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Ziņa
Bauskas vecpilsētas
Pagalmu svētkos
un Putras godēšanā
atdzīvosies 20 pagalmiņi
8. septembrī Bauskas vecpilsētā
norisināsies VIII Pagalmu svētki un
VI Putras godēšana, kur aizraujošā
veidā būs iespēja iepazīties ar vecpilsētas pagalmiņiem, kā arī nobaudīt dažādu garšu putras. Rātslaukumā, kādreizējā Bauskas centrālajā
tirgus laukumā, gaidāma varena
andele Zemgales dižtirgū, kur pulcēsies ap 80 mājražotāju, amatnieku
un citu preču tirgotāju no Latvijas.
Pagalmu un Putras svētki veidoti
ar ieceri pievērst sabiedrības uzmanību kultūrvēsturiskajam mantojumam Bauskas vecpilsētā, aizdomāties par tā saglabāšanas nozīmību,
kā arī atgriezt vecpilsētā rosību.
Šogad svētkos atdzīvosies 20 pagalmiņi, kur gaidāmas dažnedažādas
izglītojošas, radošas, aktīvas un izklaidējošas nodarbes.
Pagalmiņi viesus gaidīs no pulksten 11.00 līdz 16.00 pēcpusdienā,
savukārt Zemgales dižtirgū interesenti varēs iepirkties no plkst. 10.00
– 17.00. Tirgotāju piedāvājums gaidāms plašs – maize, vīns, siers, zivis
un citas pārtikas preces, rokdarbi,
amatnieku izstrādājumi, apģērbi,
rotas, saimniecībā noderīgas lietas,
kā arī citas interesantas preces.
Jau sesto gadu svētkos notiks arī
putras godēšana. Pulksten 14.00
vairumā pagalmu tiks pasniegtas
Latvijā iecienītas putras, kuru garšu dažādību varēs nobaudīt ikviens
svētku apmeklētājs. Svētku klāstā
būs kviešu putraimi ar sviestu, grūbu putra ar dārzeņiem, mannas putra
ar ievārījumu, šķelto zirņu putra ar
žāvētu gaļu, auzu pārslas ar medu,
uzpūtenis, kā arī citi putru veidi.
Kā jau ierasts, arī šogad svētku
apmeklētāji varēs piedalīties loterijā. Šajā gadā uz pasākuma kartes
jāiegūst deviņu pagalmu apmeklējumu apliecinoši spiedoga nospiedumi, no kuriem pieci ir apmeklētāju brīva izvēle, bet četri pagalmi
jāapmeklē obligāti – PII „Zīlīte”,
Sociālais dienests, atpūtas laukums
Dambja ielā, kā arī „Business Bag”
projekta telts, kas atradīsies rātslaukumā. Aizpildītās kartes līdz plkst.
16.00 jāiemet loterijas kastē Bauskas tūrisma un informācijas centrā. Izlozes sākums pulksten 16.05
Bauskas rātslaukumā.

Ilze Lujāne, Bauskas Kultūras
centra sabiedrisko attiecību
speciāliste

Nr. 16 (110)

3.septembrī
Īslīces ielas
atklāšanas svētki

Sākas
restaurācija
Bauskas pils tornī
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Paziņojums

Paziņojums par Bauskas novada teritorijas
plānojuma izstrādes uzsākšanu

Aicina uzņēmējus

Bauskas novada dome ir pieņēmusi lēmumu par jauna Bauskas novada Teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu
ar mērķi izstrādāt normatīviem atbilstošu ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu.
Kas ir teritorijas plānojums?
Teritorijas plānojums ir ilgtermiņa
teritorijas attīstības plānošanas dokuments, uz kura pamata tiek atļauts attiecīgs apbūves un izmantošanas veids
nekustamajos īpašumos.
Bauskas novada pašvaldība aicina
Jūs iesaistīties teritorijas plānojuma izstrādes procesā un izteikt priekšlikumus,
kas attiecas uz konkrētu nekustamo īpašumu vai vispārīgus priekšlikumus, kas
attiecas uz novada teritorijas attīstību
kopumā.
Rakstiskus priekšlikumus, noformētus brīvā formātā, Teritorijas plānojuma
izstrādei lūdzam iesniegt Bauskas novada pašvaldībā, vietējā pagasta pārvaldē
vai nosūtot pa pastu. Adrese: Uzvaras
iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV – 3901.

E-pasta adrese: planojums@bauska.lv

IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ PAGARINĀTS līdz 2018.gada 28.decembrim.
Gaidām priekšlikumus no nekustamo īpašumu īpašniekiem par funkcionālā zonējuma maiņu konkrētos nekustamajos īpašumos. Iesniegumā par sev piederošo nekustamo īpašumu, vēlams norādīt:
•
nekustamā īpašuma nosaukumu/adresi;
•
nekustamā īpašuma kadastra apzīmējumu;
•
priekšlikumu Teritorijas plānojuma grafiskās daļas izmaiņā un/vai
•
priekšlikumu Teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izmaiņām.
Iesniedzot vispārīgus priekšlikumus vēlams norādīt novada teritorijas daļu, uz kuru priekšlikums attiecas (viss
novads, konkrēta apdzīvotā vieta).
Saņemtie iedzīvotāju priekšlikumi tiks izmantoti apkopotā veidā teritorijas plānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izstrādei.
Aicinām sekot līdzi detalizētai informācijai Bauskas novada pašvaldības interneta vietnē www.bauska.lv, pašvaldības laikrakstā „Bauskas Novada Vēstis”, kā arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv
sadaļā „Teritorijas attīstības plānošana”.

Par nodokļu atvieglojumiem
Paziņojums politiski represētām personām
Līdz šim represētās personas
katru gadu iesniedza iesniegumu
pašvaldībai par NĪN atvieglojumu
piemērošanu un reizē apliecināja,
ka NĪ netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.
Turpmāk, lai lieki neapgrūtinātu
politiski represētās personas, netiks

pieprasīts ik gadu iesniegt iesniegumu, ja politiski represētā persona
jau vienreiz pašvaldībā ir iesniegusi
politiski represētās personas apliecības kopiju un iesniegumu par
NĪN atvieglojuma piemērošanu ar
apliecinājumu, ka nekustamais īpašums, kas ir šo personu īpašumā vai

valdījumā, netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.
Taču nodokļa maksātājam ir
pienākums mēneša laikā rakstiski informēt pašvaldību, ja nekustamā īpašumā, par kuru piešķirts
nodokļa atvieglojums, ir uzsākta
saimnieciskā darbība.

Komitejas un domes sēde
Septembrī
12. septembrī plkst.15.00 – Sociālo, izglītības, kultūras un sporta lietu komiteja;
13. septembrī plkst.14.00 – Vides un attīstības komiteja;
20. septembrī plkst.14.00 – Finanšu komiteja;
27. septembrī plkst.14.00 – novada domes sēde.

Brīdinājums

Iedzīvotāju drošībai!
Atrodot neasprāgušus kara laika lādiņus, NOTEIKTI zvaniet pa tālruni 112 un izstāstiet par atrasto spridzekli.
Nekādā gadījumā nenesiet to uz mājām vai kur citur.
Lai arī kopš munīcijas izšaušanas Otrajā pasaules karā pagājuši vairāk kā 70 gadi un atradums var izskatīties
nekaitīgs, tas joprojām ir pilnā gatavībā nogalināt.
Pat ja atrasta viena nesprāgusī munīcija, NBS sapieri izbrauks uz jebkuru Latvijas vietu bez maksas.

„Bauskas Novada Vēstis”
lasāmas arī Bauskas
novada mājas lapā www.bauska.lv
nākamais numurs iznāks 14.septembrī.

lasiet arī www.bauska.lv

Pašvaldības īpašums
Paziņojums par izsoli
Bauskas novada dome 2018.gada
19.septembrī pulksten 13.45 Bauskas novada domes telpās Uzvaras
ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Mazpīrāgi”,
Gailīšu pag., Bauskas nov., kadastra
Nr. 4060 006 0091, kas sastāv no
zemes vienības ar platību 0,9729
ha, kadastra apzīmējums 4060 006
0091, atklātu, mutisku, trešo atkārtotu izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena
jeb izsoles sākumcena – EUR 2100,(divi tūkstoši viens simts eiro).

Paziņojums par izsoli

Bauskas novada dome 2018.gada
19.septembrī pulksten 13.30 Bauskas novada domes telpās Uzvaras
ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.
36, Uzvaras iela 15, Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov., kadastra
Nr. 4060 900 0371, kas sastāv no
sešistabu dzīvokļa ar platību 104,4
m², atklātu, mutisku, trešo atkārtotu
izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā
cena jeb izsoles sākumcena – EUR
1900,- (viens tūkstotis deviņi simti
eiro).

Paziņojums par izsoli
Bauskas novada dome 2018.gada
19.septembrī pulksten 14.00 Bauskas novada domes telpās Uzvaras
ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības
nekustamā īpašuma – „Pilsmuižkungu lauks”, Codes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4052 004
0559, kas sastāv no zemes vienības
(starpgabala) ar platību 1,95 ha, kadastra apzīmējums 4052 004 0559,
atklātu, mutisku, izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā
cena jeb izsoles sākumcena – EUR
5600,- (pieci tūkstoši seši simti
eiro).
Maksāšanas līdzekļi: 100% eiro.

Bauskas novada dome 2018.
gada 19.septembrī pulksten 14.15
Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības
nekustamā īpašuma – „Trijstūris pret Līdaku”, Vecsaules pag.,
Bauskas nov., kadastra Nr. 4092 007
0173, kas sastāv no zemes vienības
(starpgabala) ar platību 0,52 ha, kadastra apzīmējums 4092 007 0173,
atklātu, mutisku, trešo atkārtotu izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā
cena jeb izsoles sākumcena – EUR
700,- (septiņi simti eiro).Maksāšanas līdzekļi: 100% eiro. Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā

Maksāšanas līdzekļi: 100% eiro.
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 – „Mazpīrāgi”, Gailīšu pag.,
Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma
summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR
20,- (divdesmit eiro), kas jāieskai-

Maksāšanas līdzekļi: 100% eiro.
Nodrošinājuma nauda – 10% no
nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai
jāieskaita Bauskas novada domes,
reģ. Nr.90009116223, bankas kontā
Nr. LV66UNLA0050019706571,
AS „SEB” banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi „Nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. 36, Uzvaras iela
15, Gailīšu pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR
20,- (divdesmit eiro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ.

Nr.90009116223, bankas kontā Nr.
LV06UNLA0050014355676, AS
„SEB” banka, kods UNLALV2X ar
atzīmi „Nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. 36, Uzvaras iela 15, Gailīšu pag., Bauskas nov. izsoles reģistrācijas maksa”.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem
var Bauskas novada domes 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.

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 – „Pilsmuižkungu lauks”, Codes
pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR
20,- (divdesmit eiro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr.
LV06UNLA0050014355676, AS
„SEB” banka, kods UNLALV2X

ar atzīmi „Nekustamā īpašuma –
„Pilsmuižkungu lauks”, Codes pag.,
Bauskas nov. izsoles reģistrācijas
maksa”.
Personām, kurām ir pirmpirkuma
tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmtiesību realizēšanu
jāiesniedz viena mēneša laikā no šī
sludinājuma publicēšanas dienas.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem
var Bauskas novada domes 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.

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 – „Trijstūris pret Līdaku”, Vecsaules pag.,
Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR
20,- (divdesmit eiro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr.
LV06UNLA0050014355676, AS
„SEB” banka, kods UNLALV2X ar
atzīmi „Nekustamā īpašuma – „Trij-
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Energoefektivitāte
ta Bauskas novada domes, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr.
LV06UNLA0050014355676, AS
„SEB” banka, kods UNLALV2X
ar atzīmi „Nekustamā īpašuma –
„Mazpīrāgi”, Gailīšu pag., Bauskas
nov. izsoles reģistrācijas maksa”.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem
var Bauskas novada domes 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.

Paziņojums par izsoli

2018.gada 31.augustā

stūris pret Līdaku”, Vecsaules pag.,
Bauskas nov. izsoles reģistrācijas
maksa”.
Personām, kurām ir pirmpirkuma
tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmtiesību realizēšanu
jāiesniedz viena mēneša laikā no šī
sludinājuma publicēšanas dienas.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem
var Bauskas novada domes 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.

Pirmā skolas diena

Zinību dienas pasākumi 3.septembrī:

Mežotnes pamatskolā – 9.00
Griķu pamatskolā – 9.00
Bauskas pilsētas pamatskolā – 9.00
Codes pamatskolā – 10.00
Mežgaļu pamatskolā – 9.00
Īslīces pamatskolā – 9.00
Vecsaules pamatskolā (Vecsaulē 8.30 audzināšanas stunda, 10.00 svētku pasākums)
Vecsaules pamatskolā (Ozolainē 8.30 svētku pasākums, 10.00 audzināšanas stunda)
Uzvaras pamatskolā – 9.00
Pamūšas SIPS – 10:00
Bauskas 2.vidusskolā – 9.00

100-gades Zinību diena Bauskas sākumskolā – 1.septembrī plkst. 10.00

Energodiena – pirmo reizi Bauskas novadā
22.septembrī, Bauskas novada
pašvaldība pirmo reizi rīkos Energodienu 2018, ko ir plānots ieviest,
kā ikgadēju pasākumu novadā. Šīs
dienas mērķis ir dot iespēju baušķeniekiem vairāk uzzināt par ēku
visaptverošu atjaunošanu, izmantojot energoefektivitātes pakalpojuma
līgumu (EPC) un tā priekšrocībām.
Kā arī sapulcināt uzņēmējus, kas
piedāvā mūsdienīgus energoefektīvus risinājumus, lai uzrunātu plašāku auditoriju ar piedāvāto produkciju, pakalpojumiem un tendencēm
energoefektivitātes jomā.

Pasākuma programma:
– 10.00 – Pasākuma atklāšana
SIA „Bauskas siltums” katlumājā
Dārza ielā 11, Bauskā.
Energodienas 2018 norises:
• iepazīšanās ar dalībnieku ekspozīciju;
• lekcijas par energoefektivitāti;
• ekskursija SIA „Bauskas siltums”
katlumājā;
• video materiālu demonstrēšana;

• konsultācijas par ēku visaptverošu atjaunošanu ar EPC;
• 16.00 – Energodienas 2018 noslēgums.
Paralēli šīm norisēm Bauskas
2.vidusskolā notiks paneļdiskusija
par daudzdzīvokļu ēku atjaunošanu un tehniskajiem risinājumiem,
gan par ieteikumiem, kam pievērst
uzmanību, veidojot savas ēkas atjaunošanas veicamo darbu sarakstu.
Diskusijas dalībnieki – savas nozares profesionāļi.
Energodienas notiek Apvārsnis
2020 projekta Accelerate SUNShINE ietvaros. Projekts sākās pagājušā gada maijā un tiks īstenots līdz
2020.gada aprīlim. Šajā laika periodā Bauskas novadā ir paredzēta 12
daudzdzīvokļu un divu sabiedrisko
ēku visaptveroša atjaunošana. Kopumā projektā iesaistītas 4 pašvaldības
– Bauskas, Tukuma, Ādažu novads
un Jūrmalas pilsētas pašvaldība.

Raitis Ignatjevs, Bauskas
novada administrācijas
energopārvaldnieks,

Jaunajai flautistei Klērai Kuļikauskai
starptautiski panākumi
Klēra Kuļikauska Bauskas Mūzikas un mākslas skolas audzēkne,
Latvijas Jauniešu pūtēju orķestra
dalībniece, kopā ar citiem Latvijas jaunajiem mūziķiem, uzvarējusi
starptautiskajā konkursā – festivālā
Vržesinā, Polijā un ieguvusi Galveno
Balvu (attēlā pirmā pa labi). Bauskas
novada mūzikas pedagogu saime
lepojas ar Klēras Kuļikauskas panākumiem. Paldies, Bauskas novada
domei, jo Klēra saņēma ašvaldības
atbalstu dalībai šajā konkursā, atbilstoši Bauskas novada domes 2011.
gada 24.novembra noteikumiem
Nr.25 „Kārtība, kādā piešķir finansējumu izglītojamo atbalstam” dalībai
valsts un starptautiskos izglītības,
interešu izglītības, jaunatnes politikas, jaunrades un kultūrizglītības pasākumos, piešķiršanas nosacījumus,
apmērus un izmaksas kārtību. Konkurss notika no 16. līdz 27.augustam.
Biedrība „Latvijas Jauniešu pūtēju orķestris”, jau divdesmit trešo
gadu, konkursa kārtībā, uzaicina
talantīgākos jaunos Latvijas mūziķus dalībai Latvijas Jauniešu pūtēju

orķestrī. Pavasarī šādu uzaicinājumu saņēma Bauskas Mūzikas un
mākslas audzēkne flautiste Klēra
Kuļikauska. Sekoja mēģinājumi diriģenta Jāņa Puriņa vadībā. Neskatoties uz to, ka Latvijas Jauniešu pūtēju
orķestris ik gadu darbojas tikai viena
konkrēta projekta ietvaros, orķestris
aktīvi muzicē un muzicēs Latvijā,
Lietuvā, Polijā. Biedrības „Latvijas
Jauniešu pūtēju orķestris” radošais
projekts paredz Latvijas Jauniešu
pūtēju orķestra izveidošanu un piedalīšanos kādā no mūzikas festivāliem vai konkursiem Eiropā. 2018.
gada projektā piedalījās 58 jaunie
mūziķi no 27 Latvijas mūzikas skolām un mūzikas vidusskolām. Notika
nometne, koncerti un dalība festivālā - konkursā Polijā. Pirmo reizi šajā
projektā piedalījās Bauskas Mūzikas
un mākslas skolas audzēknis. Paldies
Klērai par uzņēmību, centību, darba
prieku! Paldies, Klēras Kuļikauskas
vecākiem.

Māra Bauvare, Bauskas novada
administrācijas Izglītības
nodaļas vadītāja
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Pabeigta Sv.Gara Bauskas luterāņu
baznīcas dienvidu fasādes restaurācija
Vecpilsētas un Putras godēšanas svētkos
8.septembrī plkst.11.00 iedzīvotāji aicināti
uz svētbrīdi, kas veltīts Bauskas Sv.Gara
baznīcas dienvidu fasādes atjaunošanai.
2001. gadā, pēc Bauskas evaņģēliski - luteriskās draudzes pasūtījuma
restaurators Milošs Gavenda veica
Bauskas Sv. Gara baznīcas fasāžu izpēti. Izpētes laikā tika atklāta fasādes
apdare, kas attiecas uz tās būvniecības laiku, t.i. 1591.-1594.g. Fasāde
visā laukumā bijusi apmesta ar tā
saukto „noplēsto” vienslāņa apme-

tumu, kam raksturīga izteikti raupja
virsmas faktūra, ko panāk javu, kurai izteikti rupjš sastāvs, izlīdzinot ar
apmetēju lāpstiņas kanti. Raksturīgi
16.gs. sgrafito fasādēm, kontrastam,
logailu apmales veidotas gludajā, tā
sauktajā blietētajā apmetumā. Apmale klāta uz vēl mitra noplēstā apmetuma. Ja noplēstajam apmetumam
pamatā ir rupja, lielgraudaina smilts,
tad gludais blietētais apmetums satur
smalki izsijātu smilti, lai lielākie akmentiņi vēlāk netraucētu dekoratīvajā apmalē ieskrāpēt ornamentu. Šādā
veidā izveidots logailas apmetums un
neregulāras formas laukums ap logailu. Laukums iekrāsots ar vecbalta
toņa kaļķa krāsu. Krāsotajā laukuma
iegriezts logu apmales zīmējums un
ornamentālā josla. Liekais krāsojums
aiz logu apmales nogriezts. Tādejādi
fasādes mākslinieciskā izteiksmība
panākta, izmantojot atšķirīgu apmetumu faktūru, krāsu un gaismas-ēnas
spēli atšķirīgajos fasādes laukumos,
kas ir pamata paņēmiens jebkura tipa
sgrafito fasādes izveidei. Baltajai
logu apdarei vajadzēja radīt ilūziju
par akmens apdari.
Vairākus gadsimtus vēlāk baznīcas fasāde pārveidota, sākotnēji
pārklājot raupjo apmetumu ar gludu,
vēlāk pārveidojot neogotikas stilā izveidojot logailām smailarkas noslēgumu un visu fasādi vēlreiz pārklājot ar gludu apmetumu.
Ņemot vērā to, ka sākotnējā apdare līdz mūsu dienām saglabājusies
neticami labā kvalitātē un lielā apjomā, bet sekundārie slāņi atšķeļas
no fasādes plaknes, bija unikāla iespēja demonstrēt Bauskas Sv. Gara
baznīcas daudz senāko izcelsmi, kas
sasaucas ar Bauskas pils 1596.g. izveidotajām sgrafito fasādēm un ne-

sen atjaunoto 1615.g. celto Bauskas
rātsnamu, tādejādi nostiprinot Bauskas vecpilsētas kā renesanses pilsētas statusu.
Restaurējot fasādi, visi sākotnējā
apdares slāņa oriģinālie laukumi tika
nostiprināti, saglabājot vēlāko krāsojumu pēdas. Zudušos laukumus rekonstruēja materiālu un izpildījuma

ziņā analogus oriģinālam. Logaiļu
sākotnējā aploces formā un apmaļu
noformējumā integrēta 19.gs. izveidotā gotiskā smaiļarkas forma. Tika
saglabāts 19.gs. dzegas profilējums,
to restaurējot. Sienu cokola daļa (~
1,20 m augstumā) minimums uz 2
gadiem ir atstāta neapmesta, lai siena
izžūtu un izvadītos sāļi.
Restaurācijas darbus veica SIA
„Kaskāde 19”, piedaloties čehu
restauratoriem Milošam un Janam
Gavendām, Pāvelam Koteržinam,
Martinam Hemalam. Veiktie restaurācijas darbi var kalpot kā etalons
turpmākai Sv. Gara Bauskas baznīcas restaurācijai.
Projekts tika īstenots ar Eiropas
Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai atbalstu. Saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta 2017.gada 6.novembra

lēmumu Nr.06.6-11/17/084 tika apstiprināts projekts „16.gs.kultūras pieminekļa Bauskas Sv.Gara baznīcas dienvidu fasādes atjaunošana”, projekta
Nr.16-06-AL07-A019.2202-000007.
Projekta realizācijas termiņš bija
2018.gada septembris, projekts pabeigts un 20.08.2018 saņemts Būvvaldes atzinums.
Projekta mērķis ir valsts nozīmes
arhitektūras pieminekļa Bauskas
Sv.Gara luterāņu baznīcas dienvidu
fasādes apdares restaurācija, saglabāšana un pieejamība sabiedrībai.
Bauskas Sv.Gara baznīca atrodas
Bauskas pilsētas vēsturiskajā centrā
un ir viena no senākajām un nozīmī-

gākajām celtnēm Bauskā, kas celta
1591.-1594.gadā, vienlaikus ar Bauskas pils jaunāko daļu. Ornamentētais
apmetums ir ar īpašu māksliniecisko
vērtību kāds nav pieejams citos dievnamos šajā Eiropas daļā.
Projekta kopējās izmaksas ir 58
422,04 eiro, no tām attiecināmās izmaksas ir 50 000,00 eiro, Eiropas
Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai piešķīra finansējumu 90% no
kopējām attiecinām izmaksām, jeb 45
000,00 eiro, papildu finansējumu projekta attiecināmo izmaksu segšanai
5 000,00 eiro 10% apmērā piešķīra
Bauskas novada pašvaldība, kā arī
līdzfinansēja projekta neattiecināmo
daļu logu un fasādes atjaunošanai.

Guntis Macpans, Bauskas
evaņģēliski luteriskās draudzes
priekšnieks

Atsākas restaurācijas darbi
Bauskas pils tornī
Baušķenieku un daudzo Bauskas
pils apmeklētāju apziņā iesakņojies
pilsdrupu tēls ar masīvo centrālo
torni un atklāto skatu laukumu, no
kura skatienam paveras pilsētas panorāma un ainava uz Mūsas un Mēmeles sateku. Tikai retais, apmeklējot pilsdrupas, paceļ skatienu uz
augšu, kur ieraugāma draudīga aina
– sienu augšpusē vairs saglabājies
tikai akmeņu krāvums bez saistvielas - akmeņus notur vietā tikai pašu
svars. Atjaunotās rezidences korpusu
rietumgala krītošo akmeņu sasistais
kārniņu jumts, akmeņi sietos pie torņa sienām, stutes torņa šaujamlūkās

galerijām pie rietumu sienas. Projektā kāpnes organizētas tā, lai augšupejošā un lejupejošā apmeklētāju
plūsma nekrustotos. Tornim izveidos elektroinstalāciju, ugunsdzēsības un apsardzes signalizāciju, video
novērošanu. Tiks izveidota lietus
ūdens aizvadīšanas sistēma un torņa
priekšpagalma bruģis.
Vēsturiskie mūri izskatu nemainīs,
tie tiks nostiprināti aizpildot šuves,
veicot izdrupumu piemūrējumus,
atjaunojot ailu pārsedžu arkas un
konservējot apmetumu apdari. Šo
darbu metodika jau izstrādāta Bauskas pilsdrupu konservācijas I etapa

- viss liecina, ka pilsdrupu apmeklējums sen vairs nav drošs. Neskatoties
uz muzeja izbūvētajām aizsargnojumēm, krītošie akmeņi, šogad trāpījuši
vairākiem apmeklētājiem. Centrālais
tornis ticis nostiprināts 1938.-1939.
gados. Nokrišņu iedarbībai pakļautās
sienu virsmas, javu nesaderība, ne
vienmēr pareizā piemūrējumu konstruktīvā uzbūve izraisījusi pievienotās mūra masas atšķelšanos. Vērojami nobrukumi vairāku tonnu apmērā.
Sniegs, lietus ūdens, kas brīvi iekļūst
tornī, iesūcas aizbērtajos pagrabos un
ātri nokļūst Mēmeles stāvkrastā, veicinot grunts noslīdeņu rašanos.
Arhitekts Miloslavs Hanzls sadarbībā ar arhitekti Ināru Caunīti izstrādājuši Bauskas pilsdrupu centrālā
torņa un tam pieguļošo sienu konservācijas projektu.
Projekts paredz centrālā torņa apjumšanu, tādejādi izslēdzot nokrišņu
ūdeņu iekļūšanu torņa sienās un pagrabos, vienlaikus tiks atjaunots pils
vēsturiskais siluets, kāds redzams
labi zināmajā 18.gs. sākuma Bauskas
cietokšņa zīmējumā un gravīrā.
Tornī netiks atjaunoti starpstāvu
pārsegumi – visā torņa augstumā tā
būs viena telpa, ko varēs apskatīt no
koka galerijām agrāko grīdu līmenī
dažādos rakursos. Lai novērstu caurvējus un sniega ieputināšanu ziemā
šaujamlūkas un logus noslēgs slēģi,
durvju ailās tiks ievietotas vērtnes.
Tornis nebūs apkurināms, bet to varēs apmeklēt arī ziemā. Pilsdrupu,
kā arī Mūsas, Mēmeles un Lielupes
ainavas apskate būs iespējama pa
rekonstruētajām šaujamlūkām torņa
augšdaļā un no segtiem balkoniem un

realizācijā ES programmas „Kultūra
2000” ietvaros, par ko Bauskas pils
muzejs saņēmis ES balvu „Europa
Nostra Awards 2004”, Eiropas Kultūras mantojuma asociācijas godarakstu „The Best In Heritage”, kā arī
Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas ”Gada balvu 2002”
restaurācijā un uzņemts „The Best In
Heritage” Ekselenču klubā.
Par projekta realizāciju noslēgts
līgums ar Bauskas novada būvuzņēmumu SIA „Kaskāde 19”, kas sevi
apliecinājis vairāku nozīmīgu kultūras mantojuma objektu restaurācijā
– Raiņa muzeji „Tadenava” un „Jasmuiža”, Mazmežotnes muiža, Bauskas Sv.Gara baznīca.
Daudzi Senās mūzikas festivālu apmeklētāji Bauskas pilī atceras
romantiskos koncertus tornī, t.sk.
Bauskas pils torņa cietumnieka
Burharda Valdisa sacerēto psalmu
atskaņojumu. Koncerti atgriezīsies
jaunā kvalitātē – bez caurvējiem, ar
iebūvētu profesionālo apgaismojumu. Būs iespēja variēt mākslinieku
uzstāšanās vietas – torņa centrā vai
galerijās. Tornī tiks izvietota Bauskas
pils kompleksa digitāla būvvēstures
ekspozīcija.
Darbiem jānoslēdzas 2021. gada
vasarā. Līdz tam tornis apmeklētājiem būs slēgts. Bauskas pils atjaunošana notiek sadarbības projekta
„Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras
tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai
Zemgales reģionā” ietvaros.

Māris Skanis,
Bauskas pils muzeja direktors
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Mežgaļu mazpulcēni tiekas aizraujošā
vasaras nometnē

Trīs jaukas dienas tika aizvadītas
Mežgaļu pamatskolā, kur nometnē
pulcējās mācību iestādes mazpulcēni. Bija prieks atkal tikties pēc
gandrīz aizritējušā vasaras brīvlaika. Visiem bija ko pārrunāt, stāstīt
par vasarā piedzīvoto. Skolas laikā
tik pierastā kārtība nu bija pavisam
citāda. Zvans neaicināja uz mācību
stundu, bet gan ziņoja, ka ir laiks
mosties. Sākas jauna diena! Pavadīt
naktis skolā likās savādi gan bērniem, gan skolotājām.
Pirmajā dienā bērni strādāja ar
savām mazpulcēnu dienasgrāmatām.
Varēja tās sakārtot, ierakstīt to, kas
vēl pietrūka, lai projekts būtu veiksmīgs. Šajā gadā bija dažādi projekti
un katrs varēja izvēlēties sev piemērotāko. Ričards audzēja četru šķirņu
kartupeļus, lai varētu tos salīdzināt,
Niklāvs audzēja lauka tomātus, lai
iegūtu sēklas no tiem, Marta – kliņģerītes tējai, Renāte – saulespuķes,
Regija – galda bietes, Anna, Sandija
un Kitija audzēja puķes, lai varētu iepriecināt sevi un citus. Māsiņas Agate un Elīza šogad ir iestājušās trušmīļu skoliņā. Viņām katrai ir trusītis,
kas ir jāaprūpē, jābaro un jākopj
katru dienu. Rudenī truši dosies uz

izstādi, kur tiks novērtēti. Nometnē
mazpulcēni mācījās prezentēt savus
projektus. Izrādās, ka runāt publikas
priekšā nav tik vienkārši.
Otrajā dienā mazpulcēni devās
pārgājienā uz Budbergas Sv.Pāvila
evaņģēliski luterisko baznīcu. Ceļš
vijās caur mežu, kurā varēja mācīties
atpazīt kokus un dzīvnieku pēdas.
Pēc 13 kilometriem, nonākot galapunktā, bērni dzirdēja stāstījumu par
baznīcas vēsturi, nedaudz iestiprinājās un piedalījās apkārtnes sakopšanas darbos. Pēc tam sekoja atpūta
upmalā.
Visi ar nepacietību gaidīja vakaru.
Lielākie gatavoja nakts trasīti mazajiem. Tas nebija viegls uzdevums, jo
trasītei jābūt interesantai. Mazpulcēni bija piedalījušies nakts trasītēs,
bet sagatavot un novadīt nakts trasīti ir pavisam kas cits. Nakts tumsā pierastā skolas apkārtne likās tik
savāda, ka biedējošs šķita pat vismazākais troksnis. Visi ar prieku metās
šajā piedzīvojumā, bija priecīgi un
gandarīti. Vēl ilgi nerimās runas par
veiksmēm un neveiksmēm.
Trešajā dienā katram bija jāsagatavo kāda spēle, stafete vai rotaļa
un jānovada pārējiem. Bija jāmācās

Jaunā mācību gada prioritātes
Bauskas un Rundāles novadā
Karstā un neparastā vasara paskrējusi vēja spārniem, klāt septembris. Laiks mūs vēl lutina ar vasarīgiem siltuma mirkļiem, taču naktīs
jau manāms rudens tuvums ar dzestrumu un rasainiem rītiem. Aizvadīta
Bauskas novada pedagogu Augusta
konference. Klāt jauns darba cēliens.
Lai gan jaunā mācību satura ieviešana atlikta uz gadu, tomēr Bauskas novada izglītības iestādes centīsies mācību procesa organizēšanā un
norisē veicināt pedagogu sadarbību
un līdzdalību, jo 2018./2019.mācību
gada „atslēgas vārds” – Līdzdalība.
Visplašākajā šī vārda nozīmē. Tā
esam nonākuši līdz vienas no caurviju prasmes ieviešanai: sadarbība
un līdzdalība. Šīs prasmes definīcija (mērķis) nosaka, ka izglītojamais
(skolēns) audzēknis prot un grib
efektīvi sadarboties, atbilstoši mērķim un situācijai, izmanto daudzveidīgus saziņas veidus. Domā un rīkojas kā atbildīgs sabiedrības pilsonis,
balstoties uz izpratni par daudzveidī-

gām interesēm un vēlmi sadarboties,
līdzdarboties ar citiem.
Mācību priekšmetu jomu koordinatoriem, metodiskā darba vadītājiem novados un izglītības iestādēs
jāplāno, lai tas kļūtu par ikdienu.
Svarīga ir katra mācību stunda, tās
kvalitāte. Skolēniem un vecākiem
ikviens mācību gads ir tikai viens,
attiecīgajā laikā un vietā un tam ir
jāsniedz izglītība attiecīgajā pakāpē. To nevar ietekmēt ne tas, ka kaut
kas ir atlikts vai pietrūcis. Ir jāstrādā
tagad un šodien, rīt, parīt, un tā uz
priekšu. Jau tagad normatīvā bāze
un izglītības iestāžu patstāvība ir tik
liela, ka nav nekādu ierobežojumu
kvalitatīvai pedagoģiskā procesa norisei.

Prioritātes 2018./2019.
mācību gadam Bauskas un
Rundāles novadā:
1. Izglītības kvalitātes pilnveidošana kompetenču pieejā organizēta

izstāstīt tā, lai visi
saprot. Spēles bija
interesantas, nebijušas.
Ik dienas bija
arī radošās darbnīcas. Pirmajā tika
apzīmēti krekliņi.
To galvenais motīvs bija četrlapaina āboliņa lapiņa,
kas ir mazpulku
emblēma. Četras
lapas nozīmē: prātu, kas ziedojams
skaidrām domām;
sirdi, ko dalībnieks ziedo taisnībai un kvēlākai
sajūsmai; rokas,
lai darītu labākus
darbus; veselību,
kas ir cilvēka dārgākā manta, ko
mazpulka dalībnieks sargā, lai varētu labāk un ilgāk kalpot savai Tēvzemei- Latvijai. Vēl tika gatavoti puķu
podi no plastmasas pudelēm. Bērni
darbojās arī ar ģipsi, izveidoja saldumu trauku un svečturi. Īpaši visiem
patika kulinārijas nodarbība, kurā
kopīgiem spēkiem tikām pie gardas
picas un ābolkūkas. Prieks bērnu
acīs par paveikto izsaka visu!
Īpašs paldies skolotājām Gunai
Levanei un Mārītei Birzniecei par
radošajām nodarbībām un skolā pavadītajām naktīm.
Noslēgumā katrs atzina, ka nometnē pavadītais laiks bija vērtīgs,
interesants un saistošs. Katram tas
bija brīnišķīgs vasaras piedzīvojums.
Tā bija dāvana mūsu skolas mazpulcēniem par aktīvu dalību mazpulku
projektos un pasākumos. Ceram, ka
tas vēl vairāk veicinās bērnu iesaistīšanos mazpulku kustībā. Vēlamies
arī nākamajā gadā tikties nometnē,
būt kopā. Tik bērnu sirdīs ir skumja nožēla, ka skola būs jāpamet pēc
sestās klases, bet citās mūsu novada
skolās mazpulku nav.

Dace Kalniņa, Mežgaļu
pamatskolas mazpulka vadītāja

mācību procesa kontekstā, veicinot
pedagogu sadarbību un līdzdalību.
2. Katra izglītojamā kompetences
un talantu attīstīšana atbilstoši viņa
spējām un prasmēm.
3. Skolēnu pilsoniskās apziņas,
valstiskās identitātes, patriotisma
veicināšana, apgūstot novada mācību un aktivizējot līdzdalību skolas,
vietējās kopienas un valsts dzīvē.
4. Fiziski un emocionāli drošas,
atbalstošas, veselīgas, izglītojošas un
iekļaujošas mācību vides veidošana.
5. Pieejamības nodrošināšana karjeras atbalsta pasākumiem.
Jau ilgu laiku izglītībā metodiskais darbs Bauskas un Rundāles
novadā ir kopējs, tāpēc mācību gada
prioritātes noteiktas abiem novadiem. Šogad aktīvi līdzdarbosies arī
Iecavas un Vecumnieku novads. Notiek sadarbība ar Jelgavas novadu,
izteicis vēlmi līdzdarboties Neretas
novads. Bauska veidojas par Zemgales reģionālo centru izglītībā.

Māra Bauvare, Bauskas
novada administrācijas
Izglītības nodaļas vadītāja

Radošs atspēriens jaunam darba cēlienam
Ceturtdienas rītā Bauskas Mūzikas un mākslas skolā Upmalas ielā
tika sagaidīti viesi – Mūzikas un
mākslas skolu pārstāvji no Gaujienas, Engures, Rīgas, Ulbrokas, Jelgavas, Vecumniekiem, Baldones un
Rundāles. Par tradīciju kļuvusī augusta tikšanās dod iespēju kolēģiem
gūt radošu iedvesmu pirms jaunā
mācību gada. Pasākuma organizatore Anita Velmunska, sveicot viesus,
vēlēja izbaudīt ne tikai vasaras pēdējo nedēļu, bet gūt prieku no sava
darba. Ceturtdienas performances
teorētiskajā daļā savu pasaules redzējumu demonstrēja vairākas spilgtas personības, kas spoži uzmirdzējušas dažādās mākslas, mūzikas un
saskarsmes jomās.
Kā spilgts mūziķis un improvizators pārsteidza Eduards Grieznis.
Viņš ir pianists, pedagogs Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolā un
Rīgas Doma kora skolā, komponists
un lektors. Klātesošajiem bija iespēja ne tikai izbaudīt viņa iedvesmojošo klavierspēli, bet piedalīties
sarunā ar pianistu. Sarunas tēma bija
improvizācijas nozīme klavierspēles
apgūšanā, mūsdienīga klavierspēles
repertuāra atlase.
Personības izaugsmes trenere
Sarmīte Šmite aicināja domāt pozitīvi, būt katram pašam, ieklausīties ne
tik daudz pasaulē, cik sevī. Mācīties,
kā dzīvot viegli – tas ir grūti, secināja auditorija. Kā metode nelielai
meditācijai tika izmantota Pateicības
rakstīšana.
Glezniecības pasaulē ielūkoties
ļāva māksliniece Īra Rozentāle.
Klausītājiem bija iespēja ielūkoties viņas grāmatā „Glezniecība”.
Šajā izdevumā ir ne tikai abstraktās
mākslas meistares gleznu reprodukciju apkopojums, bet biogrāfisks
vēstījums un pārdomas par mākslinieces mūžu.
Pirmo reizi performancē piedalījās Ulbrokas MMS pārstāvji, tāpēc
tika uzklausīts šīs skolas direktores
Vitas Pinnes iepazīšanās stāsts – sa-

turīga prezentācija par skolas „rozīnītēm” un par to, kas īpašs tieši šai
skolai, raksturojot radošas metodes,
meklēja saknes Muzikālajam riču-raču. Izrādās, ka spēle nāk no Vecumniekiem, tad pielāgota Bauskai
un nu jaunu dzīvi sākusi arī Ulbrokā.
Radošu aspektu pielietojums teorētisko priekšmetu apguvē - tāda bija
Žannas Stankevičas vadītās darba
grupas tēma. Kā sarežģītas lietas
apgūt, spēlējot spēles – terminu loto,
cirku u.c. ar interesi klausījās vairāki
mūzikas skolu solfedžo pasniedzēji.
Mājinieki saņēma brīnišķīgu dāvanu- vienu jaunās spēles „Muzikālais
cirks” eksemplāru.
Profesionālās ievirzes iestādes
vadības darba aktualitātes tika apspriestas Bauskas MMS direktores
A.Velmunskas vadībā. Kolēģi apmainījās domām par skolu akreditācijas niansēm, dalību dažādos
projektos, jaunumiem profesionālās
ievirzes iestādes dokumentācijas
prasībās, sadarbības iespējām dažādu pasākumu organizēšanā.
Pasākuma norisi atbalstīja biedrība „Bauskai un mūzikai”, jo tika
īstenots projekts sadarbībā ar Zemgales plānošanas reģionu un Valsts
Kultūrkapitāla fondu.
Kā pēdējā tikšanās daļa bija neformālas brīvdabas sarunas, kur visi
kopā varēja baudīt pasākuma dalībnieku sagādātos kārumus Bauskas
MMS Zaļajā klasē. Šīs daļas tēma
bija – vasara burciņā! Izrādās, ka
mūzikas pedagogi un skolas darbinieki ir radoši ne tikai profesionālajā jomā, bet ir arī talantīgi un radoši
kulināri, kas prot sadzirdēt arī dažādas garšu krāsas un notis…
A.Velmunska saka paldies visiem
viesiem un lektoriem un skolas darbiniekiem par pozitīvo dienu, idejām
un radošumu. Lai vasarā gūtais siltums un spēks ir enerģijas krājums
kārtējam mācību gadam, iedvesmojot audzēkņus un citam citu!

Inga Briede,
pasākuma dalībniece
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Jaunatnes organizatori smeļas ierosmi
„Ideju mājā”
„Brauciet pie mums vēl!”, šie bija
Aizputes „Ideju mājas” vadītājas Ances Tīmanes atvadu vārdi Bauskas
novada jauniešiem, kuri 24.augustā
viesojās Aizputē, gūstot pieredzi un
pozitīvas emocijas. Dažādi iekārtotas
telpas, mēbeles, iespējas un atmosfēra – pilnīgi viss jauniešus uzrunāja
izveidotās mājas apskatīšanas laikā.
„Ideju mājas” vadītājas pieredzes
stāsti papildināja jau acīmredzamo
patīkamo atmosfēru, kas valdīja
mājā. Tā piesaistīja, deva iedvesmu,
rosināja nākt un darīt, tā spēja uzrunāt jauniešus īstenot idejas.
„Ideju mājā” ir vairākas telpas
divos stāvos – virtuvītes, tējnīcas,
mūzikas telpas, aktivitāšu telpas, tikšanās un konferenču telpas, brīvā laika zāles un ideju ģenerēšanas telpas,
kur jaunieši var izpausties un brīvajā
laikā īstenot savas idejas, palīdzēt tās
īstenot citiem, vai vienkārši nedaudz
atpūsties no ikdienas steigas. Vadītāja stāstīja, ka jaunieši šeit vēlas nākt,
jo šeit viņus neviens nepārbauda par
izdarīto vai neizdarīto, nespiež iet
obligāti dziedāt vai zīmēt, bet šeit
viņi var arī vienkārši atnākt, lai satiktu draugus, atpūstos no ikdienas. Ja
rodas iedvesma, var izpausties un pa-

veikt ko lietderīgu. Jaunieši paši atrod ko darīt, bet, protams, ja ir nepieciešams, vadītāja nedaudz piepalīdz.
No stundas „Ideju mājā” jaunieši un
jaunatnes darba organizatori iznāca
ar patīkamu motivāciju, iedvesmu un
vēlmi darboties, radot, ko līdzīgu.
Pirms viesošanās „Ideju mājā”
Bauskas novada jauniešiem bija iespēja apskatīt interesantus mākslas
darbus Ģirta Brumsona mākslas parkā, kurā tika uzņemti dažādi foto, lai
ikvienam no brauciena būtu arī skatāmas paliekošas atmiņas. Mākslas
darbi radīja parkā citādākas sajūtas,
piesaistīja un uzlādēja turpmākajai
dienai.
Bauskas novada jauniešu viesošanās Aizputē nevienu no jauniešiem
neatstāja vienaldzīgu. Tas deva jaunu
pieredzi, zināšanas un skatījumu uz
dažādām lietām, palielinot vēlēšanos
darboties.
Pieredzes brauciens rīkots projekta „Plānveida ilgtermiņa darbs ar
jaunatni īstenošana Bauskas novadā”
ietvaros.

Liene Rotberga, Bauskas
novada administrācijas
jaunatnes lietu speciāliste
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Aktualitātes novadā
Bauskas novada pašvaldības policijas atskaite par 2018. gada
augustu (pārskata periods 24.07.2018.-27.08.2018.)
Sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli

11

No tiem par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa noteikumu pārkāpumiem:
Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošana vai atrašanās alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo
vielu ietekmē, ja pārkāpumu izdarījis nepilngadīgais (LAPK 171.1 p.1.d.)

1

Par fizisku un emocionālu vardarbību pret bērnu (LAPK 172. 2 p.)

2

No tiem par Bauskas novada saistošo noteikumu neievērošanu:
Nr.11 “Saistošie noteikumi par sabiedrisko kārtību Bauskas novada administratīvajā teritorijā”
Par zāles nenopļaušanu īpašumā, lietojumā, kā arī īpašumam piegulošajā teritorijā gadījumos, ja zāles garums
pārsniedz 20 cm (14.3.p.)

7

Par atrašanos sabiedriskās vietās ar atvērtu alkoholisko dzēriena iepakojumu t.sk. daudzdzīvokļu ēku koplietošanas
telpās vai sabiedriskajā transportā, ar atvērtu alus vai cita alkoholiskā dzēriena iepakojumu vai glāzi, izņemot vietas
un pasākumus, kur alkoholisko dzērienu lietošanu atļāvusi pašvaldība (18.13.p.)

1

Saņemti personu iesniegumi

17

Izskatīti personu iesniegumi

12

Administratīvās lietvedības uzsākšana

9

Administratīvās lietvedības izbeigšana

15

Atlikumā materiāli

8

Izteikti aizrādījumi par izdarītajiem administratīvajiem pārkāpumiem

31

Nosūtīti brīdinājumi par nesakoptajiem īpašumiem

28

Pieņemti paskaidrojumi no personām

24

Nosūtīti brīdinājumi par ilgstoši atstātu transportlīdzekli uz ceļa

1

Nosūtīti aicinājumi ierasties BNPP

8

Nodrošināta sabiedriskā kārtība un drošība publisku pasākumu laikā ar NBS

1

Nodrošināta sabiedriskā kārtība un drošība publisku pasākumu laikā

15

Sadarbība ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu

6

Sadarbība ar Valsts policiju

15

Sadarbība ar Bauskas novada Bāriņtiesu un/vai Sociālo dienestu

2

Sadarbība ar Būvvaldi

1

Sadarbība ar SIA “Vides serviss”

1

Personu nodošana Valsts policijas darbiniekiem

5

Personu nogādāšana dzīves vietā vai patversmē

17

Personu nogādāšana slimnīcā “Ģintermuiža”

3

Administratīvā kārtā aizturētas personas

5

Aizturētas meklēšanā esošas personas

2

Klaiņojošu, pamestu, ievainotu dzīvnieku nogādāšana dzīvnieku patversmē

15

Videoierakstu izsniegšana

2

Bauskas novada pašvaldības policijā saņemti 142 izsaukumi, no tiem:
no fiziskām personām

90

no juridiskām personām

12

no Valsts policijas

40

patrulēšanas laikā konstatēti pārkāpumi

58

par klaiņojošiem, pieklīdušiem, pamestiem un savainotiem mājdzīvniekiem, putniem

28

par sabiedriskās vietās guļošām personām

30

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

20

par smēķēšanu tam neparedzētā vietā

3

par konfliktiem ģimenē un kaimiņu konfliktiem

17

par agresīvu, neadekvātu personu un kautiņiem, sīko huligānismu

20

par transportlīdzekļu vadīšanu un novietošanu, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumu prasības

21

par transportlīdzekļu vadīšanu alkohola reibumā

1

par ceļu satiksmes negadījumiem, par agresīvu braukšanu ar mopēdu

4

par darbībām, kas rada troksni un traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru

17

par nesaskaņotu reklāmas izvietošanu

1

par nesakārtotu īpašumu un nepļautu zālāju

24

par atkritumu un zāles dedzināšanu, par sadzīves atkritumiem un smakām

15

par patvaļīgu ceļa norobežošanu, par bojātu ceļa barjeru un ceļa zīmi

4

par palīdzību NMPD un iedzīvotājiem

10

par atvērtu akas vāku un pussagruvušu ēku, par sējumu izbradāšanu

3

par bezpajumtniekiem

7

Solvita Žižņauska, pašvaldības policijas inspektore

7

Aicina noslēgt kapavietas
uzturēšanas līgumu

2017. gada 28. decembrī Bauskas
novada pašvaldība izdeva Bauskas
novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošos noteikumus, kas nosaka kapsētu darbības un uzturēšanas nosacījumus.
Saistošie noteikumi paredz vairākas
būtiskas izmaiņas, kas attiecas gan
uz kapsētu apsaimniekotāju, gan
kapavietu uzturētājiem.
Viena no būtiskākajām izmaiņām, ko paredz jaunie noteikumi –
Bauskas novada pašvaldības kapsētās kapavietu uzturētājiem (persona,
uz kuras vārda ir reģistrēta kapavieta) ir pienākums noslēgt kapavietas
uzturēšanas līgumu, kas ir apliecinājums tam, ka personai ir piešķirta
un nodota uzturēšanā kapavieta.
Aicinām Bauskas kapsētu
kapavietu uzturētājus vērsties
SIA „Vides serviss” un noslēgt
kapavietas uzturēšanas līgumu.
Tālrunis informācijai 63960735,
29420542.
– Ar Bauskas novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas
saistošajiem noteikumiem un kapavietas uzturēšanas līguma paraugu
klātienē var iepazīties SIA „Vides
serviss” birojā Salātu ielā 7A, Bauskā, kā arī Bauskas novada pašvaldības mājaslapā www.bauska.lv
sadaļā Pašvaldība > Normatīvie akti
>Saistošie noteikumi.

Bauskas novada kapsētas
– digitālā formā
www.cemety.lv
Lai sakārtotu kapsētu dokumentāciju un apglabāto personu
uzskaiti, Bauskas novada kapsētās
pēdējo divu gadu laikā ir veikta
kapu digitalizācija, ko nodrošināja
uzņēmums SIA „Cemety”. Interneta
vietnē www.cemety.lv ir pieejama
kapsētu karte ar informāciju par
apbedītajām personām (par kurām
informācija bija pieejama), apbedījumu atrašanās vietu, kā arī ir veikta
kapa vietas fotofiksācija.
Ir digitalizētas četras Bauskas
kapsētas – Šarlotes, Plosta, Jaunie
un Vecie kapi, kā arī 28 kapsētas
Bauskas novada pagastos. Paralēli
informācijai, kas tika ievietota interneta vietnē, ir saņemtas arī kapu
kartes drukātā formātā, kurās ir fiksēti visi apbedījumi – gan atpazītie,
gan tie, par kuriem informācija vēl
ir nepieciešama.
Strādājot pie kapu digitalizācijas,
nācās konstatēt, ka ne visos gadī-

jumos ir pieejami dati par apbedītajām personām, jo daudzas kapu
kopiņas nav identificējamas (nav
piemiņas plāksnes ar apbedītā vārdu, uzvārdu, dzimšanas un miršanas
datiem), nav saglabājušās vecās
kapu grāmatas.
Šobrīd joprojām notiek darbs pie
informācijas precizēšanas un papildināšanas, tādēļ iedzīvotāji tiek
aicināti iepazīties ar digitālajā kartē
www.cemety.lv pieejamajiem datiem un neprecizitāšu gadījumā informēt SIA „Vides serviss” (Bauskas kapsētas) vai pagastu pārvaldēs.
Sistēma atļauj ievadīt arī papildu informāciju par mirušo cilvēku
– kur aizgājējs dzīvojis, strādājis,
kādi ir radu raksti, dzimtas koks,
fotogrāfijas. Tas nozīmē, ka arī šādā
veidā var saglabāt mirušā cilvēka
piemiņu.
Veikta kapavietu aktēšana Bauskas kapsētās
Bauskas kapsētu – Plosta, Šarlotes, Veco un Jauno kapu apsaimniekošanu veic pašvaldības kapitālsabiedrība SIA „Vides serviss”.
Kapsētu apsaimniekotājs nodrošina
kapsētas pārziņu darbu, veic vajadzīgos uzturēšanas un labiekārtošanas darbus. Jūlijā tika atjaunoti soli
un nokrāsoti ieejas vārti Vecajos,
Jaunajos un Šarlotes kapos.
Pamatojoties uz jaunajiem kapsētu uzturēšanas saistošajiem noteikumiem, š.g. jūlijā uzsākta kapavietu aktēšana visās četrās Bauskas
kapsētās.
Aktēšana ir vairāku darbību kopums, kurā ietilpst nekoptas kapavietas apzināšana, apsekošana un
brīdinājuma zīmes uzstādīšana. Aktēšanas mērķis ir reizi gadā apzināt
esošo situāciju kapos, lai noteiktu
kapavietas, kas netiek koptas vairāku gadu garumā.
Redzot brīdinājuma zīmi par
aktētu kapavietu, to nepieciešams
sakopt trīs mēnešu laikā. Aktēšana tiks veikta katru gadu. Ja piecus gadus pēc kārtas konstatēs, ka
kapavieta netiek kopta, kā arī nebūs
noslēgts līgums par kapavietas uzturēšanu, aktētā kapavieta pāries
pašvaldības pārvaldījumā un tiks
reģistrēta kā bezpiederīgo mirušā/-o
kapavieta.

Linda Tijone, SIA „Vides
serviss” valdes locekle

Dzimtsarakstu ziņas
Dzimtsarakstu ziņas no 24.07.2018. līdz 27.08.2018.
Reģistrēti dzimušie 20,t.sk. 8 meitenes un 12 zēni
Reģistrēti mirušie 30, t.sk. 13 sievietes un 17 vīrieši
Reģistrētas laulības 60, t.sk. baznīcā - 12
Bērniem doti vārdi: Rūdolfs, Kārlis, Mateo, Reinis, Lūkass, Alberts,
Ralfs, Martins, Toms, Edvards, Renārs, Lenards Jānis un Ilva, Amanda,
Alise, Melisa, Laine, Vanesa, Enija, Megana Mia.

Apsveikumi
Sirsnīgi sveicam mūsu novada dižos jubilārus
Mēriju KALNIŅU Bauskā
Veltu PĪLI Īslīcē
Paulīnu ZELČU Bauskā
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Informācija, paziņojumi

Novada kultūras pasākumu plāns septembrim
Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

līdz
30.septembrim

Bauskas muzejā

Alberta Franciska Pauliņa jubilejas izstāde „Retrospekcija”. Izstādes
apmeklējuma laikā demonstrē dokumentālo filmu „Tukuma Van Gogs”
(rež.V.Helmanis) par A.F.Pauliņu

līdz
30.septembrim

Bauskas muzejā

Irina Hmarževska. „Jautrie zvērēni un draugi”

1. septembrī
plkst. 14.00

pie Īslīces Kultūras nama

„Saulespuķu svētki lieliem un maziem”
20.30 – Brīvdabas kino bērniem „Kukaiņu slepenā dzīve”
22.00 – Brīvdabas kino pieaugušajiem „Blēži”

8. septembrī

Bauskas Vecpilsētā

„Pagalmu svētki un Putras godēšana. Zemgales Dižtirgus”
Pagalmiņu saimnieki viesus gaidīs no plkst. 11.00 līdz 16.00 pēcpusdienā,
gardās putras varēs nobaudīt no 14.00, līdz kamēr katli būs tukši, bet no
plkst. 10.00 līdz pat 17.00 gaidāma varena andele Zemgales dižtirgū.
Loterijas sākums neilgi pēc pulksten 16.00.

11.septembrī
11.30 - 14.00

Saules dārzā pie Plūdoņa
pieminekļa

Dzejas dienu pasākums „Iemācies sauli, kukainīt!”
Piedalās literāti un Bauskas novada skolu audzēkņi

13. septembrī
plkst. 12.00

V.Plūdoņa muzejā

Dzejas dienu pasākums

16. septembrī
plkst. 16.00

Bauskas Kultūras centrā

#LV100
Spēlfilma „Bille”. Jāiegādājas biļete.

27. septembrī
plkst. 15.00

Bauskas Kultūras centrā

Lielvārdes pensionāru biedrības senioru teātra „PAŠI” viesizrāde „Kapusvētku PR”. Ironisks stāsts par latvieti kapos ar detektīva elementiem

28. septembrī
plkst. 10.00

Bauskas Kultūras centrā

Novadu Grāmatu svētki Bauskā

29. septembrī
plkst. 16.00

Bauskas Kultūras centrā

Senioru balle

29.septembrī
plkst.18.00

Vecsaules saietu namā

Stūrīšu amatierteātra izrāde A.Kasone „Trešais vārds”

29.septembrī
plkst.21.00

Īslīces Kultūras namā

Miķeļdienas balle

30. septembrī
plkst. 12.00

Atpūtas vietā aiz galdniecības, Codē

Miķeļdienas pasākums „Piena upe ķīseļa krastos”

30. septembrī
plkst. 16.00

Ceraukstes tautas namā

Pagasta senioru (pensionāru) vakars

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

