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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

Kur gaidīs
talciniekus
Bauskas novadā

Remontēs
novada ielas un
ceļus

Bauskas Mūzikas skolai 60

Tikšanās prieks, pozitīvas
emocijas un pārdomas

Skolas kolektīvs klausītājiem bija radījis skaistu svētku koncertu, savijot izjustus muzikālus priekšnesumus ar pārdomātiem un sirsnīgiem vārdiem. FOTO: Ainārs Pastors
Vienmēr no jauna - ar tādu moto
izskanējis Bauskas Mūzikas skolas sešdesmitgades svētku pasākums. Pārpildītajā Bauskas Kultūras centra zālē 21.aprīļa pievakarē
virmoja tikšanās prieks, pozitīvas
emocijas, nostalģiskas pārdomas
un atmiņas. Skolas kolektīvs klausītājiem bija radījis skaistu svētku
koncertu, savijot izjustus muzikālus priekšnesumus ar pārdomātiem
un sirsnīgiem vārdiem – priekam,
pateicībai, sirsnībai un cieņai, pagātnei, tagadnei un nākotnei. Koncertu vadīja skolas audzēkņi Klēra
Kuļikauska un Jānis Biezais. Viņu
improvizētā saruna par laikrādi palīdzēja sanākušajiem izprast skolas
mainīgumu cauri sešiem gadu desmitiem.
Ar cieņu tika godināti skolas
bijušie pedagogi – klavieru klases

ilggadējās pedagoģes Benita Hermane, Aleksandra Bungše un Ineta
Pilverte, ilggadējais skolas direktors un akordeona spēles skolotājs
Jānis Esta, pūšaminstrumentu nodaļas pedagogi Aivars Brūmanis un
Ainārs Pilverts, kora klases pedagoģe Ingrīda Kalniņa, skolas darbinieces Ausma Čegle, Karīna Fišere
un Sandra Rūtenberga.
Īpašs skaņdarbs čellam un klavierēm tika veltīts Aizsaulē aizgājušajiem mūziķiem, kas veidojuši
un spodrinājuši Bauskas Mūzikas
skolas vārdu. Koncertā muzicēja
gan skolas jaunie talanti, gan pedagogi, gan absolventi.
Svētki Kultūras centrā noslēdzās
ar pedagoga Ikara Ruņģa dziesmas
„Vienmēr no jauna” kopkori, piedaloties visiem koncerta dalībniekiem flautistu, vijolnieku un instru-

mentālā ansambļa pavadījumā.
Kolektīvam par patīkamu pārsteigumu izvērtās Bauskas novada
domes priekšsēdētāja Raita Ābelnieka apsveikums, kura svarīgumu
papildināja čeks par 1500 eiro skolas attīstībai. Direktore Anita Velmunska saņēma Uzslavas rakstu no
novada Izglītības nodaļas.
Apsveikumi skolai pēc koncerta
turpinājās Upmalas ielā 5, kur viesiem un absolventiem bija iespēja
izstaigāt renovēto skolu, satikties
ar kolēģiem no citām Latvijas un
Lietuvas (Biržu) mūzikas skolām.
Skolas vadība izsaka milzīgu pateicību visiem, kas palīdzēja šiem
svētkiem tapt – skolas pedagogiem,
darbiniekiem, audzēkņu vecākiem,
skolas Padomei, Bauskas novada
administrācijai, Bauskas Kultūras
centram, labvēļiem no dažādām

iestādēm, organizācijām un atsaucīgiem cilvēkiem.
Svētki aizskanējuši, un mēs atkal turpinām - izspēlēt sarežģītus
skaņdarbus, kas noslīpēti pārtop
pērlēs, izdziedāt notis dziesmai,
kas ievizas varavīksnes krāsās. Turpinām saskatīt pasauli - cilvēkus,
dabas skaistumu, notikumus, lietas
- un caur savām sajūtām to atspoguļot mākslas darbos. Mēs ticam Bauskas Mūzikas un mākslas skola
ir un būs radoša izglītības iestāde,
kas kļūs par novada mūzikas un
mākslas mūžizglītības centru.
Tā mēs skanēdami un gleznodami, veidodami un radīdami ejam.
Ejam tālāk!

Inga Briede, Bauskas Mūzikas
un mākslas skolas bibliotekāre
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Saistošie noteikumi
Bauskā, 2018.gada 29.martā Nr.7 (prot.Nr.4, 7.p.)
Bauskas novada domes 2018.gada 29.marta saistošie
noteikumi Nr.7 „Grozījumi Bauskas novada domes 2011.
gada 25.augusta saistošajos noteikumos Nr.17 „Par
svētku pabalstiem Bauskas novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 43.panta trešo daļu

balstiem Bauskas novadā” šādus
grozījumus:

Izdarīt Bauskas novada domes
2011.gada 25.augusta saistošajos
noteikumos Nr.17 „Par svētku pa-

1. Izteikt saistošo noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:
„Saistošie noteikumi par svētku

Paskaidrojuma raksts
Bauskas novada domes 2018.gada 29.marta saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Grozījumi Bauskas novada domes 2011.gada 25.augusta
saistošajos noteikumos Nr.17 „Par svētku pabalstiem Bauskas novadā”
1.Projekta nepieciešamības pamatojums
Saistošie noteikumi izstrādāti,
ievērojot biedrības „Latvijas Politiski represēto biedrība” 2018.
gada 15.janvāra iesniegumā izteikto aicinājumu paaugstināt politiski
represētajām personām piešķiramā
svētku pabalsta – par godu kārtējai
Latvijas Republikas proklamēšanas
gadadienai apmēru vismaz līdz 100
eiro.

2. Īss projekta satura izklāsts
Pašreiz šā svētku pabalsta apmērs
ir 45 euro. Ar saistošajiem noteikumiem svētku pabalsta apmērs tiek
noteikts 100 euro apmērā. Tiek mainīts svētku pabalsta izmaksāšanas
laika periods, lai nodrošinātu tā savlaicīgu izmaksu pēc politiski represēto personu saraksta saņemšanas.
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu

Bauskā 2018.gada 29.martā Nr.12 (prot.Nr.4, 47.p.)
Bauskas novada domes 2018.gada 29.marta saistošie
noteikumi Nr.12
„Grozījumi Bauskas novada domes 2015.gada 28.maija
saistošajos noteikumos Nr.7 „Saistošie noteikumi par
Bauskas novada simboliku”

pabalstiem Bauskas novadā”.
2. Aizstāt 6.punktā skaitli „45” ar
skaitli „100”.
3. Aizstāt 7.punktā skaitli „1” ar
skaitli „5”.

Domes priekšsēdētājs
R.Ābelnieks

Saistošie noteikumi šo jomu neskar.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā
Saistošie noteikumi šo jomu neskar.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Saistošie noteikumi līdzšinējo
kārtību neizmainīs.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Konsultācijas nav notikušas

Domes priekšsēdētājs
R.Ābelnieks
1. Izteikt 31.1.apakšpunktu šādā
redakcijā:
„Bauskas novada pašvaldības
policijas amatpersonas.”.
2.

Svītrot 31.2.apakšpunktu.

Izdarīt Bauskas novada domes
2015.gada 28.maija saistošajos noteikumos Nr.7 „Saistošie noteikumi
par Bauskas novada simboliku” šādus grozījumus:

Domes priekšsēdētājs
R.Ābelnieks

Paskaidrojuma raksts
Bauskas novada domes 2018.gada 29.marta saistošajiem noteikumiem Nr.12 „Grozījumi Bauskas novada domes 2015.gada 28.maija
saistošajos noteikumos Nr.7 „Saistošie noteikumi par Bauskas novada
simboliku”
nistrācija” struktūrvienība Sabiedriskās kārtības nodaļa, bet ar 2018.
1. Projekta nepieciešamības
gada 1.martu darbu uzsāk Bauskas
pamatojums
Saistošie noteikumi izstrādāti
novada pašvaldības iestādes „Bauspamatojoties uz Bauskas novada
kas novada administrācija” izveidota struktūrvienība Bauskas novada
domes 2017.gada 28.decembra lēpašvaldības policija.
mumu „Par Bauskas novada pašval3. Informācija par plānoto
dības policijas izveidošanu”.
projekta ietekmi uz pašvaldības
2. Īss projekta satura izklāsts
Ar 2018.gada 28.februāri likvibudžetu
dēta Bauskas novada pašvaldības
Saistošie noteikumi šo jomu neskar.
iestādes „Bauskas novada admi-

4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Saistošie noteikumi šo jomu neskar.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Saistošie noteikumi līdzšinējo
kārtību neizmainīs.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Konsultācijas nav notikušas

Bauskā 2018.gada 29.martā Nr.11 (prot.Nr.4, 46.p.)
Bauskas novada domes 2018.gada 29.marta saistošie
noteikumi Nr.11 „Grozījumi Bauskas novada domes
2014.gada 30.oktobra saistošajos noteikumos Nr.19
„Saistošie noteikumi par reklāmas izvietošanu publiskās
vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu,
Bauskas novadā”

zījumus:
1. Aizstāt 40.punktā vārdus „Sabiedriskās kārtības nodaļas amatpersonas” ar vārdiem „Bauskas
novada pašvaldības policijas amatpersonas”.

Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 7.punktu, 43.panta trešo daļu un
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 9.punktu

Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 7.punktu un Reklāmas likuma
7.panta trešo daļu
Izdarīt Bauskas novada domes

Bauskas novada domes 2014.gada
30.oktobra saistošajos noteikumos
Nr.19 „Saistošie noteikumi par reklāmas izvietošanu publiskās vietās
un vietās, kas vērstas pret publisku
vietu, Bauskas novadā” šādus gro-

Paskaidrojuma raksts
Bauskas novada domes 2018.gada 29.marta saistošajiem noteikumiem
Nr.11 „Grozījumi Bauskas novada domes 2014.gada 30.oktobra saistošajos noteikumos Nr.19 „Saistošie noteikumi par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu, Bauskas novadā””
mumu „Par Bauskas novada pašval1. Projekta nepieciešamības padības policijas izveidošanu”.
matojums
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi izstrādāti
Ar 2018.gada 28.februāri likvipamatojoties uz Bauskas novada
dēta Bauskas novada pašvaldības
domes 2017.gada 28.decembra lēiestādes „Bauskas novada adminis-

skar.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā
Saistošie noteikumi šo jomu neskar.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošie noteikumi līdzšinējo
kārtību neizmainīs.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Konsultācijas nav notikušas

Domes priekšsēdētājs
R.Ābelnieks

Uzņēmēju aktivitāte

Pirmais uzņēmēju
tīklošanās pasākums
„Uzņēmēju kodols” guvis
apmeklētāju atzinību
Ar 12.aprīlī atpūtas kompleksā „Miķelis” aizritējušo pasākumu
Bauskas novada pašvaldība aizsākusi jaunu sadarbības formu ar novada
uzņēmējiem. „Uzņēmēju kodols”
tapa pēc Bauskas novada uzņēmēju
ierosinājuma, kuri izteica vēlmi sadarbībā ar pašvaldību radīt veidu, kā
biežāk sanākt kopā, lai veidotu savstarpējus kontaktus, kā arī neformālā
gaisotnē komunicētu ar pašvaldības
speciālistiem.
Uzklausot šo vēlmi, pašvaldība ir
radījusi tīklošanās pasākumu ciklu,
kurš veidots divdaļīgs. Pirmajā pasākumu daļā uzņēmējus par viņiem
saistošām, viņu darbam noderīgām
tēmām uzrunā lektors, savukārt pasākuma otrā daļa veltīta dzīves izgaršošanai ne vien ēdienā un dzērienā, bet
arī citās dzīves baudās – ceļošanā,
kultūrā, sportā utml.
Pirmajā „Uzņēmēju kodolā” uzņēmējus uzrunāja aktieris – uzņēmējs, „Žagarkalna” saimnieks, Cēsu
mākslas festivāla direktors, Vidzemes
koncertzāles „Cēsis” vadības komanda biedrs Juris Žagars. Viņa prezentācija bija veltīta skatuves prasmju
pārnešanai cilvēkvadībā. „Mēs visi
radām un pārdodam sajūtas. Ja tu
ražo krēslu, tad tu pārdod nevis krēslu, bet sajūtu, kāda rodas uz tā sēžot”,
savu stāstījumu par cilvēku vadību
iesāka Juris Žagars. Viņš stāstīja par

pārdomu pilna pieredze.
Pasākuma otrajā daļā iepazīstināt
ar savu uzņēmējdarbību bija aicināts
Gailīšu pagasta jaunais uzņēmējs
Kristaps Fišers. Viņa ražotais ābolu
brendijs „Fisher’s apple brandy” darināts no Fišeru saimniecībā izaudzētajiem āboliem. Ar īpašu rūpību un
mīlestību gatavotajam dzērienam, kas
vismaz gadu izturēts ozolkoka mucās, piemīt spēcīga un patīkama ābolu pēcgarša. „Fisher’s Apple Brandy”
silda cilvēka dvēseli, rada pozitīvu
noskaņojumu un atklāj neaprakstāmu
garšas pasauli, kura Jums noteikti ir
jānobauda,” par savu produktu saka
tā radītājs Kristaps. Uzņēmējus ļoti
ieinteresēja gan tehnoloģija kā brendijs tiek ražots, gan ražošanas apjomi
un realizācijas process.
Atpūtas kompleksa „Miķelis”
viesmīlība, sajūtu pārbagātība pēc
Jura Žagara uzrunas, brīnišķīgais
dzēriens un gardās, „Miķeļa” pavāru
gatavotās uzkodas, palīdzēja raisīties
vērtīgām un uz sadarbību vērstām sarunām, tajā pat laikā nodrošinot vieglu un relaksējošu atmosfēru. Vieglo
pasākuma formātu visi vērtējā kā ļoti
pozitīvu un novēlēja, lai „Uzņēmēju
kodols” attīstītos un kļūtu par tradīciju Bauskas novadā. „Tas ir dzīvotspējīgs pasākums un tam ir jāturpinās,”
uzsvēra pasākuma apmeklētāji. Plānots, ka uz nākamo „Uzņēmēju ko-

galvenajiem vadītāja likumiem, par
to kā veidot komandu, atlasīt vislabākos darbiniekus, kā veidot cieņpilnas
attiecības ar darbiniekiem, iejūtoties
viņu ādā, jeb, Žagara kunga vārdiem
sakot, „iekāpjot viņu kurpēs”.
Jura Žagara interesantais stāstījums, viņa harizmātiskā personība,
bagātīgā vadītāja lomas dzīves pieredze patiesi aizrāva klausītājus. Uzņēmēji atzina, ka lektora izvēlē ir ļoti
veiksmīga. Katrs no viņa stāstījuma
sev līdzi paņēma vajadzīgu un derīgu
informāciju. Tā bija iedvesmas un

dolu” pašvaldība uzņēmējus aicinās
jūnijā.
Bauskas novada pašvaldība saka
sirsnīgu paldies atpūtas kompleksa
„Miķelis” lieliskajai komandai par
atsaucību, sadarbību un atbalstu.
Tāpat pateicamies ikvienam uzņēmējam, kurš atsaucās pašvaldības
aicinājumam un veltīja savu laiku, lai
atbalstītu pašvaldības jauno iniciatīvu „Uzņēmēju kodols”.

Domes priekšsēdētājs
R.Ābelnieks

2. Aizstāt 41.punktā vārdus „Sabiedriskās kārtības nodaļas amatpersonām” ar vārdiem „Bauskas
novada pašvaldības policijas un
Būvvaldes amatpersonām”.

Domes priekšsēdētājs
R.Ābelnieks

trācija” struktūrvienība Sabiedriskās
kārtības nodaļa, bet ar 2018.gada
1.martu darbu uzsāk Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas
novada administrācija” izveidota
struktūrvienība Bauskas novada pašvaldības policija.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Saistošie noteikumi šo jomu ne-

Ieva Šomina, Sabiedrisko
attiecību nodaļas vadītāja
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Aktuāla informācija
Notiek Brīvības bulvāra pārbūve
Iesākoties pavasarim un labvēlīgiem laikapstākļiem, notiek aktīva
rosība pie pilsētas un novada teritorijas 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” ietvaros. 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

Maijā turpināsies Īslīces ielas pārbūve
Pēc tehnoloģiskās pauzes turpināsies Īslīces ielas darbi. Būvdarbi notiks Īslīces ielā 1 un Ziedoņu
ielas posmā. Atgādinām, ka Baus-

kas novada pašvaldība ar Centrālo
finanšu un līgumu aģentūru 2017.
gada 28.jūlijā noslēdza vienošanos
Nr.3.3.1.0/17/I/004 par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu.
Saskaņā ar atklāta konkursa rezultātiem būvdarbus projektā „Privāto investīciju palielināšana Bauskas pilsētas dienvidu aglomerācijā
uzņēmējdarbības veicināšanai” veic
būvuzņēmums SIA „Lemminkainen
Latvija”. Kopš 2018.gada februāra
notikusi divu uzņēmumu apvie-

nošanās, uzņēmuma nosaukums ir
„YIT INFRA Latvija”. Būvuzraudzību objektā nodrošina SIA „Jurēvičs un partneri”. Bauskas novada

pašvaldība un būvuzņēmums aicina
autovadītājus turpmāk ievērot izvietotās zīmes.
Kontaktpersonas informācijai:
SIA „YIT INFRA Latvija” būvdarbu vadītājs Kalvis Margevičs tālr.
26456931; Bauskas novada pašvaldības būvinženiere Agita Eglinska
tālr. 26370202.
Autoceļa posms tiek
pārbūvēts
3.3.1.specifiskā

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

Gailīšu pagastā uzsākta pašvaldības autoceļa posma pārbūve
Bauskas novada pašvaldība 2018.
gada 23.martā noslēdza vienošanos
ar Centrālo finanšu līgumu aģentūru
par projekta „Teritorijas revitalizācija Gailīšu pagastā, rekonstruējot vietējā autoceļa posmu” realizāciju.
2018.gada 23.aprīlī uzsākta pašvaldības autoceļa „Čikstes – muzejs
– Kaulbrieži” posma no Kaulbriežu
kapiem līdz atpūtas kompleksam
„Miķelis” Gailīšu pagastā pārbūve. Būvdarbus, saskaņā ar atklāta
konkursa rezultātiem, veic būvuzņēmums SIA „Ceļu pārvalde”. Būvuzraudzību objektā nodrošina SIA
„BaltLine Globe”. Būvdarbi paredzēti 12 nedēļas. Darbu gaitā ir iespējami satiksmes ierobežojumi un
apgrūtinājumi, taču piekļuve objektiem un īpašumiem tiks nodrošināta.
Bauskas novada
pašvaldība
un
būvuzņēmums
aicina
autovadītājus ievērot

izvietotās zīmes. Kontaktpersonas
informācijai: SIA „Ceļu pārvalde”
būvdarbu vadītājs Renārs Šēners tālr.
29663319; Bauskas novada pašvaldības būvinženiere Agita Eglinska
tālr. 26370202.
Autoceļa posmu pārbūvē specifiskā atbalsta mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās
teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” otrās kārtas ietvaros. Projekta kopējās
izmaksas, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, ir 440 268,70 eiro, tai
skaitā ERAF finansējums 350 000,00
eiro. Projekta realizācijai pašvaldība
Valsts kasē aizņemas līdzfinansējumu 108 868,70 eiro.

Ilze Tijone, Attīstības un
plānošanas nodaļas vadītāja

Codes pagastā pārbūvēs autoceļa posmu
„A7 šoseja- Rotkalni- A7 šoseja”
atbalsta mērķa „Palielināt privāto
investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību
attīstības programmās noteiktajai
teritoriju ekonomiskajai speciali-

zācijai” ietvaros. Projekta kopējās
izmaksas, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, ir 1 156 708,74 eiro,
tai skaitā ERAF finansējums 473
855.61 eiro un Valsts budžeta dotācija 20 905.39 eiro.

Ilze Tijone, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

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

Bauskas novada pašvaldība 2018.
gada 9.aprīlī noslēdza vienošanos ar
Centrālo finanšu līgumu aģentūru
par projekta „Teritorijas revitalizācija Codes pagastā, rekonstruējot
vietējā autoceļa posmu” realizāciju.
2018.gada maijā sāksies autoceļa
pārbūve. Šis autoceļa posms tiek
pārbūvēts specifiskā atbalsta mērķa
„Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši
pašvaldību integrētajām attīstības
programmām” otrās kārtas ietvaros.
Codes pagasta autoceļa posma
„A7 šoseja - Rotkalni - A7 šoseja” (A1) posma no A7 šosejas līdz
privātmāju apbūvei nolietojums ir
60%. Brauktuves malās izveidojies
apaugums, kas aizkavē ūdens novadi no ceļa klātnes. Ūdenim iesūcoties ceļa konstrukcijā, pasliktinās
ceļa nestspēja un slodzes ietekmē
veidojas bojājumi segumā. Daudzkārt ir dzirdēts par vietējo autoceļu
sezonālo raksturu. Projektā plānots
sakārtot transporta infrastruktūru,
veicot autoceļa A1 posma pārbūvi
1,081 km garumā. Paredzēta ceļa
pamata konstruktīvās kārtas pastiprināšana, asfalta seguma ieklāšana,
virsūdeņu novadīšana, aprīkojuma uzstādīšana u.c. Projekta
attiecināmās iz-

maksas nodrošinās 805 m pārbūvi,
pārējo līdzfinansē Bauskas novada
pašvaldība
Būvdarbus, saskaņā ar iepirkuma procedūras rezultātiem, veic
būvuzņēmums SIA „Ceļinieks 01”.
Būvuzraudzību objektā nodrošina
SIA „Jurēvičs un partneri”. Būvdarbus paredzēts realizēt 12 nedēļās. Bauskas novada pašvaldība un
būvuzņēmums aicina uzņēmējus un
pagasta iedzīvotājus pārbūves laikā
būt iecietīgiem un saprotošiem, ievērot izvietotās zīmes.
Kontaktpersonas informācijai:
SIA „Ceļinieks 01” projekta vadītāja Dārta Zaumane tālr. 26409293;
Bauskas novada pašvaldības projektu vadītāja inženierbūvēs Laima
Berga, tālr. 20283888.
Projekta kopējās izmaksas, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli,
ir 449 979, 83 eiro, tai skaitā ERAF
finansējums 289 568,31 eiro apmērā. Projekta realizācijai pašvaldība
Valsts kasē aizņemas 188 519,84
eiro.

Ilze Tijone, Attīstības un
plānošanas nodaļas vadītāja

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

„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 jūs redzēt!
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Vimbu svētki fotoieskats FOTO:Edgars Namiķis

Zivis ķer ar sirdi, ne ar āķi
Saulaini, skanīgi un ar labiem copes rezultātiem 15. aprīlī Bauskā
aizvadīti otrie „Vimbu svētki”, kas pulcēja makšķerniekus, viņu ģimenes, baušķeniekus, viesus no tuvākām un tālākām Latvijas pilsētām.
Rīta agrumā gar Mūsas upes
Arnicāni stāstīja par zero waste jeb
dzīvi bez atkritumiem, kā arī ēdienkrastu jau pulcējās pirmie makšķernieki, slējās mājražotāju un amatreižu plānošanas pamatprincipiem.
nieku teltis, kā arī notika svinīga
Par svētkiem atbilstošu muzikālu
noformējumu dienas garumā rūpērosība, lai godam sagaidītu otros
„Vimbu svētkus”.
jās makšķernieks un dabas draugs
Pasākumu ieskandināja makšķerRoberts Gobziņš, priekšnesumu
sniedza grupa „Santehniķi”, kā arī
nieks un dabas pētnieks Māris Olte,
kurš sveica apmeklētājus Bauskā,
uzstājās dzīvespriecīgā un muzikālā
apvienība „Very Cool People”.
aicinot priecāties un baudīt svētkus.
Dienas gaitā M. Olte cildināja mak„Mums šeit ļoti patīk – visu
šķernieku veikumu, izglītoja par
apskatījām, bet tagad vērojam kā
makšķernieki copē vimbas. Bijām
dabas aizsardzību un videi draudzīarī pirmajos svētkos, bet šogad
gu atpūtu, kā arī kopā ar zinātnieku
šķiet, ka visa ir vairāk – atrakcijas,
Matīsu Žagaru pētīja, kas tad vimcilvēku, arī laikapstākļi labāki. Ir ko
bai vēderā.
Arī bērni aizraujoši pavadīja
redzēt, darīt, padomāts arī par bērlaiku, spēlējot lielās koka spēles,
niem,” priecājas Raimonds un Biruta Ivanovi no Bauskas. Līdzīgās
ar biedrību „homo ecos:” uzzinot
domās ir arī baušķeniece Ilze Ezīte:
daudz kā jauna par vides aizsardzī„Ar laikapstākļiem gan ir paveicies
bu, iesaistoties radošajās darbnīcās
– grēks neizmantot. Tāpat svarīgi,
un vērojot leļļu teātri. Savukārt
kopā ar pakur.lv zinātkārie un darbīka bērniem ir ko darīt, viņus īpaši
gie varēja izveidot savu putnu būrīpriecē ziepju burbuļi.”
Svētku neiztrūkstoša sastāvdati. Tikmēr sarunu mājā bloga „Seek
ļa ir labas gribas makšķerēšanas
the simple” autori Laura un Andis

sacensības, uz kurām īsteni copes
entuziasti bija ieradušies vēl krietnu
laiku pirms reģistrēšanās sākuma.
Makšķernieki izpētīja upes krastu
un jau rīta agrumā izvilka pirmās
vimbas. Šogad sacensībās piedalījās 96 makšķernieki, kuru vidū bija
pieredzējuši copes meistari, kā arī
dāmas un bērni.
Brīvdienā upe bija dāsna un lielākā daļa copmaņu arī tika pie loma.
„Makšķerēšana veicas labi, vimbām
laba apetīte, bet uz āķa lien negribīgi – tik uz pašām lūpu maliņām, līdz
ar to daudzas noraujas – no padsmit
zivīm līdz krastam tikušas vien sešas,” stāsta baušķenieks Sandis Auziņš. Netālu no Sanda makšķerēja
Nauris Indrušonoks no Bērziem.
Viņš ar copi ir pazīstams jau no 6
gadu vecuma, un pirmajās sacensību stundās tiesnešiem jau bija
nodevis divas vimbas. „Zivis trāpās caurmērā vienādas – sacensību
rezultātu izšķirs svars. Ja laiks būtu
apmācies, tad arī labāk ķertos,” teic
Nauris. Upmalā darbojas arī Māra
Ķeņģe no Jelgavas. Viņa uz svētkiem ieradusies kopā ar meitas vīru,

lai iemēģinātu roku makšķerēšanā:
„Laiku šodien solīja jauku, tāpēc
nolēmām atpūsties Bauskā. Priecē,
ka padomāts par visiem apmeklētājiem – katrs atradīs sev ko saistošu.
Ja laiks atļaus, brauksim arī nākamos gadus, jo labas emocijas var
smelties tepat Latvijā – nav jādodas
aiz trejdeviņiem kalniem!”
Labas gribas makšķerēšanas sacensību apbalvošanu vadīja Māris
Olte un makšķerēšanas čempions
Pēteris Lideris. Par balvām rūpējās
Guntis Andersons, zivju piebarošanas ēsmas ražotnes „N-G mix” vadītājs. Apbalvojumus ieguva vecākais
dalībnieks Valdis Stuļģis, jaunākais
dalībnieks Jānis Barans un prasmīgākā dāma Māra Ķeņģe. Trešo vietu
ar 700 gramu smagu vimbu ieguva
Aivis Tirelis, 730 gramu vimbu un
otro vietu ieguva Inese Priedīte, bet
740 gramu vimbu un pirmo vietu
izcīnīja Juris Aigars Āboliņš. Makšķerēšanas sacensību veiksminieki
pierāda to, ka cope vieno visus –
vecums, dzimums vai nodarbošanās
nav noteicējs.
„Vimbu svētku” organizatori

Līgu Stankeviču priecē pasākuma
rezultāts: „Man ir ļoti liels prieks ne
tikai par laikapstākļiem, bet arī par
mūsu un iesaistīto partneru darbu,
par to, ka Bauskā ir cilvēki, kam
rūp šeit notiekošais. Šis ir pirmais
pavasara pasākums, kas rosināja
ļaudis pēc ziemas satikties, un tas
deva svētku sajūtu ne tikai apmeklētājiem, bet arī mums – organizatoriem. Priecājamies, ka šogad bija
ievērojami lielāks makšķernieku
skaits nekā pērn, kas palīdzēja nodrošināt kūpinātavu darbību. Tāpat man ir prieks, ka cilvēki mūs
ir sadzirdējuši un atbraukuši arī
no citām Latvijas pilsētām, kas ir
ļoti pagodinoši. Patīkami vērot, ka
pie upes darbojas tēvs ar dēlu, bet
augstāk pakalniņā mamma uz šallītes sauļojas – var just, ka cilvēki
atpūšas, pavada laiku ar ģimeni, un
katram ir sava nodarbe. Manuprāt,
kopējā atmosfēra ir līksma un svinīga. Cilvēki priecājās un mēs paši
arī.”

Ilze Lujāne, sabiedrisko
attiecību speciāliste, Bauskas
Kultūras centrs

Vimbotāju svētku rosība Mūsas krastā

Restorāna „Mūza” pavāre rūpējas par
gardo zivju zupu

Zinātkārie un darbīgie varēja izveidot
savu putnu būrīti

Svētkus kuplina grupa N[ex]t move

Vimbu svētku agrs rīts, pamazām slejas teltis un pulcējas makšķernieki

Īsteni copes entuziasti bija ieradušies vēl krietnu laiku
pirms reģistrēšanās sākuma
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Kur gaidām talciniekus

Aktualitātes novadā
Par ceļu darbiem pavasarī

Lielās Talkas vietas Bauskas novadā
Adm.terit.

Talkas vieta

Veicamie darbi

Koordinators

Mazdārziņu rajons aiz
„Dzirksteles”garāžām.

Atkritumu savākšana nozāģēto krūmu dedzināšana

Vēsma Rotšteina 29407230

Ziedoņu iela 2C, Bauska,
Bauskas novads

Atkritumu savākšana, upes malas sakopšana.
Cimdi, maisi. Būs tēja.

Agita Eglinska 26370202

Rūpniecības iela 20, Baznīcas un Rūpniecības ielas
krustojums

Atkritumu savākšana

Ņikaņins Valentīns,
29463387

Pionieru 27

Atkritumu un zaru savākšana

Ludmila Silaka 28242205

Brāļu kapi, Bauskā

Atkritumu savākšana, lapu grābšana zaru vākšana

2.vsk. Vera Grigorjeva
29180146

Mēmeles iela 5

Apkārtnes sakopšana, šķūņu demontāža

Inta Čuprinska 26296315

Ziedoņu ielas 2, upmala

Atkritumu savākšana, lapu grābšana
zaru vākšana

Voldemārs Čačs 20235046

Zaļā iela 21, Bauska

Lapu grābšana, zaru nozāģēšana un savākšana,
dēļu krāvumu savākšana

Antra Krūmiņa 28361091

Biržu iela 7 (Brāļu kapu sakopšana)

Atkritumu savākšana lapu grābšana
zaru vākšana

Maxima,
Daiga
29805028, 22192470

Mēmeles upes krasts līdz
Plosta kapiem

Tiks vākti atkritumi, zāģēti zari, būs pīrāgi un
kvass

Kaspars Kalējs 28897461

Lattelecom ēkas Bauskā,
Slimnīcas ielā 9 teritorija

Atkritumu savākšana, labu grābšana, zaru vākšana

SIA „APK” Sigita Mašinska
26197475

Janeikas

Teritorijas sakopšana un labiekārtošana

Agita Čekša 29113208

Līvānu iela Nr.1 teritorijā
vietas sagatavošana jauna
bērnu spēļu laukuma izveide, apkārtnes sakopšana

Teritorijas sakopšana un labiekārtošana

Agita Čekša 29113208

Mūsas ciemata Mūsas upes
krasta sakopšana līdz Bauskas robežai

Mūsas upes krasta sakopšana

Agita Čekša 29113208

Skultēnu kapi, meža un karjera apkārtne -Mežvāveres

Ceļmalu sakopšana, atkritumu savākšana

Agita Čekša 29113208

Ciņi 1 daudzdzīvokļu mājas

Tiks vākti atkritumi, veikta labiekārtošana

Vitauts Kravcovs 26420573

Tiks labiekārtota un atjaunota sabiedriskā atpūtas vieta

Dace Šķiliņa 63925402

Dāviņu sporta laukums

Sakopsim Lambārtes kanāla malas un savāksim
atkritumus no vairākām nelegāli izveidotām atkritumu izgāztuvēm.

Līvija Šarķe 26434092

Bruknas muiža, Bārbeles
skola

Tiks vākti atkritumi, labiekārtošanas darbi

Andrejs Mediņš Enriko
Podnieks 22075537

Kaulbriežu kapi

Kaulbriežu kapu apkārtne (atkritumu vākšana,
lapu grābšana). Būs maisi un uzkodas.

Ivars Rozenbergs 25422393

Hokeja laukums

Notīrīsim no apauguma un gružiem asfaltēto
laukumu Uzvarā, Kamardes ielā 1 (SIA „Uzvara
lauks” teritorija) aiz lielajām šūpolēm. Demontēsim un pārvietosim hokeja laukuma bortus no
Skolas ielas parka uz asfaltēto laukumu. Būs
inventārs, instrumenti un uzkodas.

Aleksandrs Gurkovskis
25422393

Bērzu ciems daudzdzīvokļu
māju pagalmi

Lapu grābšana, tiks piešķirti darba cimdi, sakops ūdenssaimniecības atstāto postažu

Agrita Kairēna 26539610

Ādžūnu bibliotēka un
apkārtne

Lapu grābšana, atkritumu vākšana

Dace Kuzmina 27557722

Centra iela 16 un 17 mājas
un Plānītes upe

Atkritumu vākšana, lapu grābšana

Nadežda Ašči 27126209

Liepu 5, Rītausmas

Apkārtnes sakopšana, labiekārtošanas darbi.
Apstādījumu veidošana un kopīga tējas dzeršana talkojot.

Megija Madara Priščenko

Bērzkalni 9, 10, 11,12

Apkārtnes sakopšana, Upmalas atkritumu savākšana. Būs tēja un pīrāgi

Inita Nagņibeda 29461736
SOS Kinderdorf 26661926

Pašv. ceļa „Žūras -Āres”
ceļmala, pieguļošais mežs

Atkritumu vākšana, ceļmalu sakopšana

Mārīte Ziņko 6439333

Mežotnes
pag.

Cepļa ciems

Lielupes iela – Cepļa bērnu laukums:
lapu grābšana, žagaru lasīšana, puķu stādīšana, bērnu rotaļu laukuma košuma atjaunošana,
atkritumu salasīšana (gar ceļa malām, gar Lielupes krastu). Talka pie ūdens,talciniekiem būs
iespēja grābt veco zāli, lasīt atkritumus, u.c.

Gita Lazdiņa 26617994

Vecsaules
pag.

Vecsaules centrs

Tiks savākti atkritumi un sakārtota apkārtne,
upes krasti un pieguļošā teritorija

Jānis Ķērpis 29497797

Meža ceļš „Žūru strauts līdz
Mēmeles upei”

Tiks savākti atkritumi un sakārtota apkārtne,
upes krasti un pieguļošā teritorija

Mārīte Ziņko 26439333

Likverteni

Tiks savākti atkritumi un sakārtota apkārtne,
upes krasti un pieguļošā teritorija

Jana Šēpere 29547952

Bauska

Ceraukstes
pag.

Codes
pag.

Code, atpūtas vieta
Dāviņu
pag.

Gailīšu pag.

Īslīces pag.
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Buša

Ir pienācis pavasaris un uz grants
autoceļiem – gan valsts, gan pašvaldības – visā Bauskas novada teritorijā ir iestājies šķīdonis. Pārmitrinātais grants segums zaudē nestspēju,
tāpēc braukšanas apstākļi būtiski
pasliktinās.
Kopējais ceļu garums ar grants
segumu, kas šķērso novada teritoriju ir 569,17 km, no kuriem 210,6
km ir valsts vietējās nozīmes ceļi
un 358,57 km ir pašvaldības ceļi.
Grants autoceļu uzturēšanas darbus
šķīdoņa laikā nav iespējams veikt,
jo, uzbraucot ar smago tehniku uz
nestspēju zaudējuša ceļa, tas tiek
sabojāts vēl vairāk. Grants ceļa stāvokli var uzlabot tikai tad, kad tas
būs apžuvis un atguvis nestspēju.
Šķīdoņa laikā pašvaldības autoceļu
uzturētājs SIA „VIONA” galvenokārt nodrošina autoceļa caurbraucamību un veic avārijas bedru remontdarbus vai atjauno satiksmi, ja rodas
izskalojumi. Lai nestspēju zaudējušie autoceļi netiktu neatgriezeniski
bojāti, uz 28 pašvaldības autoceļiem
ir ieviesti masas ierobežojumi. Ne-

skatoties uz šiem ierobežojumiem
lauksaimniekiem ir jāturpina sava
saimnieciskā darbība un atļaujas
tiek izsniegtas, lai nekavētu sējas
vai minerālmēslu kaisīšanas darbus.
Masveida greiderēšana, iesēdumu vai bedru labošana, kā arī citu
defektu novēršana būs iespējama
pēc tam, kad autoceļi būs nožuvuši
un iestājusies katra ceļa iespējamā
maksimālā nestspēja.
Ir apsekoti autoceļi un apzināti posmi, kuros primāri jāatjauno
esošo ūdens atvades komunikāciju
tehniskais stāvoklis. Vasaras periodā tiks veikti ikdienas uzturēšanas
darbi pieejamā finansējuma apmērā.
Pašvaldība aicina rūpēties par
kopējo bagātību – mūsu autoceļiem,
un bez vajadzības nepārvietoties ar
smagsvara tehniku šķīdoņa laikā.
Tāpat aicinām ziņot par avārijas
bedrēm, izskalojumiem vai citiem
ceļa defektiem, kas radušies pavasara palu laikā. Ceram uz kopīgu
sadarbību.

Agita Eglinska, Saimnieciskās
nodaļas būvinženiere

Bauskas novadā – jauns sociālais pakalpojums
bērniem ar funkcionāliem traucējumiem
Bauskas novada pašvaldība piedalīsies individuālā budžeta izmēģinājuma projektā sabiedrībā balstītu
sociālo pakalpojumu nodrošināšanai
bērniem ar funkcionāliem traucējumiem
Labklājības ministrija (LM) kopā
ar sadarbības partneriem - pašvaldībām, izmēģinās jaunu sabiedrībā
balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanas sistēmu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem - individuālā
budžeta modeli (IB modelis).
LM un Bauskas novada Sociālais
dienests organizē tikšanos ar bērnu
vecākiem par IB modeli, kas notiks
2018. gada 14.maijā plkst.13.00
Sociālā dienesta zālē Rūpniecības
ielā 7, Bauskā. Tikšanās laikā vecākiem un interesentiem tiks sniegta
detalizēta informācija par pieteikšanos dalībai projektā, tā saturu
un nosacījumiem. Bērnu vecāki,
kuriem ir interese par dalību projektā, ir laipni aicināti apmeklēt
tikšanos.
Individuālais budžets ir kopējā
naudas summa sabiedrībā balstītu
sociālo pakalpojumu nodrošināšanai,
lai varētu apmierināt individuālās
bērna un viņa ģimenes vajadzības,
kas izriet no bērna funkcionalitātes
ierobežojumiem, kuras ir izraisījusi
invaliditāte.
Budžeta apjoms tiks noteikts individuāli, balstoties uz bērna funkcionālo spēju izvērtēšanu un ar to
zudumu saistīto nepieciešamo pakalpojumu noteikšanu. Tiks vērtētas
arī noteikto pakalpojumu kopējās izmaksas un to sadalījums laikā.
Individuālā budžeta modeļa būtiskākais ieguvums ir individuāla
pieeja. Katram bērnam pieejamā finansējuma robežās noteiks tieši šim
bērnam visnepieciešamākos pakalpojumus. Pašlaik bieži tiek vērtēta tikai
bērna atbilstība pakalpojuma saņemšanas kritērijiem. Viens no jaunās sistēmas mērķiem ir mainīt šo pieeju un
vērtēt pakalpojuma atbilstību bērna
vajadzībām. Pēc tam no pieejamajiem pakalpojumiem izvēlēties tieši
tos, kuri konkrētajā situācijā vislabāk
apmierina bērna un viņa ģimenes vajadzības.

Šī izmēģinājuma modelī bērna vecākiem būs tieša ietekme uz piešķirtā
finansējuma izlietojumu. Viņi varēs
koriģēt izvirzītās prioritātes un paši
izvēlēties nepieciešamos pakalpojumu sniedzējus. Katra bērna vajadzības izvērtēs speciālisti, kas noteiks
konkrētajam bērnam visnepieciešamākos pakalpojumus.
Bērna atbalsta plāns tiks sastādīts,
apvienojot speciālistu izvērtēšanas
rezultātus un vecāku vērtējumu. Svarīga loma tiks atvēlēta iesaistīto speciālistu sadarbībai ar vecākiem.
Izmēģinājuma projekts ilgs 12
mēnešus, no 2018. gada augusta līdz
2019. gada augustam. To finansēs
Eiropas Sociālais fonds un Latvijas
valsts.
Projektā var piedalīties bērni (dalību projektā piesaka bērna likumiskie pārstāvji vai audžuģimene), kuri
atbilst visiem zemāk minētajiem kritērijiem:
• bērni ar funkcionāliem traucējumiem (redzes, dzirdes, kustību, garīga rakstura un multiplie traucējumi),
kuriem Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK) ir noteikusi invaliditāti;
• bērni, kuri ir izvērtēti deinstitucionalizācijas projekta ietvaros;
• bērni, kuriem līdz 2019. gada 1.
augustam nebeidzas VDEĀVK noteiktais invaliditātes termiņš;
• bērni vecumā līdz 18 gadiem,
kuriem līdz 2019. gada 1. augustam
nepaliks pilni 18 gadi.
Bērnu skaits izmēģinājuma projektā ir ierobežots. Pieteikties dalībai tajā varēs no šī gada 21. maija
līdz 1. jūnijam. Vecāki, kuriem nav
iespēja apmeklēt tikšanos, detalizētas informācijas iegūšanai var griezties sociālajā dienestā: Daiga Supe,
63921802, daiga supe@bauska.lv vai
Labklājības ministrijā: kontaktpersona projekta vecākā eksperte Lilita
Cīrule, e-pasts: lilita.cirule@lm.gov.
lv, tālrunis: 25556334.
Lūgums ņemt vērā, ka pieteikumi,
kuri tiks iesniegti ātrāk vai vēlāk par
noteikto laiku, netiks izskatīti.

Ina Krūmiņa, Sociālā dienesta
vadītāja vietniece
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Akcija

Lielgabarīta atkritumu savākšanas
akcija – sadzīves atkritumu kalni pilsētā
vairāku dienu garumā

SIA „Vides serviss” un Bauskas
novada pašvaldība jau 15. gadu pēc
kārtas baušķeniekiem un novada
iedzīvotājiem piedāvāja iespēju bez
maksas atbrīvoties no lielgabarīta
atkritumiem. Akcija ik gadu tiek organizēta ar labiem nodomiem – rosināt Bauskas novada iedzīvotājus
sakopt savus īpašumus, kā arī veicināt atkritumu šķirošanu un atvieglot
iespēju iedzīvotājiem bez maksas
nodot lielgabarīta un videi kaitīgos
atkritumus, nepieļaujot to nonākšanu apkārtējā vidē.
„Vides serviss” un Bauskas novada pašvaldība atzinīgi novērtē
iedzīvotāju centienus sakopt savu
īpašumu un apkārtējo vidi, taču nākas atzīt, ka jau kārtējo reizi akcijas
nosacījumi tika pārkāpti – iedzīvotāji to izmantoja kā iespēju atbrīvoties
no jebkādiem atkritumiem, par kuru
nodošanu ikdienā ir jāmaksā. Arī šogad akcijas laikā savākšanas punktos
lielā daudzumā atvests un novietots
liels apjoms sīku sadzīves atkritumu, gružu, kuri nav klasificējami kā
lielgabarīta, otrreizēji pārstrādājami
vai videi bīstami atkritumi. Tāpat
tika izmestas arī automašīnu riepas.
Īpaši lielā daudzumā tika nodoti logu
stikli – lai gan tos bija atļauts nodot
akcijas laikā, tomēr vairumā gadījumu stikli bija ar visiem rāmjiem, kas
apgrūtināja to savākšanu, jo stikli no
rāmjiem bija jāizņem.
Paldies iedzīvotājiem, kuri ievēroja akcijas noteikumus!
Arī šogad „Vides serviss” darbinieki vāca atkritumus vēl vairākas
dienas pēc akcijas, jo atkritumi noteiktajos punktos tika vesti vēl svēt-

dien un pirmdien. Pirmdienas rīta
atkritumu kaudzes krājās ne tikai pie
Saules dārza un garāžām „Dzirkstele”, bet arī citās vietās pilsētā.
Akcijas rezultāti vēl tiek apkopoti,
jo atkritumus turpina savākt (aut. piezīme: raksta tapšanas laikā 23.04. vēl
tika vākti atkritumi no dažām akcijas
savākšanas vietām), bet jau tagad paredzams, ka to savāktais apjoms būs
lielāks nekā iepriekšējā gadā.
Savākto atkritumu daudzums
sestdien, 21. aprīlī Bauskas pilsē-

mēnesī tiek izvesti ap 900 m3 sadzīves atkritumu.
Atgādinām, ka jebkura veida otrreizējai pārstrādei nododamos atkritumus (stikls, PET pudeles, kartons,
makulatūra u.c.), videi bīstamos
atkritumus (akumulatori, baterijas,
eļļas filtri, dienasgaismas lampas)
un elektropreces var bez maksas
nodot „Vides servisa” dalīto atkritumu savākšanas laukumā Bauskā,
Biržu ielā 8B, katru darba dienu no
plkst. 8 līdz 17. Aicinām izmantot

tā – ap 400 m3 (vairāk nekā 50 lielie būvgružu konteineri!). Vairāk
nekā puse no tiem sastādīja jaukta
tipa atkritumi, kurus nav iespējams
sašķirot pa frakcijām, tātad tie klasificējami kā sadzīves atkritumi.
Salīdzinājumam – Bauskas pilsētā

šķirošanas konteinerus, kas atrodas
pilsētā. Drīzumā pilsētā tiks izvietoti arī zvanveida konteineri stikla
savākšanai.

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

Valsts svētku laikā gaidāmas izmaiņas autobusu maršrutos
No 2018. gada 29. aprīļa līdz 6. maijam gaidāmas izmaiņas vairāk nekā 500 reģionālo autobusu maršrutos.
Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus pirms brauciena atkārtoti pārbaudīt autobusa kustības sarakstu mājaslapā www.atd.lv sadaļā Kustības saraksti vai jautājumu gadījumā vērsties pie pārvadātāja.
30. aprīlī, sabiedriskais transports pasažieru pārvadājumus nodrošinās saskaņā ar sestdienas kustības sarakstu. 1.
un 4. maijā, kā arī pirmssvētku un pēcsvētku dienās, 29. aprīlī, 2., 3., 5. un 6. maijā, reģionālajos autobusu maršrutos
tiks gan norīkoti papildu reisi, gan arī samazināts to skaits.
Izmaiņas gaidāmas reģionālajos maršrutos, kurus apkalpo 24 pasažieru pārvadātāji: AS „Nordeka”, AS
„Liepājas autobusu parks”, SIA „Sabiedriskais autobuss”, AS „Talsu autotransports”, SIA „Tukuma auto”, PSIA
„Ventspils reiss”, „Ekspress Ādaži”, „Galss Buss”, „Dobeles autobusu parks”, „Jelgavas autobusu parks”, „Aiva
auto”, „AIPS” „Daugavpils autobusu parks”, „Dautrans”, „Balvu autotransports”, AS „Rēzeknes autobusu parks”,
SIA „Jēkabpils autobusu parks”, „Gulbenes autobuss”, „Madonas ceļubūves SIA” un „Ceļavējš”.

Sports novadā
Invalīdu sports

14. aprīlī, sporta namā „Mēmele”
uz ikgadējiem Pavasara sporta svētkiem pulcējās Bauskas un kaimiņu
novadu cilvēki ar funkcionāliem
traucējumiem. Nedaudz vairāk kā
astoņdesmit, dažāda vecuma, sportotgribētāju, sveica Bauskas novada
Sociālo, izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas vadītāja Karīna
Andreika. Viņa vēlēja sportiskās dienas garumā saglabāt pozitīvu noskaņu, izmēģināt spēkus un priecāties
par panākumiem.
Satikās sen neredzēti paziņas, tika
gūti jauni draugi. Īpašs gandarījums
par mazākajiem dalībniekiem no
Seržānu audžuģimenes, kas saņēma
pirmās medaļas savā mūžā.
Pavasara sporta svētkos savu varējumu pārbaudīja Rundāles, Bauskas, Vecsaules, Īslīces, pansionāta
„Derpele”, biedrības „Ābulis” un
sporta grupas „Zvaigzne” sportisti.
Dalībnieki meta šautriņas, spilvenus, florbola bumbiņas, lidojošos
šķīvīšus, ripināja pildbumbas, spēlēja galda hokeju, „ķengursomu” un
„spriguļus”. Jau ierasts, ka aizraujošas un azartiskas izvērtās boccia
sacensības. Pasākums noslēdzās ar
kopīgām pusdienām un uzvarētāju
apbalvošanu.

Pašvaldības Ziemas/Pavasara sporta spēles

Deviņi sporta veidi, tika organizēti dažādās sporta bāzēs. Paralēli
ierastajiem sporta veidiem, programmā tika iekļautas sacensības peldēšanā un boccia spēlē.
Likumsakarīgi, ka pēc Bauskas
peldbaseina atklāšanas, novadā bija
jānotiek peldēšanas sacensībām.
Ciešā sadarbībā ar peldēšanas vecmeistaru Herbertu Mucenieku, tika
izstrādāts sacensību nolikums. 50
metri brīvajā stilā bija distance, kas
jāveic katra pagasta un pilsētas peldētājiem. Komandā startēja divi dalībnieki – vīrietis un sieviete. Komandu organizēšana bija interesanta
ar to, ka šādas sacensības notika pirmo reizi, un sporta pasākumu organizatoriem nācās apzināt un meklēt
sava pagasta peldētpratējus.
Pirms starta, H.Mucenieks sveica klātesošos un dalījās atmiņās par
Bauskas peldēšanas tradīcijām.
Sacensību dalībnieki, nepilnas
stundas laikā, noskaidroja Bauskas
peldbaseina pirmo peldēšanas sacensību uzvarētājus. Uzvaras izcīnīja Gailīšu pagasta peldētāji Kārlis
Smildziņš un Anete Fridrihsone.
Vīriešiem sudraba medaļu izcīnīja
vecsaulietis Jānis Ķēniņš, bet pirmā
bronzas godalga Mežotnes pārstāvim
Reinim Tropiņam. Sieviešu konkurencē otrā codiete Nikola Staļūna,
bet bronza Līgai Irmanei no Mežotnes pagasta. Komandu vērtējumā,
vietas peldētāji sadalīja šādi:
Gailīšu pagasts – Anete Fridrihsone,
Kārlis Smildziņš
Codes pagasts – Nikola Staļūna,
Oskars Jakutavičs
Mežotnes pagasts – Līga Irmane, Reinis Tropiņš
Brunavas pagasts – Līna Siliņa, Reinis Jevsins
Vecsaules pagasts – Sandra Siliņa –
Aleksējeva, Jānis Ķēniņš
Rundāles novads – Ieva Kirkila,
Aleksandrs Turovs
Bauska – Ance Ūdre, Inesis Lasmanis
Īslīces pagasts – Silga Ose, Visvaldis
Janelis.
Redzot atsaucību un interesi par

peldēšanas sacensībām, sporta centra
„Mēmele” speciālisti sadarbībā ar
Bauskas Bērnu un jaunatnes sporta
skolas pedagogiem, izstrādās sacensību reglamentu, lai rudenī sarīkotu
Bauskas novada čempionātu dažādās
vecuma grupās.
Pašvaldības
Ziemas/Pavasara
sporta spēles noslēdzās ar vēl vienu
jauninājumu – boccia spēli. 2017.
gadā, piedaloties Bauskas novada
projektu konkursā „Mēs savam novadam”, Invalīdu sporta un rehabilitācijas biedrība „Bauska” iegādājās divus boccia spēles komplektus.
Izrādījās, ka šī aizraujošā spēle ir
saistoša ne tikai cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām, bet interesanta arī sportotājiem bez veselības traucējumiem.
Kā atzina sacensību dalībnieki, boccia ir piemērota nodarbe aktīvai brīvā laika pavadīšanai, vairāki jautāja
pēc iespējas iegādāties šo spēli, lai
draugu pulkā vai ģimenē aizraujoši
izbaudītu kopā būšanu.
Pirmajā reizē par boccia sacensību uzvarētājiem kļuva Gailīšu pagasta komanda – Madara Veipa, Kaspars
Priedols, Andris Rācenis, otrajā vietā
Mežotnes meiteņu vienība – Līva
Marčenko, Alīna Bērziņa un Kitija
Bogdanova, bet pirmās boccia sacensību bronzas medaļas tika rundāliešiem – Evijai Auzai, Arnoldam
Auzam, Kristīnei Kirčenko. Tālākais
vietu sadalījums:
Brunavas pagasts – Renāte Šumila,
Kristers Šumila, Guntars Šumila;
Bauska – Kristīne Slaidiņa, Jānis
Slaidiņš, Arnis Vents;
Īslīces pagasts – Ieva Lauva, Maruta
Gasaite, Kristaps Jakubonis;
Vecsaules pagasts – Aiva Kvedare,
Einārs Daģis, Deniss Sergejevs;
Codes pagasts – Daiga Ločmele,
Ralfs Migla, Jānis Apsītis.
Noslēdzoties pēdējām sacensībām,
tika noskaidroti arī Bauskas novada pašvaldības IX Ziemas/Pavasara
sporta spēļu kopvērtējuma rezultāti.
Uzvarētāju kausu saņēma Gailīšu pagasta sporta pasākumu organizators
Kaspars Priedols, sudraba kauss baušķeniekiem, bet trešās vietas balvas
Mežotnes pagasta komandai. Sporta
pasākumu organizators Guntis Mašinskis. Tālākajās vietās:
Codes pagasts – sporta pasākumu organizators Āris Macuks;
Īslīces pagasts – sporta pasākumu organizators Kristaps Jakubonis;
Rundāles novads – Sporta nodaļas
vadītāja Ieva Kirkila;
Brunavas pagasts – sporta pasākumu
organizatore Dace Kalniņa;
Vecsaules pagasts – sporta pasākumu
organizators Jānis Skrējāns;
Ceraukstes pagasts – sporta pasākumu organizators Artūrs Dulbe.
Bauskas novada sportiskais gads
turpinās. Līdz pat maija beigām novada florbola čempionu titula ieguvējus noskaidros 7 novada un divas
vieskomandas. Maija sākumā sporta
namā „Mēmele” notiks Bauskas novada čempionāts boksā, kas vienlaicīgi būs arī Bauskas boksa kluba
trenera Valērija Hrustaļova jubilejas
sacensības. Pēdējā pavasara mēnesī savu sezonu uzsāks sporta centra
„Mēmele” sacensības 3x3 basketbolā un smilšu volejbolā. Savukārt Ģimeņu sporta diena un Mazuļu rāpošanas čempionāts Bauskas stadionā
notiks 2.jūnijā.

Inga Ūbele, sporta nama
„Mēmele” galvenā speciāliste

lasiet arī www.bauska.lv
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Aktualitātes novadā
Gerdai Veršinskai 1.vieta valsts Mājturības un
tehnoloģiju olimpiādē

4.aprīlī Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas
fakultātē notika Mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības valsts
19.olimpiāde. 8., 9.klašu grupā tekstila tehnoloģijās 1.vietu valstī ieguva Bauskas pilsētas pamatskolas
9.klases skolniece Gerda Veršinska.
Lepojamies! Pateicība Gerdas mājturības un tehnoloģiju skolotājai Daigai Sējējai (attēlā).
Valsts olimpiādē izmantojot doto
rakstu, formu paraugus, bija jāizveido rokassprādze. Bija dota dekoratīva, etnogrāfiska durvju eņģe un

latviešu tautastērpa villaines fragments. Darbā bija jāizmanto ķēžu
dūriens. Gerda strādāja ar linu un
tekstilkrāsām, kā paraugu ņemot
villaines rakstus, kā arī savu darbu izšuva ar smalkām pērlītēm.
Pedagogi strādāja radošajās
darbnīcās. Olimpiādes laikā bija
ļoti skaista novadu posmu uzvarētāju darbu izstāde.
Bauskas novadu Valsts olimpiādē pārstāvēja spēcīga komanda: Bauskas un Rundāles novada
posma uzvarētāja Uzvaras vidusskolas 8.kl. skolniece Elvīra
Kresa, skolotāja, Rudīte Sprance.
Olimpiādē mājsaimniecībā piedalījās Bauskas Valsts ģimnāzijas 12.kl.
skolniece Samanta Cielava, skolotāja Iveta Slavīte. Olimpiādē koka un
metāla tehnoloģijās piedalījās divi
9.kl. zēni: Artis Mašinskis no Bauskas 2.vidusskolas, skolotājs - Vadims
Grigorjevs un Mikus Kampuss no
Bauskas Valsts ģimnāzijas, skolotājs - Valdis Žeikars. Paldies valsts
olimpiādes dalībniekiem un viņu pedagogiem!

Māra Bauvare, Izglītības
nodaļas vadītāja

Panākumi Bauskas jaunajām tenisistēm

Pateicība
V. Plūdoņa muzejs izsaka pateicību Bauskas Valsts ģimnāzijai, 10.a klases skolēniem un viņu audzinātājai Irēnai Slesarei-Kolužai par sadarbību un atbalstu V. Plūdoņa muzeja apkārtnes sakopšanā. Ģimnāzijas skolēni aizsāka
pavasara talku jau 18. aprīlī, rūpīgi sakopjot „Lejenieku”, Plūdoņa kapsētas un Jautrā strauta apkārtni. Jūsu atbildīgi
veiktais darbs ir nozīmīgs ieguldījums muzeja kompleksa uzturēšanā, kas iepriecinās ikvienu muzeja apmeklētāju.

Apsveikumi
Sirsnīgi sveicam mūsu novada dižos jubilārus
Mariju BRAŠKIENI Bauskā
Ausmu DĒLIŅU Ceraukstē
Ausmu DUTKU Mežotnē
Pēteri JANKŪNU Bauskā
Augustu MEIKSTUMU Codē
Solomeju NOVIČONOKU Mežotnē
Kārli SAUKUMU Bauskā

Sirsnīgi sveicam mūsu novada Zelta kāzu
jubilārus
Ivanu un Mariju LADŽUNUS Ceraukstē
Arvīdu un Valiju KALNIŅUS Īslīcē
Viktoru un Rutu PUDĀNUS Vecsaulē
Jāni un Dzintru KAZĀKUS Bauskā
Juri un Anitu IGNATJEVUS Codē

Sirsnīgi sveicam mūsu novada Dimanta kāzu jubilārus
Edgaru un Maigu LAVENIEKUS Bauskā

Bauskas BJSS galda tenisa komanda turpina trenēties un aktīvi spēlēt.
Pirmo lielo panākumu izcīnīja astoņus
gadus vecā Elīza Kučinska, kas martā starptautiskajā turnīrā Iecavā savā
vecuma grupā izcīnīja pirmo vietu.
Nedēļu iepriekš Rīgā norisinājās Latvijas čempionāts jauniešiem B grupā
(2003.gadā dzimuši un jaunāki), kur
Daniela Kučinska meiteņu vienspēlēs
izcīnīja piekto vietu, bet Ance Šastakoviča ierindojās 6. vietā. Abas meitenes, spēlējot kopā, izcīnija godalgoto
3. vietu meiteņu dubultspēlēs. Daniela
Kučisnka kopā ar Artūru Spali (GTK
Namejs) izcīnija 3. vietu jauktajās dubultspēlēs, kas jaunajiem galda tenisistiem ir ļoti labs rezultāts.
Marta beigās savu pirmo izsaukumu uz Latvijas izlasi mini-kadetiem
saņēma Daniela Kučinska, kurai no
5. līdz 7. aprīlim bija jāpārstāv mūsu
valsts starptautiskajā turnīrā Minskā
(Batkrievija). Baltkrievijas galda te-

nisa skola ir starp piecām labākajām
Eiropā. Uz turnīru ieradās Slovākijas
izlase, bija 12 spēlētājas no Balkrievijas izlases, kuras konkurē par iekļūšanu pamatkomandā, Latvijas izlase,
Krievijas klubs no Ļeningradas apgabala, un ļoti spēcīgs klubs no Vācijas
(Hannovere). Kopā bija 24 spēlētājas.
Latviju pārstāvēja Daniela Kučinska
(Bauskas BJSS), Nellija Afanasjeva
(Preiļu BJSS), Franciska Liniņa (Preiļu BJSS). Daniela no Latvijas izlases
nostartēja vislabāk, un ieguva 19. vietu no 24 dalībniecēm, apspēlējot arī
abas spēlētājas no Latvijas, un uzņemoties Latvijas izlases līderes godu.
Par labāko spēli var uzskatīt Danielas
uzvaru pār Ļeningradas apgabala kluba 1. nummuru Poļinu Diačenko, kur
Daniela parādīja ļoti labu sniegumu.
Turnīrā kopumā iegūta ļoti laba pieredze.

Aleksandrs Šutka, galda tenisa
nodaļas treneris

Startē iecienītais tūrisma maršruts - akcija
„Iepazīsti kaimiņus Zemgalē” 2018

1.maijā Pakrojā tiks dots starts ceļošanas akcijai „Iepazīsti kaimiņus
Zemgalē!”, kuras mērķis ir iepazīstināt latviešus un lietuviešus ar tūrisma
objektiem un pasākumiem. Akciju otro gadu organizē Bauskas, Iecavas,
Rundāles, Vecumnieku novada pašvaldība Latvijā un Biržu, Pasvales, Pakrojas un Jonišķu rajona pašvaldība Lietuvā. Maršruta brošūrā pieejama
informācija par 48 apskates vietām un pasākumiem. Akcijas vietās saņemot
zīmogu un iesniedzot akcijas kartes Bauskas, Biržu, Pakrojas, Pasvales vai
Jonišķu Tūrisma informācijas centrā līdz 27.septembrim, būs iespēja pretendēt uz kādu no 16 balvām.
– 8 (astoņi) dalībnieki, apmeklējot vismaz 8 (astoņus) akcijas pasākumus
vai objektus (katrā pašvaldībā pa vienam), varēs iegūt atbalstītāju veicināšanas balvas.
– 4 (četri) Latvijas apceļotāji,apmeklējot vismaz 16 (sešpadsmit) akcijas
pasākumus vai objektus (katrā pašvaldībā divus) varēs iegūt velosipēdu no
Biržu, Pasvales un Pakrojas, Jonišķu rajona pašvaldības.
– 4 (četri) Lietuvas apceļotāji, apmeklējot vismaz 16 (sešpadsmit) akcijas
pasākumus vai objektus (katrā pašvaldībā divus) varēs iegūt velosipēdu no
Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novada
pašvaldības.
Akcijas periods 1.maijs – 25.septembris (anketu iesniegšana līdz 27.09.). Noslēguma pasākums
13.oktobrī Bauskā, līdz ar to simboliski noslēdzot arī
aktīvo tūrisma sezonu.

Inese Turkupole-Zilpure,Bauskas Tūrisma
informācijas centra un projekta vadītāja
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Informācija, paziņojumi

Bauskas novada kultūras pasākumu plāns maijā
Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

līdz 30.maijam

Bauskas muzejā

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

līdz 31.maijam

Bauskas muzejā

„Laikmetīgā bronza”Anatolijs Nazarenko. Rotaslietu izstāde.

3. maijā plkst. 13.00

Bauskas Kultūras centrā

#LV100 Stāstu sērija „Dzīvesstāsti” Iepazīsim novadnieku-skolotāju Frici Adamoviču un viņa skolniekus, sveiksim konkursa
„Dzīvesstāsti” laureātus, atklāsim Daugavpils fotostudijas „Ezerzeme” izstādi „Latgale – manas mājas”(rīko Bauskas Centrālā
bibliotēka)

4. maijā plkst. 10.00-14.00

Uzvaras ielā 1,pie Latvijas
Simtgades ozola

#LV100 Foto akcija „Mirklī manai Latvijai”

4.maijā plkst. 12.00

Pie Brunavas pagasta
pārvaldes

Baltā galdauta svētki

4.maijā plkst. 12.00

Līgo dārza estrādē

Baltā galdauta svētki

4.maijā plkst.18.00

Vecsaules saietu namā

Amatierteātra „Vecsaule” pirmizrāde „Stāvu starp jums un klausos, kā mani vārdi skan” stāsts par rakstnieku Jāni Sarmu

5.maijā plkst. 16.00

Bauskas Kultūras centrā

Deju studijas „Lēra” pavasara koncerts „Es nāku palikt”Jāiegādājas
biļetes.

5. maijā plkst.19.00

Jaunsaules klubā

Jaunsaules amatierteātra „Laucis” pirmizrāde B. Jukņevičas
„Labie nodomi jeb viena traka diena” un Stelpes amatierteātra
„Urguči” izrāde A. Misūnes „Nopietni kā anekdotē”

9.maijā plkst. 10.00

Īslīces Kultūras namā

Bauskas un Rundāles novada skolēnu tautas deju skate

11.maijā plkst.18.00

Īslīces Kultūras namā

Māmiņdienas koncerts „Saulītē sildīties, māmiņai pieglausties”

12.maijā plkst. 12.00

Pie Codes pamatskolas

Ģimeņu diena

12. maijā plkst. 13.00

Kultūras centrā „Dāvis”

Māmiņdienas svētku pēcpusdiena

13.maijā plkst. 17.00

Grenctāles bibliotēkā

Izglītojoši radošā pēcpusdiena „Putnu dienas” kopā ar Gintu
Bētiņu

17. – 20.maijs, atklāšana
17.maijā plkst.17.00

Bauskas muzejā

Jāņa Salena tulpju kolekcijas izstāde

19. maijā plkst. 14.00

Pie Grenctāles kultūras nama Retro Auto izstāde sadarbībā ar Biržu auto klubu

19.maijā plkst. 17.00

Grenctāles kultūras namā

Grupas „Menuets” koncerts Jāiegādājas biļete

19.maijā 19.00 – 24.00

Bauskas muzejā

Starptautiskā muzeju nakts Bauskas muzejā „Līganā āra bērzā
Vālodzes šūpulītis…”/P.Jurciņš/

19.maijā 19.00 – 21.00

V.Plūdoņa muzejā

Starptautiskā muzeju nakts „Dūmainā tumšistabiņā Karājas
šūpulis man” /V.Plūdons/

24.maijā plkst. 12.00

V.Plūdoņa muzejā

Viļa dienas pasākums

25. maijā plkst. 22.00

Bauskas Pilskalna parka
estrādē

Vasaras sezonas atklāšanas retro balle (Dj Gunchs, Tranzīts)
Jāiegādājas biļetes

Vecsaules pagastā Jaunsaulē
(pie Jaunsaules skolas)

BAUSKAS NOVADA SVĒTKI „Spīdēj’ saules vainadziņš
deviņiem stariņiem”
Galvenā skatuve
12.00-12.20 - Svētku atklāšana
12.20-13.40 - Bauskas novada deju kolektīvu un jaukto koru
koncerts
14.00-15.20 - Koncertprogramma kopā ar Aiju Andrejevu un Ivo
Fominu
15.40-17.20 - Valmieras drāmas teātra grupa „Žerāri”. Satīriski
izklaidējoša muzikāla programma
17.30-18.50 - Vakara oficiālā daļa
21.00-01.00 - Balle ar grupu „Dakota”
Mazā skatuve
13.40-14.00 - Muzikāla tikšanās ar „X Faktora” dalībnieku
Robertu Eihe
15.00-16.00 - Jauniešu ritma grupa „Radiridirī” no Limbažu
novada
16.30-17.30 - Jauniešu aktivitātes
19.00-20.00 - Saksofona kvarteta koncerts

26. maijā
no plkst. 12.00

27.maijā
plkst.12.00
30.maijā
plkst.18.00

Neaizmirsīsim izkārt karogu maijā
Saskaņā ar likumu „Par Latvijas valsts karogu”
– 1.maijā – Darba svētkos, LR Satversmes sapulces sasaukšanas
dienā
– 4.maijā – LR Neatkarības deklarācijas
pasludināšanas dienā pie iestādēm un dzīvojamām ēkām jāizkar Latvijas valsts karogs

Īslīces Kultūras namā
Īslīces Kultūras namā

Ģimenes dienas pasākums Īslīcē
Īslīces vidusskolas mācību gada noslēguma pasākums

Maijā
16. maijā plkst.15.00 – Sociālo, izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas sēde;
17. maijā plkst.14.00 – Vides un attīstības komitejas sēde;
24. maijā plkst.14.00 – Finanšu komitejas sēde;
31. maijā plkst.14.00 – novada domes sēde.

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.

