādāt.”
Līdzīgās domās ir Dziesmu svētku virsdiriģente Māra Marnauza.
Viņa uzskata, ka dziedātāji ir redzami gatavojušies gaidāmajiem
Dziesmu svētkiem – strādāts ar
lielu atbildību, nopietni un no visas sirds: „Katra kora priekšnesums
bija pārdomāts un rūpīgi sagatavots.
Diemžēl Bauskā tikai viens koris ieguva augstāko pakāpi – koris
„Mežotne”, ko vada ļoti muzikāla
diriģente – Mārīte Jonkus, kura ar
savu mūzikas izjūtu un aizrautību
iedvesmo. Visiem koriem ir neierobežotas attīstības iespējas, bet viss
ir atkarīgs no pacietības un neatlaidības, ar kādu strādā diriģents. Vadīt
kori ir ārkārtīgi sarežģīts darbs, jo
visiem diriģentiem nākas cīnīties ar
disciplīnu un prasīgumu pret dziedātājiem. Iesaku koru vadītājiem
sasparoties un uzdrīkstēties prasīt
kvalitāti no dziedātājiem. Tāpat iesaku pēc Dziesmu svētku skrējiena
neatslābt, bet gan turpināt darbu.
Lai arī šis ir kulminācijas gads, jāturpina strādāt, jo mūsu kultūra nav
tikai tikšanās Mežaparka estrādē
reizi piecgadē.”

Ilze Lujāne, sabiedrisko
attiecību speciāliste, Bauskas
Kultūras centrs

Diriģents

Punkti

Diploms

Bauskas Kultūras centra
jauktais koris „Mežotne”

Mārīte Jonkus

45,00

Augstākā
pakāpe

Iecavas novada jauktais koris
„Iecava”

Uģis un Linda
Matveji

42,56

I pakāpe

Bauskas novada Īslīces
pagasta jauktais koris „Četri
vēji”

Uģis un Linda
Matveji

41,56

I pakāpe

Bauskas Kultūras centra
jauktais koris „Dzīle”

Jānis Āboliņš

39,22

II pakāpe

Gailīšu pagasta jauktais koris
„Kamarde”

Dace Liepa

38,56

II pakāpe

Codes pagasta jauktais koris
„Mēmele”

Einārs Redbergs

36,78

II pakāpe

Brunavas un Ceraukstes
pagastu apvienotais jauktais
koris „Grenctāle”

Vitolds Rijnieks

33,56

III pakāpe

Daina Ārmane

37,89

II pakāpe

Vecsaules pagasta sieviešu
koris „Skalve”

Ingrīda Zemļinska

37,56

II pakāpe

Rundāles novada sieviešu
koris „Runda”

Ingrīda Zemļinska

36,89

II pakāpe

Jauktie kori, A grupa

Jauktie kori, B grupa

Senioru kori
Bauskas Kultūras centra senioru jauktais koris „Sarma”
Sieviešu kori

Zīmīgi, ka Bauskas novada Teātru svētki kā tradīcija tika iedibināta
un pirmo reizi organizēti tieši Codē,
kad 2010.gada 11.martā aicināti
kopā teātra mākslas kopēji no visa
novada.
Bauskas novadā darbojas 8 teātra
kolektīvi ar lielākiem un mazākiem
sastāviem: Jaunsaules teātris ar režisori Ingu Cepuri, Vecsaules teātris
ar režisori Guntu Siliņu, Uzvaras
teātris ar režisoru Uģi Donerblicu, Īslīces teātris ar režisori Evitu

un Codes pagasta pārvaldes vadītāja
Dace Šķiliņa.
Pasākumam arī katrs mūsu teātris bija sagatavojis 5 minūšu uzstāšanos par šī gada svētku tēmu „Aiz
kulisēm...”. Sagatavotie mājas darbi
bija tik dažādi, ikviena kolektīva rādītais bija kā ļoti intīms ieskats aizkulišu teātra dzīvē. Bauskas Tautas
teātris savu „mājas darbu” pasniedza kā veselu prezentāciju, kas precīzi skatītājam nesa vēstījumu – kā
tad ir būt tur – AIZ KULISĒM. Tā ir

....klusuma pauze un izrāde sākas....viss ir kā jābūt un kā tam nākas,
nekas jau nebeidzas...viss tikai sākas!
Uz tikšanos nākamgad Vecsaulē!
Ļoti liels paldies Codes pamatskolas personālam par viesmīlību,
par vienmēr sakārtotajām un arī
kultūras vajadzībām piemērotajām
telpām.

Solvita Rotberga, Codes
pagasta kultūras darba
organizatore, Codes teātra
režisore

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

Brīdinājums
VUGD atgādina, ka kūlas dedzināšana ir aizliegta un
tā var apdraudēt cilvēku īpašumu, veselību un dzīvību,
kā arī tā rada būtisku kaitējumu dabai!
VUGD aicina iedzīvotājus sakopt sev piederošās
teritorijas bez kūlas dedzināšanas un gadījumos, ja ir
izcēlies kūlas ugunsgrēks –
nekavējoties zvanīt VUGD uz tālruni 112.
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Sports novadā

Nākamsezon plāno spēlēt pirmajā līgā
Sestdien un svētdien, 7. un 8. aprīlī, Bauskā, sporta namā „Mēmele”, notika Latvijas Florbola savienības veterānu 45+ vecuma grupas
un otrās līgas fināli.
Bauskas veterāni 45+ vecuma
grupā spēlē ceturto gadu, un trīs baušķenieki no tiem ir kronēti par čempioniem. Savukārt pirmo reizi Bauskas florbola vēsturē uzvarētāja kausu
kādā no Latvijas Florbola savienības
ne veterānu turnīriem izcīnīja „SC
„Mēmele”/Code” komanda, kura
triumfēja otrajā līgā.

Droši soļo pretī finālam

Pēc ranga trešajā spēcīgākajā
florbola līgā valstī „SC „Mēmele”/
Code” spēlē trešo gadu. Pirmajos
divos mēģinājumos neizdevās iekļūt
izslēgšanas cīņās, bet ar trešo piegājienu vienībai laimējās tikt līdz finālam un uzvarēt turnīru.
Protams, nav noslēpums, tas arī
skaidri redzams gan laukumā, gan
statistikas sadaļā, ka lielā mērā panākumu kaldināja komandas „bombardieris” Aivis Barkovskis un 47 gadus vecais spēlējošais treneris Ingus
Panteļejevs. Aivis no komandas 179
vārtiem guva 70, savukārt Ingus – 35.
Abi katrs iespēja attiecīgi 32 un 36
rezultatīvas piespēles.
Bez abiem rezultatīvākajiem
spēlētājiem komandā 37 punktus
(14+23) iekrāja arīdzan Toms Mengots, bet 25+7 jeb 32 reizes protokolā
izcēlās arī jaunais Valts Smilga.
Ceļā uz finālu Bauskas klubs uzvarēja savā otrās līgas Rietumu grupā. Ceturtdaļfinālā baušķenieki, lai
arī zaudēja pirmo spēli pret „Rēzeknes BJSS”, turpinājumā prata uzvarēt divās cīņās pēc kārtas un iekļūt
pusfinālā. Pusfināla sērijā līdz vienas
komandas trijām vinnētām spēlēm
Bauskas novada komanda pārliecinoši ar 3:0 pārspēja vienību „Aizkraukle/Koknese” un iekļuva finālā.

Derībās zaudē matus
Pateicoties sporta centra „Mēmele” komandas čaklumam, otrās līgas
fināls notika Bauskā. Spēli starp vietējo „SC „Mēmele”/Code” komandu
un FK „Kalsnava” klātienē raudzījās
gandrīz 400 skatītāju. Tribīnes bija
pilnas, un pārējie spēles vērotāji pulcējās laukuma malā, cīņu līdzdzīvojot, kājās stāvot.
Finālā jau no pirmajām spēles minūtēm laukumā pārliecinošāk darbojās „SC „Mēmele”/Code” florbolisti.
Lai arī satraukums laukuma spēlētāju
rokās bija manāms, mūsējie ātrāk

nekā pretinieki izjuta atmosfēru zālē
un spēles garšu. Kā jau vecmeistaram
pieklājas, paraugu jaunajiem komandas biedriem jau mača pirmajā minūtē demonstrēja pieredzējušais Pēteris
Maziks, kurš ar lielisku „tālšāvienu”
atklāja spēles rezultātu. Pēc perioda
2:1 mājinieku labā.
Otrā perioda vidū kalsnavieši nerealizēja soda metienu, bet turpinājumā pa vārtiem guva Bauskas komandas spēlētājs Aivis Barkovskis,
vairākumā precīzs bija spēlējošais
treneris Ingus Panteļejevs. Tiesa, viesi ātri vien divus vārtus atguva, un
pirms izšķirošajām 20 minūtēm bija
4:3 mājinieku labā.
Trešajā periodā Lotārs Melderis
Bauskas novada komandai atjaunoja
divu vārtu pārsvaru, bet vēlāk otros
vārtus vairākumā guva I. Panteļejevs.
Viesi atbildēja ar precīzu metienu,
bet iespēju atrauties ar trīs vārtu pārsvaru neizmantoja Avis Barkovskis,
kurš nerealizēja soda metienu. Komandas biedra neizdarību vairākumā laboja Armīns Timinskis, kurš ar
spēcīgu tālmetienu trieca bumbiņu
tuvajā augšējā vārtu stūrī un panāca
7:4. Kalsnavieši vienus vārtus atguva, bet punktu spēlei ar „hat-trick”
jeb trijiem vārtiem pielika Aivis Barkovskis. Kā jau pieņemts, līdzjutēji
viena spēlētāja trešo vārtu guvumu
novērtēja ar laukumā izmestām cepurēm.
Pēdējās četrās minūtēs Bauskas
novada vienība turpināja spēlēt pārliecinoši un prasmīgi neitralizēja
viesu komandas centienus glāb situāciju. Līdz ar cīņas beigu sirēnu
„SC „Mēmele”/Code” sāka svinēt
panākumu, un pēcāk apbalvošanas
ceremonijā uzvarētāju kausu vienībai
pasniedza Latvijas Florbola federācijas prezidents Ilvis Pētersons.
Kamēr „SC „Mēmele”/Code”
komandas sportisti ieguva zelta medaļas, viens no vienības pārstāvjiem
un traumu dziedējošais spēlētājs
Konstantīns Mališevs atvadījās no...
matiem. Viņš pirms sezonas ar vienības „bombardieri” Aivi sarunāja
– ja vienība uzvarēs otro līgu, Aivis
varēs Konstantīnam nogriezt matus.
Konstantīnu raksturo vārdi „vīrs un
vārds”, un pēc mača viņš ieguva jaunu „frizūru”.

Slavē psiholoģisko gatavību un aizsardzību
„SC „Mēmele”/Code” komandas
spēlējošais treneris Ingus Panteļejevs
uzteica vienības gatavību finālam.
„Pāris dienu pirms fināla spēles aizvadījām maču ar Bauskas virslīgas

Uzņēmējiem

komandu. Jau tajā treniņā jutu, ka
florbolisti ir gatavi finālam. Un tas ir
pats galvenais – noskaņoties tik nozīmīgam mačam psiholoģiski. Noteikti
gribu uzteikt komandas spēli aizsardzībā. Mēs septiņās izslēgšanas cīņās nevienā mačā neielaidām vairāk
par pieciem vārtiem, kas ir lielisks
rādītājs,” komandas sportistus slavē
treneris.
Ingus atzīstas: „Tik priecīgs par
uzvaru kādā no turnīriem vai konkrēti finālā sen nebiju bijis. Pēdējo
reizi tādas emocijas izjutu pirms 15
gadiem, spēlējot virslīgā. Arī iepriekšējās dienas triumfs veterānu čempionātā man nedeva tik lielu gandarījumu kā panākums otrajā līgā, kur
spēlēju pret divas reizes jaunākiem
vīriem.”
Uzvara otrajā līgā komandai dod
visas tiesības nākamajā sezonā startēt
pirmajā līgā. „Domāju, ka nākamgad
viennozīmīgi spēlēsim pirmajā līgā.
Un nav svarīgi, ka citi runā par to, ka
vienībā ir tikai divi vārtu guvēji un
ka līmeni augstāk neko nevarēsim
sasniegt. Domāju, šī ir lieliska iespēja veidot spēcīgu fārmklubu virslīgas
klubam „Bauska”. Un tad jau skatīsimies, kurš spēlēs un kurš ne,” tā
treneris Ingus Panteļejevs.

Trīskārtējie čempioni
Varētu teikt, ka sporta namu „Mēmele” pirms otrās līgas fināla savējiem ar čempiona sviedriem un uzvarētāja šampanieti „iesvētīja” Bauskas
novada 45+ veterāni. Mūsu vecmeistari turpina dominēt Latvijā, šoreiz
gūstot panākumu šajā vecuma grupā,
un trešo reizi trīs gadu laikā Bauskas
novada florbolisti virs galvām cēluši
uzvarētāja trofeju.
Ceļā uz finālu baušķenieki uzvaras laurus plūca jau regulārajā turnīrā, kurā cieta neveiksmi tikai pirmajā
spēlē, tad sekoja 14 nezaudētu cīņu
sērija. Pusfinālā 7. aprīlī mūsējie
grūtā cīņā – tikai pēcspēles soda metienos – uzvarēja vienību „Ekskurzeme/Tukums”, kura arī topošajiem
čempioniem sagādāja sezonā vienīgo
zaudējumu. Tukumnieki pusfinālā
izlīda caur adatas aci, spēles rezultātu izlīdzinot pusminūti pirms mača
beigām, bet, pateicoties baušķenieka
Guntara Grandovska vārtsarga meistarībai, tukumnieki ne reizi viņu nepārspēja pēcspēles soda metienos, un
„SC „Mēmele”/Code” iekļuva finālā.
Finālā Bauskas komanda izvirzījās vadībā 2:0, bet tad vienības „Rubene” spēlētāji lauza spēles gaitu un
pārņēma vadību ar 2:3.
Tiesa, laukuma saimnieki palielināja apgriezienus, kam
nebija gatavi rubenieši,
gūstot trīs bezatbildes
vārtus, „SC „Mēmele”/
Code” finālā svinēja
panākumu ar 5:3.
Arī veterānu 45+
komandā spēlē Ingus
Panteļejevs, kurš aizvadītajās
brīvdienās
čempiona kausu virs
galvas cēla divas reizes.

Artūrs Dulbe
Foto – Elīna
Gruncka

Latvijas lielākā uzņēmēju biedrība Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) sadarbībā
ar Jelgavas pilsētu un Jelgavas Ražotāju un tirgotāju asociāciju aicina
apmeklēt „Uzņēmēju dienas Zemgalē 2018”, kas notiks 27. un 28.
aprīlī Zemgales Olimpiskajā centrā,
Jelgavā, Kronvalda ielā 24. Šogad
pasākums būs īpašs, jo „Uzņēmēju dienas Zemgalē” atzīmēs piekto
gadskārtu. Ar katru gadu izstāde
kļūst daudzveidīgāka un saturiski
bagātāka, pulcējot lielu skaitu dažādu nozaru uzņēmējus, kas iepazīstina apmeklētājus ar jaunākajiem sasniegumiem savā nozarē. Pasākumu

Bibliotēkā

Aprīlī, ap Jura dienu, tradicionāli
norisinās Bibliotēku nedēļa. Šogad
tā norisināsies no 23. – 27. aprīlim,
un, kā ierasts, būs dažādu notikumu
pilna. Kā katru gadu Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) izsludina
2018. gada Bibliotēku festivāla un
Bibliotēku nedēļas tēmu - „Mainās
bibliotēka, mainās sabiedrība”.
17. un 18. aprīlī Bauskas, Iecavas
un Vecumnieku novada bibliotekāri
dosies uz Latvijas Nacionālo bibliotēku lai piedalītos Latvijas bibliotekāru 19. konferencē un Bibliotēku
ideju tirgū.
Bibliotēku nedēļas ietvaros norisināsies vairākas aktivitātes. Biznesa
bibliotēka aicina apmeklēt Bauskas
Centrālās bibliotēkas tīmekļa vietni un no 1. – 25. aprīlim piedalīties
krustvārdu mīklas „Uzņēmējdarbība
Bauskas novadā” risināšanā. Izlozes
rezultātā veiksmīgākie risinātāji saņems pārsteiguma balvas.
Bibliotēku nedēļas laikā interneta
lasītavā notiks individuālas konsultācijas par bibliotēkā pieejamajām

ik gadu apmeklē aptuveni 10.000
interesenti no Jelgavas un visa Zemgales reģiona. Tāpat kā iepriekš, arī
šogad „Uzņēmēju dienās Zemgalē”
paredzēta plaša programma, kuras
ietvaros notiks izstāde, biznesa forums, kontaktbirža, amatnieku un
mājražotāju gadatirgus. Kā arī, vērienīgas Auto dienas, kurās visiem
interesentiem būs iespēja iepazīties
ar vairāk nekā 70 jaunākajiem automašīnu modeļiem.

Ilze Brice,valdes padomniece
reģionālajos jautājumos,
Latvijas Tirdzniecības un
rūpniecības kamera

datu bāzēm Bauskas Kultūras centra
Izstāžu zālē 25. aprīlī plkst. 14.00
notiks literāri tematiska pēcpusdiena
kopā ar dzejnieci – novadnieci Kristu Annu Belševicu, dzejoļu krājuma
„Medījot dzīvi” autori.
„Autore pilnā amplitūdā meklē savu ceļu dzīvē – „medī dzīvi”,
kura ne vienmēr dodas rokā vienkārši, taču viņai pietiek drosmes šajos
meklējumos atkailināt savas dvēseles
dziļākos slāņus, un lasītājs, kas tiek
aicināts līdzi „medībās”, jūt šo patiesumu. Un tas jau ir pieteikums uz īstu
vārda mākslu. Krājums „Medījot dzīvi” nevainojami iekļaujas starp pēdējo gadu laikā latviešu oriģināldzejas
ainavā spoži uzdzirkstījušiem debijas
krājumiem”, raksta krājuma izdevēji.
Literārā pēcpusdiena norisināsies sadarbībā ar Bauskas Valsts ģimnāzijas
audzēkņiem un pedagogiem.
Visi laipni aicināti.

Laimdota Ozoliņa,
Bauskas CB galvenā
bibliogrāfe
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Nāc, piedalies!

Ziņa
Informēs par
naturalizācijas
un
pilsonības
iegūšanu

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) Bauskas nodaļā tiks
organizēta Informācijas diena, kur
apmeklētājus informēs par naturalizācijas un pilsonības iegūšanas procesu. Piedāvās iespēju pārliecināties
par gatavību pārbaudēm, izpildot
līdzīgus testus, un iepazīt procedūru
kopumā.
Informācijas dienā apmeklētāji
varēs iepazīties:
• ar Pilsonības likumā noteikto
latviešu valodas prasmes pārbaudes
kārtību – izpildīt klausīšanās, lasīšanas testa un rakstu darba paraugus;
• ar Pilsonības likumā noteikto
Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta,
Latvijas vēstures un kultūras pamatu
zināšanas pārbaudes kārtību – izpildīt Latvijas Republikas Satversmes
pamatnoteikumu, Latvijas vēstures
un kultūras pamatu zināšanas testa
paraugu.
Interesentiem lūgums Informācijas dienai pieteikties līdz 10.maijam, zvanot 63924247 vai rakstot uz
e-pastu bauskas@pmlp.gov.lv, kā arī
klātienē.

PMLP Bauskas nodaļa,
tālrunis 639 23548
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Informācija, paziņojumi

Bauskas novada kultūras pasākumu
plāns aprīlim
Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

14. aprīlī plkst. 14.00

Bauskas Kultūras centrā

Līnijdeju grupas „Hot Boots” koncerts

14. aprīlī plkst. 18.00

Grenctāles kultūras namā

Deju kopas „Rota” ikgadējais sadraudzības koncerts „Es varēju
sadejot”

14.aprīlī plkst. 19.00

DFC „Strēlnieki”

Pašdarbnieku koncerts „Kā toreiz, kolhoza laikos”

14.aprīlī plkst. 21.00

DFC „Strēlnieki”

Pavasara balle. Jāiegādājas biļete.

15. aprīlī plkst. 10.00

Mūsas krastā, pie stadiona

VIMBU SVĒTKI 2018

15.aprīlī plkst. 14.00

Codes pagasta pārvaldes ēkā

Codes pagasta jauniešu tikšanās „Izstāsti savu stāstu!” ar viesi
vai viesiem

17. aprīlī plkst. 16.00

Jauncodes bibliotēkā

Konkurss „Codes pagasta ļaužu vērtīgākās atmiņas Latvijas
simtgadei” (17.04-31.10)

20.-22. aprīlī

Īslīces kultūras namā

XI Starptautiskais populārās mūzikas izpildītāju konkurss-festivāls „Aprīļa pilieni 2018”

22. aprīlī plkst. 17.00

Bauskas Kultūras centrā

Guntars Račs un grupa „Saldās sejas” grāmatas 365 svētku koncerts. Jāiegādājas biļete.

24. aprīlī plkst. 16.00

Bauskas novads

Foto konkurss „Mosties ar dabu” (24.04.-17.05)

25.aprīlī plkst.14.00

Bauskas Kultūras centra
Izstāžu zālē

Literāra pēcpusdiena „Medījot dzīvi”. Tikšanās ar dzejnieci –
novadnieci Kristu Annu Belševicu

27.aprīlis – 30.maijs

Bauskas muzejā

„Atkal Bauskā pēc 90 gadiem”
Gleznu izstāde. Arnolds Nulītis, Vilis Linga, Pēteris Zutis (1928)

27. aprīlī plkst. 19.00

Bauskas Kultūras centrā

Improvizācijas teātra izrāde „SPIEDIENS”. Jāiegādājas biļete.

27. aprīlī plkst 19.00

Bauskas pils muzejā

Kino vakars – vampīru komēdija „Kas notiek krēslā”

28. aprīlī plkst. 12.00

Īslīces Kultūras namā

Bauskas deju apriņķa skate

28. aprīlī plkst. 15.00

DFC „Strēlnieki”

#LV100 8. Latvijas vokālo ansambļu sadziedāšanās svētki
Mežotnē „Sadziedam Latvijai – Mežotnē”

28. aprīlī plkst. 18.00

Codes pamatskolā

Joku dienas pasākums

29. aprīlī plkst. 13.00

Bauskas Kultūras centrā

TFS „Bauska” 60 gadu jubilejas izstādes atklāšana

29. aprīlī plkst. 16.00

Grenctāles kultūras namā

Balošu tautas teātra viesizrāde „Duets. Grēksūdze.”

Bauskas muzejs aicina piedalīties
izstādes veidošanā
Bauskas muzejā top ekspozīcija „DEVIŅDESMITIE NO SIMTS”, ko plānots atvērt apskatei šī gada novembra sākumā.
Izstādes vizuālā materiāla papildināšanai ir nepieciešamas vairākas pagājušā gadsimta 80.gadu beigām un
90.gadiem raksturīgas lietas, tāpēc aicinām atsaukties baušķeniekus, kuru īpašumā ir tālāk nosauktās lietas, kas
jums vairs nav vajadzīgas. Muzejs tās labprāt iegūtu savā krājumā:
- priekšmeti ar nacionālo simboliku – nozīmītes, uzlīmes u.tml. – pirmo kooperatīvu ražojumi 1980-to gadu
nogalē;
- 1980-to gadu beigu un 1990.-1991.gada preču iegādes taloni
(cukuram, šņabim, veļas pulverim, cigaretēm u.tml.);
- pircēju vizītkartes;
- „Royal” spirta 1 litra pudeles ar etiķeti un korķi (1990-to gadu vidus);
- asaru gāzes baloniņi pašaizsardzībai (1990-tie gadi);
- 1980-to gadu beigu un 1990-to gadu sākuma ārzemju mūzikas audiokasetes un videokasetes
ar ārzemju filmām oriģinālos (krāsainajos) „vāciņos”;
- „Vārītie” džinsi labā stāvoklī;
- adīts vilnas džemperis „ar auseklīšiem” labā stāvoklī;
- 1990-to gadu kafijas vārāmais automāts;
- lielās (mīkstās) datoru disketes (1990-to gadu sākums);
- Sony Play Station spēļu konsole ar pieslēgumu pie televizora un spēļu kasetes-disketes.
Ja jūsu rīcībā ir kaut kas no minētā, lūdzu atnesiet uz Bauskas muzeju un atstājiet pie dežurantiem,
vai arī piezvaniet pa kādu no tālruņa nr.: 63960506, 63960508, 63960509, nepieciešamības gadījumā aizbrauksim pie jums.
Būsim pateicīgi par jūsu atsaucību!

Bauskas muzejā
piektdien, 27.aprīlī plkst. 16.30 atklās izstādi

Bauskas muzejs

aicina atsaukties cilvēkus, kam albumos ir fotogrāfija vai vairākas,
kur ir redzama BAUSKAS MILICIJAS vecā ēka,
toreizējā A.Upīša ielā Nr.58, tagadējā V.Plūdoņa iela Nr.58.
Jūsu informāciju gaidīs muzeja galvenā krājuma glabātāja
Ilva Strautzele.
Tālr. 29143482.

„Atkal Bauskā pēc 90 gadiem”
1928.gadā Bauskā notika trīs baušķenieku, mākslas studentu:
Arnolda Nulīša (1896 – 1988), Viļa Lingas (1899 - 1962) un Pētera Zuša (1905 - 1944) gleznu izstāde.
Pagājuši 90 gadi un mēs atkal aicinām ielūkoties šo mākslinieku daiļradē, kas ir bijusi visai daudzpusīga un
radoša glezniecībā, lietišķajā mākslā un scenogrāfijā.
Trīs nepelnīti aizmirsti un talantīgi gleznotāji, ar kuriem mēs patiesi varam lepoties.
Būsim priecīgi redzēt jūs!

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

