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dodies uz
peldbaseinu

LIAA Bauskas biznesa
inkubatoram – gada jubileja

Svētki

Jau sesto reizi Bauskas apkārtnē
norisināsies „Bauskas patriotiskā
kafejnīcu nedēļa”. Šajā reizē piedalīsies četri ēdināšanas uzņēmumi no
Bauskas un Rundāles novada, kā arī
Bauskas Motormuzejs.
Kafejnīcās un restorānos tiks
piedāvāts divu vai trīs ēdienu komplekts, kuru cena ir 15,00 eiro. Ja
būs vēlme nogaršot kādu ēdienu atsevišķi, tad to būs iespējams nopirkt
par īpašu cenu, taču par šo vienu
ēdienu nebūs iepējas iesniegt akcijas vizītkarti dāvanu kartes iegūšanai.
Lai iegūtu dāvanu karti, nav jāapmeklē noteikts minimālais kafejnīcu daudzums. Tas var būt arī viens
ēdināšanas uzņēmums ar nobaudītu
vienu ēdienu komplektu 15,00 eiro
vērtībā.
Katrā vietā, kura piedalās šajā
pasākumā būs akcijas „trauks”,
kurā, pēc ēdiena komplekta nobaudīšanas, varēs atstāt akcijas „vizītkarti” (norādot vārdu, uzvārdu,
kontakttālruni, e-pastu, uzrakstot
vēlējumu Lietuvai un Igaunijai vai
uzņēmumam). Lielāka iespēja saņemt dāvanu karti būs tiem, kuri
būs viesojušies vairākās kafejnīcās
un restorānos un nobaudījuši īpašos
šīs nedēļas ēdienu komplektus.
Vizītkarti var iesniegt visas personas bez vecuma un darba vietas
ierobežojuma, pamatnosacījums –
jānobauda konkrētais patriotiskās
nedēļas ēdiens 15,00 eiro vērtībā.
Par citu kafejnīcas ikdienas ēdienu vizītkarti nevar iesniegt. Dāvanu
ieguvēji tiks noskaidroti 28.februārī.
Visu informāciju un dalības noteikumus, kā arī kafejnīcu un restorānu piedāvājumus varat aplūkot
pašvaldības mājas lapā www.bauska.lv.

Inese Turkupole-Zilpure,
Bauskas TIC vadītāja

Atzīmējot šo notikumu, tika rīkots neformāls jubilejas pasākums dalībniekiem, sadarbības partneriem un
potenciālajiem klientiem 									
FOTO: Jānis Paļulis
2018.gada 26. janvārī apritēja
gads, kopš Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūras (LIAA) Bauskas biznesa inkubatora oficiālās
atklāšanas. Atzīmējot šo notikumu, tika rīkots neformāls jubilejas
pasākums dalībniekiem, sadarbības partneriem un potenciālajiem
klientiem. Vakara tēma – Vienotība.
Vakara pirmajā daļā LIAA
Bauskas biznesa inkubatora pārstāvji informēja par pirmā gada
rezultātiem skaitļos. Proti, 2017.
gadā inkubatorā tika uzņemti 7
jaunie uzņēmēji un 17 ideju autori vecumā no 19 līdz 69 gadiem.
Atbilstoši reģiona īpatnībām, 6
biznesa idejas ir bijušas pārtikas
rūpniecībā, 4 idejas apģērbu un
aksesuāru ražošanā specifiskām

mērķa grupām, kā arī vairākas
nestandarta idejas saistītas ar izklaižu piedāvājuma paplašināšanu, bērnu un dzīvnieku produktu
ražošanu, neformālo izglītību u.c.
Gada laikā inkubatorā ir noorganizēti 32 pasākumi, kurus apmeklējuši 422 dalībnieki, 310 stundas ir
pavadītas individuālajās konsultācijās, kā arī nodibināti kontakti
ar aptuveni 40 reģiona uzņēmējiem un 30 sadarbības partneriem.
Kopumā pirmais darbības gads
aizritējis, liekot uzsvaru uz atpazīstamības nodrošināšanu, jaunu
klientu piesaisti, jauno un topošo
uzņēmēju kopienas izveidi, kā arī
inkubatora dalībnieku zināšanu un
biznesa ideju attīstību. Papildus
2017.gadā tika realizēti koprades
(coworking) telpu labiekārtošanas pasākumi, lai turpmāk ikviens

savu darba dienu varētu pavadīt
radošā atmosfērā.
Vakara gaitā diplomi tika pasniegti sešiem Bauskas biznesa
inkubatora dalībniekiem, kuri
ar savu darbību, mērķtiecību un
spēcīgām rakstura īpašībām ir izcēlušies biznesa ideju attīstības
laikā. Šie seši dalībnieki ir Māra
Zvirgzda no Rundāles novada
(zīmols „KalAn”), Gunta Vējiņa-Mežajeva no Iecavas novada (zīmols „MAASA”), Nauris
Glaudāns (SIA „Baltic Napkins”),
Daira Jātniece (SIA „Tiks Tev un
Man”), Sintija Dozberga un Iluta
Straģe (Z/S „Krišjāņi”) no Bauskas novada.
Noslēgumā LIAA Bauskas biznesa inkubatora vārdā vēlamies

pateikties par iedvesmas stāstiem
piedzīvojumu meklētājam Mārcim Pļaviņam, Solvitai Jirgensonei (apvienība „JUMS”) un Robertam Češeiko (SIA „Keefa”),
par muzikālās atmosfēras radīšanu
Mārtiņam Jātniekam, par vakara
iemūžināšanu foto mirkļos Jānim
Paļulim un Kultūras centram par
atbalstu gaismas sajūtu radīšanā.
Paldies ikvienam viesim par sirsnīgās atmosfēras radīšanu.
Novēlējums LIAA Bauskas
biznesa inkubatora esošajiem dalībniekiem: lai ka nākamajā gadā
tieši jūs būtu tie, kas topošajiem
uzņēmējdarbības censoņiem stāsta veiksmes un iedvesmas stāstus!

Laila Glaudāne,
LIAA Bauskas biznesa
inkubatora projektu vadītāja
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Iesniedz savu projektu

Par Bauskas novada pašvaldības
finansiālu atbalstu projektu konkursam
„Mēs savam novadam 2018”
NOLIKUMS
Bauskas novada pašvaldība izsludina projektu konkursu „Mēs savam novadam 2018”. Šajā gadā paredzētais finansējums 10 000 eiro. Projekta pieteikums ar norādi „Projektu konkursam „Mēs savam novadam 2018”” jāiesniedz Bauskas novada pašvaldības iestādē „Bauskas novada administrācija” no 2018.
gada 1.marta līdz 2018.gada 29.martam plkst. 15.00. Adrese: Bauskas novada administrācija, Uzvaras iela
1, Bauska, Bauskas novads.
Konsultācijas par projektu pieteikumu sagatavošanu sniegs Attīstības un plānošanas nodaļas projektu
vadītāja Iveta Balcere (tālr. 63921942, e-pasts: iveta.balcere@bauska.lv) un teritorijas plānotāja Dace
Platonova (tālr. 63963972, e-pasts: dace.platonova@bauska.lv).
Informatīvais seminārs par projekta pieteikumu sagatavošanu 2018.gada 6.martā plkst.14.00 Bauskas
novada administrācijā, 3.stāva zālē Uzvaras ielā 1, Bauskā.
Projekta pieteikuma veidlapa, vērtēšanas kritēriji un atskaišu veidlapa pieejama pašvaldības interneta
mājaslapā www.bauska.lv sadaļā „Līdzdalība” - “Mēs savam novadam 2018”.
I. Vispārīgie jautājumi
1.Nolikums nosaka kārtību, kādā
Bauskas novada pašvaldība piešķir
finansiālu atbalstu Bauskas novada
biedrību, nodibinājumu un reliģisko
organizāciju (turpmāk – nevalstiskās organizācijas) projektu realizācijai izglītības, kultūras, sporta,
jaunatnes politikas un vides labiekārtošanas jomā projektu konkursā
„Mēs savam novadam”.
2. Pieteikumus projektu īstenošanai var iesniegt nevalstiskās organizācijas, kas ir reģistrētas LR
Uzņēmumu reģistra biedrību un
nodibinājumu reģistrā vai reliģiskās
organizācijas, kas ir reģistrētas Reliģisko lietu pārvaldē.
II. Finansējuma piešķiršanas
mērķi
3. Finansējuma piešķiršanas mērķis ir veicināt sabiedrībai nepieciešamu, sabiedriski nozīmīgu projektu
un pasākumu īstenošanu Bauskas
novada teritorijā, uzlabojot dzīves
kvalitāti novada iedzīvotājiem, kā
arī veicināt atbildību par savas dzīves vides un dzīves kvalitātes uzlabošanu un attīstīt sadarbību starp
pašvaldību, nevalstiskajām organizācijām un uzņēmējiem.
III. Finansējuma piešķiršanas
nosacījumi
4. Projekta aktivitātes tiek īstenotas Bauskas novada pašvaldības teritorijā. Ieguvēji no projekta aktivitāšu īstenošanas ir Bauskas novada
iedzīvotāji.
5. Pašvaldības finansējumu piešķir pretendentiem, kuru projekti:
5.1. paredz kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanas dažādošanu un/vai
uzlabošanu;
5.2. veicina sporta aktivitātes;
5.3. veicina drošas un sakārtotas
vides veidošanos Bauskas novada

pašvaldības teritorijā;
5.4. paredz publiski pieejamu teritoriju labiekārtošanu un infrastruktūras uzlabošanu, ja tā saistīta ar sabiedrībai nepieciešamu, sabiedriski
nozīmīgu aktivitāšu īstenošanu;
5.5. ir saistīti ar pašvaldības kompetencē esošo funkciju īstenošanu.
6. Pašvaldība finansējumu piešķir:
6.1. publiski pieejamu teritoriju
labiekārtošanai un infrastruktūras
uzlabošanai, ja tā saistīta ar sabiedrībai nepieciešamu, sabiedriski nozīmīgu aktivitāšu īstenošanu t.sk.:
6.1.1. būvmateriālu iegādei un
būvdarbiem;
6.1.2. aprīkojuma nomai, iegādei
un uzstādīšanai;
6.1.3. labiekārtošanas darbu
veikšanai nepieciešamo materiālu
iegādei;
6.1.4. aprīkojuma un inventāra
iegādei vai nomai;
6.1.5. transporta pakalpojumiem
un dalības maksai, ja tas saistīts ar
izglītojošu pasākumu apmeklējumu;
6.1.6. kancelejas preču un materiālu iegādei, pasākuma organizēšanai;
6.1.7. lektoru un ekspertu atalgojumam u.c. ārpakalpojumiem;
6.1.8. informatīvo uzskates materiālu izgatavošanai un iegādei;
6.1.9. pasākuma reklāmas izdevumiem.
7. Finansējums netiek piešķirts:
7.1. projektiem, kam ir peļņas gūšanas raksturs;
7.2. projektiem, kas paredz teritorijas labiekārtošanu un infrastruktūras uzlabošanu privātpersonu īpašumā, izņemot bērnu rotaļu laukumu,
soliņu, atkritumu konteineru un apstādījumu izveidošanas projektus,

kas paredzēti daudzdzīvokļu dzīvojamo māju teritorijā un ir publiski
pieejami;
7.3. pasākumiem, kas saturiski
dublējas ar Bauskas novada pašvaldības organizētajiem pasākumiem;
7.4. pasākumiem, kas tiek organizēti vienas nevalstiskās organizācijas ietvaros un nav orientēti uz
sadarbību;
7.5. nevalstiskajai organizācijai,
kura projekta pieteikumā nav paredzējusi iesniedzēja brīvprātīgo darbu vai līdzfinansējumu;
7.6. nevalstiskajai organizācijai,
kura ir saņēmusi finansējumu iepriekšējā gadā, bet nav izpildījusi
līguma saistības.
8. Nevalstiskā organizācija konkursa ietvaros var saņemt atbalstu
vienam projektam. Maksimālā atbalsta summa vienam projektam ir
līdz 1000 euro.
9. Kopējā projektu atbalsta summa viena finanšu gada ietvaros tiek
apstiprināta Bauskas novada pašvaldības ikgadējā budžetā.
10. Finansējumu piešķir Bauskas novada pašvaldības budžetā
nevalstisko organizāciju atbalstam
paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.
11. Finansējums tiek ieskaitīts
nevalstiskās organizācijas norādītajā
kredītiestādes kontā.
IV. Projektu pieteikumu iesniegšana
12. Projektu konkurss „Mēs savam novadam” tiek izsludināts 1
(vienu) reizi gadā.
13. Projektu pieteikumu iesniegšana tiek izsludināta Bauskas novada pašvaldības mājas lapā www.
bauska.lv un laikrakstā „Bauskas
Novada Vēstis”.
14. Projekta pieteikums jāiesniedz Bauskas novada pašvaldības

iestādē „Bauskas novada administrācija”, aizpildot Projekta pieteikuma veidlapa (1.pielikums, www.
bauska.lv).
V. Konkursa projektu izvērtēšanas komisija
15. Konkursa projektu izvērtēšanas komisiju (turpmāk – komisija)
veido trīs Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” pārstāvji.
16. Komisijas sastāvu apstiprina
Bauskas novada domes priekšsēdētājs.
VI. Projektu pieteikumu izskatīšanas un izvērtēšanas kārtība
17. Projektu izvērtēšana tiek
veikta mēneša laikā pēc noteiktā iesniegšanas termiņa beigām.
18. Projektu vērtēšana notiek trīs
kārtās:
18.1. atbilstības pārbaude – Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas novada administrācija”
Attīstības un plānošanas nodaļas
speciālists pārbauda projekta pieteikumu atbilstību administratīvajiem
kritērijiem. Pārbaudītājam ir tiesības
nepieciešamības gadījumā pieprasīt
detalizētu papildus informāciju/
pamatojumu. Ja projekts neatbilst
kādam no administratīvajiem kritērijiem, tas tiek izslēgts no tālākas
dalības projektu konkursā;
18.2. turpmāko projekta izvērtējumu atbilstoši izvērtēšanas kritērijiem (2.pielikums www.bauska.lv)
veic komisija. Komisija iepazīstas ar
projektu, ja nepieciešams, apmeklē
vietu, kur ir plānots īstenot projektu,
izvērtē tā aktualitāti un lietderīgumu, īpašu uzmanību pievēršot tam,
cik daudz un uz cik ilgu laiku projekts uzlabos vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti, kā arī projekta atbalstītāju un potenciālo „labuma” guvēju
skaitu iedzīvotāju vidū. Komisija
projektu izvērtēšanas procesā var
iesaistīt ekspertus, atkarībā no iesniegto projektu satura. Izvērtēšanas
gaitā komisija var piedāvāt samazināt projekta budžetu vai vienoties ar
projekta iesniedzēju par izmaiņām
projekta aktivitāšu plānā un budžetā, lai efektīvi izmantotu pieejamos
līdzekļus;
18.3. gala lēmumu par finanšu
līdzekļu piešķiršanu nevalstiskajām
organizācijām pieņem Bauskas novada dome;
18.4. lēmumu par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu projekta
iesniedzējam nosūta uz pieteikumā
norādīto e-pastu.
VII. Projekta īstenošanas nosacījumi
19. Piešķirtā līdzfinansējuma izmaksa, līguma slēgšanu un atskaišu
pieņemšanu pēc projekta realizācijas organizē Bauskas novada paš-

valdības iestādes „Bauskas novada
administrācija” speciālisti. Finansēšanas līgumus saskaņā ar domes
lēmumiem paraksta pašvaldības izpilddirektors.
20. Pašvaldība ar pretendentu
slēdz līgumu par pašvaldības finansējuma piešķiršanu atbalstītā projekta īstenošanai, līgumā nosakot:
20.1. līgumslēdzēju tiesības, pienākumus un atbildību;
20.2. finansēšanas un atskaišu
par piešķirto līdzekļu izlietojumu iesniegšanas kārtību un termiņus;
20.3. projekta īstenošanas darbības pārraudzību un kontroli.
21. Finansējuma saņēmējs var ierosināt veikt līguma grozījumus par
to rakstveidā vienojoties. Lai rosinātu līguma grozījumus, finansējuma
saņēmējam jāiesniedz Bauskas novada pašvaldības iestādē „Bauskas
novada administrācija” grozījumu
nepieciešamības pamatojums.
22. Finansējuma saņēmējs atskaitās par izlietotajiem līdzekļiem ne
vēlāk kā 30 dienu laikā pēc projekta
realizācijas, bet ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 30.decembrim, iesniedzot
pašvaldības projektu speciālistam
atskaiti par izlietoto naudu un projekta realizāciju, pievienojot informatīvos materiālus (3.pielikums
www.bauska.lv).
23. Pašvaldībai ir tiesības pieprasīt papildus informāciju par projekta
realizācijas gaitu un rezultātiem, kā
arī kontrolēt piešķirtā finansiālā atbalsta izlietojumu.
24. Ja projekts netiek īstenots
noteiktajā termiņā, netiek iesniegta
atskaite vai piešķirtais finansējums
izmantots citiem mērķiem, nevalstiskajai organizācijai saņemtais
finansējums jāatmaksā Bauskas
novada pašvaldībai, kā arī tā nevar
pretendēt uz Bauskas novada domes
finansējumu nākamajā gadā.
25. Pašvaldības projektu speciālists budžeta gada beigās sniedz atskaiti par piešķirtā finansiālā atbalsta izlietojumu.
26. Konsultācijas par projekta pieteikuma aizpildīšanu sniedz
Bauskas novada pašvaldības projektu speciālists.

Domes priekšsēdētājs
R.Ābelnieks

Var iesniegt projektu pieteikumus uzņēmējdarbības un pakalpojumu attīstībai
Biedrība „Bauskas rajona lauku
partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas
4.kārtu Eiropas lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas
2014.–2020.gadam apakšpasākuma
19.2. “Darbību īstenošana saskaņā
ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē „Vietējās
ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2018.gada 23.februāra līdz 2018.gada 23.martam.
4. kārtā pieejamais publiskais fi-

nansējums ir 148 437,79 EUR.
1. Mērķis: veicināt uzņēmējdarbības un pakalpojumu attīstību
Rīcība, kurā tiks pieņemti projektu iesniegumi:
- 1.1.rīcībā „Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai”
Maksimālā viena projekta atbalsta intensitāte:
- 70%;
- kopprojekta gadījumā – 80%.
Maksimālā attiecināmo izmaksu
summa vienam projektam:
- 20 000 EUR.
Projektu īstenošanas termiņi:

1) ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no
Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma
apstiprināšanu;
2) pārējiem projektiem projektu
īstenošanas termiņš ir viens gads no
Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma
apstiprināšanu.
Projektu iesniegumi jāiesniedz
biedrības „Bauskas rajona lauku
partnerība” birojā Bauskā, Uzvaras
ielā 1, 4.stāvā papīra dokumenta formā vai elektroniska dokumenta formā Elektronisko dokumentu likumā

noteiktajā kārtībā, nosūtot uz Lauku
atbalsta dienesta elektronisko pastu
lad@lad.gov.lv vai iesniedzot Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās
pieteikšanās sistēmā (EPS) https://
eps.lad.gov.lv (jābūt EPS lietotājam,
vismaz vienu dienu pirms projekta
iesniegšanas noslēdzot par to līgumu
ar Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienestu).
Ar Vietējās attīstības stratēģiju,
rīcību, mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem,

minimālo punktu skaitu pozitīva
atzinuma saņemšanai un iesniedzamajiem dokumentiem var iepazīties
Bauskā, Uzvaras ielā 1, 4.stāvā, Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.
lad.gov.lv un biedrības mājas lapā
www.bauskaspartneriba.lv (sadaļā
„Projekti” / „Projektu konkursi”).

Jolanta Kalinka, tel.29781969,
jolanta.lauva@inbox.lv
Inese Bramane, tel. 26752200,
bauskas.partneriba@inbox.lv
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Par kārtību, kādā Bauskas novada dome piešķir līdzfinansējumu
nevalstisko organizāciju iniciatīvu īstenošanai 2018.gadā
NOLIKUMS
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka kārtību,
kādā Bauskas novada dome piešķir
līdzfinansējumu Bauskas novada
biedrību, nodibinājumu un reliģisko
organizāciju (turpmāk tekstā – nevalstiskās organizācijas) iniciatīvu realizācijai izglītības, kultūras,
sporta, jaunatnes politikas un vides
labiekārtošanas jomā.
2. Pieteikumus līdzfinansējuma
saņemšanai var iesniegt nevalstiskās organizācijas, kas ir reģistrētas
LR Uzņēmumu reģistra biedrību un
nodibinājumu reģistrā vai reliģiskās
organizācijas, kas ir reģistrētas reliģisko lietu pārvaldē.
II. Līdzfinansējuma piešķiršanas mērķi
3. Līdzfinansējuma piešķiršanas
mērķis ir veicināt sabiedrībai nepieciešamu, sabiedriski nozīmīgu iniciatīvu īstenošanu Bauskas novada
teritorijā, uzlabojot dzīves kvalitāti
novada iedzīvotājiem, kā arī veicināt atbildību par savas dzīves vides
un dzīves kvalitātes uzlabošanu un
attīstīt sadarbību starp pašvaldību,
nevalstiskajām organizācijām un
uzņēmējiem.
III. Līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumi
4. Iniciatīva tiek īstenota Bauskas novada pašvaldības teritorijā.
Ieguvēji no iniciatīvas īstenošanas
ir Bauskas novada iedzīvotāji.

5. Pašvaldības līdzfinansējumu
piešķir pretendentiem, kuru iniciatīvas:
5.1. paredz kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanas dažādošanu un/vai
uzlabošanu;
5.2. veicina sporta aktivitātes;
5.3. veicina drošas un sakārtotas
vides veidošanos Bauskas novada
pašvaldības teritorijā;
5.4. paredz publiski pieejamu
teritoriju labiekārtošanu un infrastruktūras uzlabošanu, ja tā saistīta
ar sabiedrībai nepieciešamu, sabiedriski nozīmīgu aktivitāšu īstenošanu;
5.5. ir cita projekta sastāvdaļa
(līdzfinansējums fondu finansējuma
piesaistei);
5.6. ir saistīti ar pašvaldības kompetencē esošo funkciju īstenošanu.
6. Pašvaldība līdzfinansējumu
piešķir:
6.1. publiski pieejamu teritoriju
labiekārtošanai un infrastruktūras
uzlabošanai, ja tā saistīta ar sabiedrībai nepieciešamu, sabiedriski nozīmīgu aktivitāšu īstenošanu t.sk.:
6.1.1. būvmateriālu iegādes izmaksas un būvdarbu izmaksas;
6.1.2. aprīkojuma nomai, iegādei
un uzstādīšanai;
6.1.3. labiekārtošanas darbu
veikšanai nepieciešamo materiālu
iegādei.
6.1.4. aprīkojuma un inventāra
iegādei vai nomai;

6.1.5. transporta pakalpojumiem
un dalības maksai, ja tas saistīts ar
izglītojošu pasākumu apmeklējumu;
6.1.6. kancelejas preču un materiālu iegādei, pasākuma organizēšanai;
6.1.7. lektoru un ekspertu atalgojumam u.c. ārpakalpojumiem;
6.1.8. informatīvo uzskates materiālu izgatavošanai un iegādei;
6.1.9. pasākuma reklāmas izdevumiem;
6.1.10. līdzfinansējumam dalībai
citos projektos.

7. Līdzfinansējums netiek piešķirts:
7.1. projektiem, kam ir peļņas
gūšanas raksturs;
7.2. projektiem, kas paredz teritorijas labiekārtošanu un infrastruktūras uzlabošanu privātpersonu
īpašumā izņemot bērnu rotaļu laukumu, soliņu, atkritumu konteineru
un apstādījumu izveidošanas projektus, kas paredzēti daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju teritorijā un ir publiski pieejami;
7.3. pasākumiem, kas saturiski
dublējas ar Bauskas novada domes
organizētajiem pasākumiem;
7.4. pasākumiem, kas tiek organizēti vienas nevalstiskās organizācijas ietvaros un nav orientēti uz
sadarbību;
7.5. nevalstiskajai organizācijai,
kura projekta pieteikumā nav paredzējusi iesniedzēja pašieguldījumu

vai savu finansējumu;
7.6. nevalstiskajai organizācijai,
kura ir saņēmusi finansējumu iepriekšējā gadā, bet nav izpildījusi
līguma saistības.

8. Nevalstiskā organizācija var
saņemt līdzfinansējumu:
8.1. mobilitātes iniciatīvām - līdz
1000 euro gadā;
8.2. citu attiecināmo pasākumu
īstenošanai - līdz 2500 euro gadā;
8.3. atbilstoši līdzfinansējamā
projekta nosacījumiem.
9. Līdzfinansējumu piešķir Bauskas novada pašvaldības budžetā
nevalstisko organizāciju atbalstam
paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.
10. Līdzfinansējums tiek ieskaitīts nevalstiskās organizācijas bankas kontā.
IV. Projektu pieteikumu iesniegšana
11. Pieteikums (1.pielikums,
www.bauska.lv) līdzfinansējuma
saņemšanai jāiesniedz Bauskas novada domē, ne vēlāk kā divus mēnešus pirms iniciatīvas īstenošanas.
V. Līdzfinansējuma piešķiršanas un pieteikuma izskatīšanas
kārtība
12. Pieteikums līdzfinansējuma
saņemšanai tiek izskatīts Bauskas
novada domes pastāvīgajās komitejās.

13. Lēmumu par līdzfinansējuma
piešķiršanu nevalstiskajām organizācijām pieņem Bauskas novada
dome.
14. Pašvaldība ar pretendentu
slēdz līgumu par līdzfinansējuma
izlietojumu un izlietotā līdzfinansējuma atskaites iesniegšanas kārtību.
VI. Atskaite par līdzfinansējuma izlietojumu
15. Nevalstiskā organizācija 30
dienu laikā pēc iniciatīvas realizācijas, bet ne vēlāk kā līdz 30.decembrim, iesniedz Bauskas novada
domei atskaiti par paveikto (2.pielikums, www.bauska.lv).
16. Bauskas novada domei ir
tiesības pārbaudīt piešķirtā līdzfinansējuma izlietojumu atbilstoši
iniciatīvai un pieprasīt papildus informāciju par iniciatīvas realizācijas gaitu.
17.Ja iniciatīva netiek īstenota
noteiktajā termiņā, netiek iesniegta
atskaite vai piešķirtais līdzfinansējums izmantots citiem mērķiem, nevalstiskajai organizācijai saņemtais
līdzfinansējums jāatmaksā Bauskas
novada domei, kā arī tā nevar pretendēt uz Bauskas novada domes
līdzfinansējumu nākamajā gadā.

Domes priekšsēdētājs
R.Ābelnieks

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
apsekos laukus Bauskas novadā

guma un Neretas novada
teritorijā, lai precizētu informāciju kartes sagatavošanas
procesā, tas nozīmē - veiks
teritorijas apsekošanu dabā.

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras Dienvidu nodaļas
darbinieki 2018. gadā veiks lauku
apsekošanas darbus Bauskas, Vecumnieku, Ķeguma un Neretas novada teritorijā.
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (LĢIA) ir Aizsardzības
ministrijas padotībā esoša valsts
pārvaldes iestāde, kas saskaņā ar
Ģeotelpiskās informācijas likumu
un Ministru kabineta 2013.gada
9.jūlija noteikumos Nr.384 „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas
aģentūras nolikums” noteiktajām
funkcijām un uzdevumiem iegūst,
sagatavo un atjaunina ģeotelpiskās
informācijas pamatdatus, tai skaitā
ģeotelpisko informāciju, kas ietverta topogrāfiskajos plānos un topogrāfiskajās kartēs mērogu rindas
1:250 000–1:10 000 ietvaros.
Laika periodā no 2018. gada
janvāra līdz decembrim, Aģentūras darbinieki veiks topogrāfisko
karšu M 1:10 000 sagatavošanas
darbus Bauskas, Vecumnieku, Ķe-

Saskaņā ar Ģeotelpiskās
informācijas likuma 9.panta
pirmo daļu, nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais
valdītājs vai lietotājs nedrīkst ierobežot ģeodēzisko un kartogrāfisko
darbu veikšanu savā īpašumā esošajā vai pārvaldāmajā teritorijā.
LĢIA darbiniekiem ir darba apliecības, kuras, nepieciešamības gadījumā, var uzrādīt. Pārvietošanās
notiek tikai ar Nacionālo bruņoto
spēku automašīnām, kuras var atpazīt pēc valsts reģistrācijas numurzīmēm, kas sākas ar burtiem LA.
Informācija par Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru atrodama:

Gunda Cērmūkša, LĢIA
Ģeoinformācijas sistēmu
un informācijas tehnoloģiju
departamenta Dienvidu
nodaļas vadītāja vietniece
Tel.65288444; mob.t. 28655594

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

4

2018.gada 16.februārī

Budžets

lasiet arī www.bauska.lv

Apstiprināts Bauskas novada p

1.februārī Bauskas novada dome
apstiprināja 2018. gada pašvaldības
pamatbudžetu, ko veido plānotie
ieņēmumi 27 382 859 eiro apmērā,
budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 3 554 751 eiro un aizņēmumu
līdzekļi 8 990 146 eiro.
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu,
kopējie ieņēmumi pieauguši par 4,8
%. Ieņēmumi bez mērķdotācijām un
ES fondu projektiem sastāda 21,63

milj. eiro, kas ir par 1,5 % lielāki
nekā 2017.gadā.
Kopā finanšu resursi izdevumu
segšanai sastāda 39 927 756 eiro.
Pamatbudžeta izdevumi plānoti 37
404 347 eiro apmērā. Plānots atmaksāt aizņēmumu 1 784 006 eiro
apmērā un ieguldīt 90 125 eiro pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA „Īslīces ūdens”.
Par budžeta prioritāti 2018. gadā

ir noteikta Eiropas Savienības un
pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansēto projektu, arī valsts budžeta līdzfinansēto projektu īstenošana. Kopā plānots īstenot 22 Eiropas Savienības atbalstītus projektus
par kopējo summu 5,88 milj. eiro.
Salīdzinot ar 2017.gadu, ieņēmumi
saistībā ar ES fondu projektu īstenošanu pieaugs par 97,7 %.

Nodokļu ieņēmumi veido būtiskāko pašvaldības ieņēmumu daļu. 2018.
gadā prognozēti 15, 83 milj. eiro jeb
57,8 % no ieņēmumu kopapjoma.
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa
(IIN) apjoms budžetā plānots 13,34
milj. eiro. Tie sastāda 48,7 % no ko-

pējiem pamatbudžeta ieņēmumiem.
IIN prognoze ir par 2,5 % jeb 321
tūkstoti eiro lielāka, salīdzinot ar
2017. gada prognozi.
Vairāk kā trešdaļa no ieņēmumiem ir transferti no valsts budžeta un citām pašvaldībām. Valsts

budžeta transferti plānoti 9,5 milj.
eiro apjomā. Tostarp 3,9 milj. eiro
paredzēti pedagogu algām, kas, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo
periodu, ir par 0,6 % vairāk.
Dotācija no pašvaldību izlīdzināšanas fonda plānota 2,74 milj. eiro.

Bauskas novada pašvaldības
ieņēmumi tiek novirzīti pašvaldības izglītības, kultūras un sporta
iestādēm, struktūrvienībām, pasākumu finansēšanai, infrastruktūras uzturēšanai, pabalstiem maznodrošinātajiem iedzīvotājiem,
projektu finansēšanai un citiem
izdevumiem.
Jaunuzceltā baseina uzturēšanai plānoti 290 tūkstoši eiro,
tostarp atlīdzībai – 133 tūkstoši
eiro. Martā pašvaldībā darbu sāks
Pašvaldības policija. Tās darbības
nodrošināšanai būs nepieciešami
183 tūkstoši eiro.
2018. gadā jāpabeidz iesāktie
investīciju projekti: Īslīces ielas
pārbūve, Bauskas 2.vidusskolas
ēkas siltināšana, Mežotnes pamatskolas ēkas pārbūve, Sporta
halles būvniecība, Bauskas pamatskolas ēkas pārbūve, Mūzikas
un mākslas skolas ēkas rekonstrukcija un videonovērošanas
sistēmas izbūve Bauskā un citi
projekti.
Bauskas novada budžetā vislielākie finanšu līdzekļi – 48,2 %
jeb vairāk kā 18 miljoni eiro paredzēti izglītībai.
Bauskas novada pašvaldībā no
2018. gada ir paplašināts brīvpusdienu saņēmēju loks. Tagad
brīvpusdienas tiek nodrošinātas
visiem pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem un 5.-10.klašu
izglītojamajiem, paredzot teju
600 tūkstošus eiro. Salīdzinot ar
2017. gadu, izdevumi ir auguši
par 213 tūkstošiem eiro.
Ir paplašināts arī stipendiju saņēmēju loks ar 10. un 11. klašu
skolēniem, paredzot tam budžetā
papildu 11 tūkstošus eiro.

Izglītības iestāžu investīciju
projektiem plānoti 5,25 milj. eiro.
Kultūrai, atpūtai un sportam
plānoti teju 3,5 milj. eiro. Bauska
sevi pieteikusi kā festivālu pilsētu, tāpēc plānots finansiāls atbalsts arī festivālu organizēšanai
Bauskā – kantrifestivālam „Country Bauska 2018”, starptautiskajam mūsdienu etniskās mūzikas un vēstures rekonstrukcijas
festivālam „Zobens un Lemess”,
mūzikas un mākslas festivālam
„Vivat Curlandia!”, Bauskas
svētkiem „Bauskas TasTe” un novada svētkiem Vecsaules pagastā.
Ievērojami finanšu līdzekļi – vairāk nekā 6 miljoni eiro –
plānoti ekonomiskajai darbībai
jeb ceļu un ielu infrastruktūras
uzturēšanai, investīciju projektu
īstenošanai. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai
plānoti 4,5 milj. eiro. Vides aizsardzības pasākumiem paredzēti
162 tūkstoši eiro. Veselības atbalsta pasākumiem plānoti 170 tūkstoši eiro. Sociālajai aizsardzībai
paredzēti izdevumi 2,4 milj. eiro.
Sabiedriskās kārtības un drošības
pasākumiem plānoti 284 tūkstoši
eiro.
Izpildvaras jeb pašvaldības
pārvaldes funkciju nodrošināšanai plānoti nepilni 2 milj. eiro jeb
5,3 % no visiem izdevumiem. Atlīdzībai paredzētie izdevumi pieauguši par 5,8% jeb 789 000 eiro.
Būtiskāko pieauguma daļu veido
minimālās algas pieaugums valstī
no 380 eiro uz 430 eiro, darba devēja sociālā nodokļa izmaiņas un
jaunās darbavietas Pašvaldības
policijā un Bauskas peldbaseinā.

lasiet arī www.bauska.lv
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• Īslīces ielas pārbūve
• Gājēju un veloceliņa pabeigšana uz Bērzkalnu ciemu
• Brīvības bulvāra pārbūve
Bauskā
• Mūsas gājēju tiltiņam pieguļošās teritorijas labiekārtošana
un apgaismojuma izbūve
• Pilskalna ielas pārbūve
Bauskā
• Autoceļa uz atpūtas kompleksu „Miķelis” pārbūve Gailīšu pagastā
• Tilta atjaunošana Gailīšu pagasta Pāces ciemā
• Stāvlaukuma pie Bauskas
peldbaseina būvprojekta izstrāde

• Mēmeles ielas Bauskā pārbūves būvprojekta izstrāde
• Rātslaukuma attīstības būvprojekta izstrāde
• Pilskalna ielas turpinājuma
līdz Salātu ielai Bauskā izbūves
būvprojekta izstrāde
• Ceriņu ielas, Biržu ielas (no
Dārza ielas uz lidlauku), Krasta
ielas,
Lauku ielas Bauskā seguma
maiņas būvprojekta izstrāde
• Lauku un Liepu ielas Īslīces
pagastā būvprojekta izstrāde,
Liepu ielas Brunavas pagastā Grenctālē seguma maiņas un
tilta

atjaunošanas būvprojekta izstrāde
• Ielu apgaismojuma ierīkošana Codes pagasta Mazās, Dārza
un Saules ielā, Dāviņu ciema
Raiņa ielā, Mežotnes ciemā,
Vecsaules pagasta Zvaigznes
ciemā un apgaismojuma projektēšana Brunavas pagasta Liepu
ielā
• Ielu asfaltēšana un grants
ceļu pārbūve pagastos
• Bauskas novada pašvaldības
ceļu infrastruktūras uzlabošana
– caurteku atjaunošana, apauguma noņemšana, šķembu seguma
atjaunošana

• Attīrīšanas iekārtu un ūdens
atdzelžošanas stacijas izbūves pabeigšana Gailīšu pagasta Pamūšas
ciemā
• Ūdensvada rekonstrukcija
Grenctāles ciemā
• Codes pagasta Saulstaru
ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija
• Codes pagasta Munču ūdens atdzelžošanas iekārtu izbūves projektēšana un autoruzraudzība
• Gailīšu pagasta Birzgaļu ciema
ūdens atdzelžošanas stacijas projektēšana
• Daudzdzīvokļu ēku Vītolu un
Salātu ielā pagalmu labiekārtošana
• Bruģa seguma atjaunošana Zaļā
ielā 25, Bauskā
• Garozas muižas parka pārbūve

Mežotnes pagastā
• Ceraukstes pagasta Mūsas ciema ūdenstorņa demontāža
• Bērnu rotaļu laukuma izveide
Codes ciemā, Vecsaules ciemā un
Bauskā
• Mežotnes ciema Doktorāta un
Pils ielas gājēju celiņa atjaunošana
• Sporta un atpūtas parka izveide
Rītausmu ciema Īslīces pagastā
• Slimnīcas ielas Bauskā pagalma
seguma maiņa
• Trotuāra pārbūve Pļavu ielā 4,
Kareivju ielā 3, Kalēju ielā, Strautnieku ielā, Korfa dārzā, no Uzvaras ielas 1 līdz apļa gājēju pārejai,
gājēju celiņa izbūve gar dzīvojamo
māju Salātu ielā 33 līdz Mazajai Salātu ielai

• Dabas takas seguma izveidošana gar Mēmeli Brīvības bulvārī
• Videonovērošanas sistēmas
Bauskā izbūves 1. kārta
• Upju gultnes tīrīšana, meldru
pļaušana
• Ceraukstes pagasta Ķīķerkalna
jaunās kapsētas labiekārtošana, Codes pagasta Strēļu kapsētas paplašināšanas projekta izstrāde
• Kapu digitalizācija Bauskā (Šarlotes un Plosta kapi), Brunavas pagastā (Ķirķeļu, Bikšu, Zināju, Sila,
Jodavas, Rozīšu kapi), Ceraukstes
pagastā (Ķīķerkalna vecie kapi, Plūdoņa kapi), Gailīšu pagastā (Podiņu
kapi), Vecsaules pagastā (Caunēnu
un Ozolaines kapi), Īslīces pagastā
(Struku, Rudeņu un Lībiešu kapi).

• Sporta halles izbūve
• Bauskas pilsētas pamatskolas
pārbūve
• Bauskas Mūzikas skolas rekonstrukcijas 2.kārta
• Mežotnes pamatskolas pārbūve
• Bauskas 2.vidusskolas fasādes
siltināšana
• Bauskas 2.vidusskolas sporta
laukuma pārbūve
• Bauskas Valsts ģimnāzijas sporta nama lietus ūdens kanalizācijas
un drenāžas ierīkošana
• Bauskas Valsts ģimnāzijas ēkas
pārbūves būvprojekta izstrāde
• Bauskas 2.vidusskolas ēkas atjaunošanas trīs kārtu būvprojektu
izstrāde

• PII „Lācītis” ēkas pārbūves
būvprojekta izstrāde
• Apliecinājuma kartes izstrādāšana BJC ēkas Rīgas ielā 8 fasādes
vienkāršotai renovācijai
• Izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana
• Vecsaules pamatskolas un Mežotnes pamatskolas tipveida sporta
zāles būvprojekta izstrāde
• Aprīkojuma iegāde Bauskas
Valsts ģimnāzijai, Vecsaules pamatskolai, PII „Zīlīte”, PII „Pasaulīte”,
BJSS, Bauskas sākumskolai, Bauskas pamatskolai, Īslīces vidusskolai, Uzvaras vidusskolai, Codes pamatskolai, Griķu pamatskolai

• Būvprojekta izstrāde zema
enerģijas patēriņa Biznesa bibliotēkas būvniecībai
• Gailīšu bibliotēkas vienkāršotā
atjaunošana
• Materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana bibliotēkās
• Īslīces kultūras nama 1.stāva atjaunošana, aprīkojuma iegāde - bezvadu mikrofoni, mikrofonu sistēma
• Ceraukstes tautas nama fasādes
atjaunošana
• Bauskas kultūras centra telpu,
jumta remonts, apkures katla nomaiņa, ugunsdrošības signalizācijas uzstādīšana, auditorijas krēslu
iegāde
• Grenctāles kultūras nama fasādes atjaunošana, pārseguma paneļu
nostiprināšana, jumta daļas remonts, tualešu remonts, ugunsdrošības signalizācijas ierīkošana, krēslu
iegāde
• Gailīšu pagasta kultūras centra
„Kamarde” fasādes renovācijas apliecinājuma kartes izstrāde
• Bauskas muzeja jumta un fasādes rekonstrukcija, mākslas priekšmetu iegāde Bauskas muzeja krājumu papildināšanai

• Viļa Plūdoņa muzeja kamanu
restaurācija
• Bauskas pilsdrupu konservācijas 3.kārta
• Bauskas pils muzeja interjera ekspozīcijas mēbeļu un podiņu
kolekcijas restaurācija, interjera
priekšmetu iegāde krājumu papildināšanai
• Bauskas Rātsnama ārsienu vertikālās hidroizolācijas un sanācijas
apmetuma ierīkošana
• Bauskas Rātsnama priekšnama
un kafijas telpas iekārtošana
• Tērpu iegāde Bauskas novada
pašdarbības un skolu deju kolektīviem
• Pašvaldības atbalsts festivāla
„Vivat Curlandia”, kantrimūzikas
festivāla, festivāla „Zobens un Lemess”, Bauskas svētku „Bauskas
TasTe”, un novada svētku Vecsaules
pagastā organizēšanai
• Bauskas pilsētas stadiona skrejceļa seguma virskārtas atjaunošana,
vieglatlētikas tiesnešu nojumes iegāde
• Sporta inventāra iegāde Īslīces
pagastā, Dāvinu pagastā un sporta
centrā „Mēmele”

• Aprīkojuma iegāde vispārēja tipa pansionātam „Derpele” un sabiedriski
sociālajam centram „Ērgļi”
• Nekustamo īpašumu iegāde Zaļā ielā 33 un Rūpniecības ielā 9
ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu nodrošināšanai
• Īslīces pagasta Bērzu pakalpojuma centra pārbūve
• Īslīces pagasta Rītausmu doktorāta telpu remonts.

• Bauskas robežzīmes projektēšana un būvniecība
• Dāviņu pagasta pārvaldes ēkas jumta remonts
• Vecsaules pagasta „Pagastmājas” telpu remonts
• Pašvaldības nekustamā īpašuma atjaunošana - Uzvaras ielā 6
• Administrācijas ēkas Uzvaras ielā 1, Bauskā klientu apkalpošanas
centra pārbūve
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Aktuāla informācija

Sports novadā

Uzsāks bezmaksas apmācības esošajām
un topošajām audžuģimenēm

Ziemas/pavasara sporta spēles

Latvijas SOS bērnu ciematu asociācija, sadarbībā ar Bauskas novadu, uzsāk jaunu projektu „Sociālā
atbalsta pasākumi Bauskas novada
esošajām un potenciālajām audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem.”
Sākotnēji sadarbībai tiks apzinātas un uzrunātas Bauskas novadā
dzīvojošās esošās un potenciālās
audžuģimenes, aizbildņi un adoptētāji (turpmāk tekstā AAA), lai veicinātu ģimenēs pieņemto, bez vecāku gādības palikušo bērnu aprūpi.
Potenciālajām audžuģimenēm tiks
dota iespēja izvērtēt savas iespējas
uzņemt ģimenē bērnus. Projektā ir
paredzēts sniegt atbalstu 20 AAA.
Sadarbībā ar Bauskas pašvaldības
Bāriņtiesu būs iespēja izvērtēt un,
atbilstoši normatīvo aktu prasībām,
saņemt audžuģimenes vai aizbildņa
statusu.
Ar projekta mērķa grupu – au-

džuvecākiem, aizbildņiem un adoptētājiem, strādās starpprofesionāļu
komanda, kurā ietilps sociālais
darbinieks, kā arī divi mācību programmas „AIRI vecākiem” treneri.
Apmācības mērķis ir fokusēts uz
AAA izaugsmi, izpratni par bērna
vajadzībām. Tiks izvērtētas audžuģimeņu (turpmāk tekstā AĢ)
kompetences, kas nepieciešamas,
uzņemoties rūpes par traumatisku
pieredzi guvušu bērnu aprūpi un
izslēgt risku, ka var nākties pārtraukt bērna aprūpi tāpēc, ka AĢ
nav bijusi sagatavota pienākumu
veikšanai. Apgūstot „AIRI vecākiem” apmācību programmu un
saņemot starpprofesionāļu komandas palīdzību, tiks risinātas dažādas
situācijas un savstarpējo attiecību
problēmas, ar mērķi uzlabot situāciju ģimenēs. Apmācību programmas
būs bez maksas. Šā gada pavasarī
tiks organizētas divas „AIRI vecā-

kiem” apmācību grupas.
Ģimenes motivēs nākotnē kļūt
arī par specializētajām audžuģimenēm. Kā specializētās AĢ, plānots
ieviest arī krīzes AĢ, AĢ zīdaiņiem,
kā arī tiks veidotas AĢ, kas aprūpēs
bērnus ar funkcionāliem traucējumiem un AĢ, kas aprūpēs bērnus,
kuri cietuši no smagas vardarbības.
Kā viens no šīs kustības uzsākšanas mērķiem ir kopienas labāka informētība par audžuģimeņu
aktualitātēm. Praksē tiks pilotēts
audžuģimeņu atbalsta centra darba
modelis un pilnveidota sadarbība ar
novada Sociālo dienestu un Bāriņtiesu, kā arī attīstīts komandas darbs
esošo audžuģimeņu atbalstam un
jauno ģimeņu piesaistei.

Liene Lapsa,
projekta sociālā darbiniece

Kādas skaņas raksturo Bausku?
6.februārī Bauskas Mūzikas un
mākslas skolas audzēkņi un pedagogi noklausījās aizraujošu lekciju
„Skaņu ainava un skaņu karšu veidošana”. Latvijas Mākslas akadēmijas docente, etnomūziķe un skaņu pētniece Ieva Tihovska rosināja
atklāt un pamanīt mums katram apkārt esošo skaņu pasauli, sadzirdēt
tās nianses. Pasniedzēja skaņu ainavas pati sākusi pētīt, iespaidojoties
no ornitologiem, kuri spēj saklausīt
ļoti smalkas dabas skaņas. Tā tapušas arī vairākas publikācijas, lekciju
cikli. Lekcijā Bauskā uzzinājām, kā
pagājušā gadsimta 70.gados kanādiešu zinātnieks R.M.Šeifers kopā
ar domubiedriem aizsāka šo skaņu
ainavas projektu, kas pētīja Vankūveras skaņas, veidoja skaņu kartes.
To veidošana notiek joprojām, dažādās pasaules valstīs, arī Latvijā.
Interesanti ir pētījumi par to, kādas
skaņas patīk dažādu pasaules valstu iedzīvotājiem. Skaņu pasaules
apzināšana ir lielisks un interesants
veids, kā iepazīt vidi, tās īpatnības.
Mūsdienas aizvien vairāk māksli-

nieku savos darbos sintezē mākslu
un skaņu, radot īpašu noskaņu. Pasniedzēja rosināja klātesošos padomāt, kādas skaņas raksturo Bausku,
vai tās ir patīkamas vai nē. Ko mēs
varētu ielikt savā „skaņas skapītī”?
Upju šalkoņa, šosejas A7 trokšņi,
krauķu ķērkšana, kaķu un suņu radītās skaņas – izrādās, ka tas veido
mūsu pilsētas skaņas karti.
Šī lekcija sasaucās ar Bauskas
Mākslas skolas audzēkņu eksperimentu skaņu pētīšanā. Pedagoģes
Ainas Uščas rosināti, pēc radio dzirdētas intervijas ar Ievu
Tihovsku, audzēkņi
zīmēja Dārza ielas
un skolas skaņu
karti. Iespējams, ka
nākotnē arī Bauska
varētu būt starp tām
pilsētām, kurām ir
savas skaņu kartes.
Izrādās, tādas jau ir
Liepājai (skanliepaja.lv) un Rēzeknei
(skanrezekne.lv).

Skola turpina īstenot mūžizglītības nodarbību ciklu. Apmeklēt
lekciju varēja visi interesenti, par
programmas apguvi tika izsniegts
tālākizglītību apliecinošs dokuments.
Paldies Ievai Tihovskai par iespēju uz pasauli paraudzīties citādi
un galvenais - to sadzirdēt. Turpināsim klausīties un ieklausīties!

Inga Briede, Bauskas Mūzikas
un mākslas skolas bibliotekāre

3.februārī Uzvaras vidusskolas
sporta zālē risinājās Bauskas novada IX Ziemas/pavasara sporta spēles
galda tenisā un badmintonā. Sacensību diena tika sadalīta divās daļās, kur
rīta pusē sacentās galda tenisisti, bet
pēcpusdienā spēkiem mērojās pagastu un pilsētas badmintonisti. Finālsacensības abos sporta veidos izvērtās
spraigas un aizraujošas. Spēcīgie
Gailīšu pagasta galda tenisa spēlētāji šajā reizē piekāpās īslīciešiem,
kuru vīru konkurencē pārstāvēja
„vecmeistari” Z.Gulbis un V.Bobrovņikovs, bet sieviešu turnīrā cīnījās
K.Gailiša. Badmintonā par mata
tiesu spēcīgāki izrādījās uzvarieši
Elīna Ķirķele un Egils Buls. Paldies
sacensību tiesnesim Modrim Indriksonam par Gailīšu pagasta labajām
galda tenisa un tagad arī badmintona
tradīcijām.
Galda tenisa rezultāti:
1.Īslīce – Karīna Gailiša, Valērijs
Bobrovņikovs, Zigmants Gulbis
2. Gailīši – Ieva Mazjāne, Vladimirs Kerebs, Sandris Baumanis

3. Bauska – Daniela Kučinska,
Aleksandrs Šutka, Ģirts Mucenieks
4. Mežotne – Ance Šastakoviča,
Rolands Linejs, Vilnis Gailums
5. Ceraukste – Normunds Krjukovs, Roberts Puriņš
6. Rundāle – Ilze Cielava, Aivars
Kamols, Ivars Štelmahers
7. Vecsaule – Līga Juškevica, Aldis Karļuks, Edgars Rīns
8. Code – Silga Ose, Āris Macuks,
Kristaps Kaņeps
Badmintona rezultāti:
1. Gailīši – Elīna Ķirķele, Egils
Buls. 2. Ceraukste – Iva Gintere,
Elvis Holsts. 3. Bauska – Rita Lejniece, Aivars Andreika. 4.Mežotne
– Līga Irmane, Vladislavs Kuraševics. 5. Code – Liene Rotberga, Jānis
Apsītis. 6.Vecsaule – Līga Juškevica,
Arvīds Dravnieks. 7.Īslīce – Maruta
Gasaite, Kristaps Jakubonis. 8.Rundāle – Ieva Kirkila, Lauris Dūna.
Nākošās sporta spēļu sacensības
notiks 18.februārī un 3.martā, kad
sacentīsies novusisti, šautriņu metēji
un zoles komandas.

Hokejs
11.februārī Mežotnes pagasta Garozas ciemā pulcējās 8 vienības dažāda vecuma hokejisti.
Pateicoties Garozas ciema sporta
pasākumu organizatora Gvido Kalnmaļa entuziasmam un ieguldītajam
darbam, Garozas hokeja laukums
arvien tiek uzskatīts par labāko novadā.
Jaunākā vecuma spēlētāji, plecu
pie pleca ar pieredzējušākajiem, cīnījās par uzvarētāju kausu. Domokējevu, Briežu, Duklavu, Krumpānu,
Arsentjevu un Matuzoņu tēvi un dēli
aizrautīgi spēlēja un sekoja līdzi notikumiem laukumā.
Visas komandas tika sadalītas divās apakšgrupās. Noslēdzoties grupu
cīņām, tika noskaidrots spēcīgākais
četrinieks, kas, izspēlējot „krustu”,
noskaidroja finālistus. Par A grupas
uzvarētājiem kļuva īslīcieši, kuri,
pusfinālā, tiekoties ar B grupas otrās
vietas ieguvējiem, Garozas vienību,
izcīnīja uzvaru un kļuva par finālspēles dalībniekiem, savukārt otrajā
pusfinālā sacentās „Melnā Bauska”
un „Jaunie/Vecie”. Bauskas veterāni
grūtā cīņā pret gados jaunākajiem
pretiniekiem, „izrāva” uzvaru, un
kļuva par otru komandu, kas cīnījās
par zelta medaļām.
Līdz finālam visas komandas noskaidroja vietu sadalījumu. Cīņā par
7. – 8.vietu Ceraukstes vienība pārspēja „Baltā Bauska” veterānu komandu. Brunava izcīnīja 5.vietu, aiz
sevis atstājot „BBtirgus.lv” vienību.
Spēlē par trešo vietu vairāk spēka
bija palicis „Jaunie/Vecie” vienībai,
kura pārspēja sāncenšus – Garoza
komandu ar rezultātu 2 – 0.
Finālā tikās Bauskas vecmeistari

„Melnā Bauska” un Īslīces apvienotā
komanda. Veterānu vienībai, pēc garās sacensību dienas, nedaudz spēles
galotnē pietrūka spēka. Līdz ar to par
šī gada pirmā dīķa hokeja turnīra uzvarētājiem kļuva Īslīces vienība – Īslīcieši finālā uzvarēja 6 - 3.
Par sacensību labāko spēlētāju
tika atzīts Emīls Liepiņš.
1.v.Īslīce – Emīls Liepiņš,
Kaspars Mallons, Kaspars Priedols,
Emīls Jātnieks, Severīns Lukinskis,
Jānis Valters (attēlā)
2.v.„Melnā Bauska” – Kaspars
Trasūns, Mareks Matuzonis, Oļegs
Arsentjevs, Jurijs Artimovičs, Guntis Andersons, Didzis Bonāts, Aigars
Ābols
3.v.„Jaunie/Vecie” – Toms Krumpāns, Gustavs Ozoliņš, Didzis
Domokejevs, Gustavs Krumpāns,
Domeniks Domokejevs, Mikus
Krumpāns
4.v.„Garoza” – Viktors Holodņaks, Ritvars Dziļums, Gvido Kalnmalis, Mārtiņš Štubis, Ģirts Štubis,
Jānis Staļūns, Andris Bergmanis
5.v.„Brunava” – Artūrs Jurševics,
Jānis Dunkulis, Kalvis Druseiks,
Viktors Sozanovs, Gints Jansons
6.v.„BBtirgus.lv” – Artis Dīcmanis, Artis Duklavs, Aivars Duklavs,
Kristaps Kurpnieks, Briedis
7.v.„Ceraukste” – Elvijs Vīlips,
Ansis Pavilons, Rihards Zviedrs,
Mārtiņš Dulbe, Nauris Dombrovskis,
Raitis Mazūdris
8.v.„Baltā Bauska” – Zigmārs Smeters, Aigars Miļūns, Andris Rutkis, Aivars Brūvers, Gunārs Podaviļņiks.

Inga Ūbele, sporta centra
„Mēmele” galvenā speciāliste
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Izlasi, pirms dodies uz peldbaseinu
Līdz ar peldbaseina atvēršanu Bauskā, peldēšana kļuvusi
par ikdienišķu sastāvdaļu tiem, kas vēlas izmantot šo
piedāvājumu.

Peldēšanas plusi:
• stiprina imunitāti;
• labvēlīgi iedarbojas uz ādas elastību un figūru;
• trenē visas muskuļu grupas;
• īpaši ieteicama cilvēkiem ar muguras problēmām;
• palīdz pie locītavu un stājas problēmām;
• stiprina sirds muskulatūru;
• veicina asinsriti;
• ļoti vēlama plaušu veselībai;
• labvēlīga krūškurvja muskuļu attīstīšanai;
• ieteicama cilvēkiem, kuri slimo ar astmu;
• mazina stresu un negatīvās emocijas.

Riski manai veselībai
Jāapzinās, ka publiskais baseins ir līdzvērtīgs ikvienai sabiedriskai vietai,
tāpēc te ir tāda pati iespēja inficēties ar dažādām slimībām. Lai mazinātu
šos riskus, kā arī nodrošinātu ūdens kvalitāti peldbaseinā ūdenim tiek pievienota:
• 36 % sērskābe, kas regulē PH līmeni, lai ūdens nebūtu ne skābs, ne
sārmains
• hlors, kas iznīcina dažāda veida baktērijas
• koagulants (ķīmiska viela), kas savāc cilvēka izdalītos sviedrus un
taukus un kas tālāk recirkulācijas procesā filtros tiek sašķaidīti, izskaloti
un novadīti kanalizācijā.
Hlora specifiskā aromāta dēļ peldbaseina apmeklētāji visvairāk izjūt tieši
šī ļoti kodīgā balinātājlīdzekļa klātbūtni ūdenī.
Kāpēc ir svarīgi samazināt hlora daudzumu ūdenī?
• Hlors, savienojumā ar organiskām vielām, rada kairinošu reakciju uz
elpošanas sistēmu;
• Kad hlors nokļūst matos, tas iesūcas matu saknēs, sajaucas ar ādas
dabiskajām taukvielām un sāk noārdīt matu šūnas. Hlors neizvēlas, ko
tas noārda vai dedzina. Gluži tāpat, kā tas uzbrūk baktērijām, tas saēd
arī proteīnu matos;
• Hlors kairinoši iedarbojas uz ādu un var izsaukt alerģisku reakciju.
Jo netīrāks kļūst ūdens, jo lielāks hlora daudzums tam tiek
pievienots.
Sistēma darbojas automātiski.Tikai ievērojot ūdens tīrības normas,
iespējams panākt zemāku hlora koncentrāciju ūdenī.

Kā es varu mazināt riskus
• Mazgāšanās dušā ar ziepēm pirms peldbaseina apmeklējuma palīdz
noņemt sviedrus, kosmētiku, kā arī urīna un fēču paliekas no ķermeņa.
• Mazgāšanās dušā ar ziepēm pēc peldbaseina apmeklējuma palīdz
noņemt hlora paliekas no ādas tādejādi novēršot ādas kairinājumu.
• Mazgāšanās peldkostīmā/peldbiksēs ir aizliegta, jo tā nav iespējams
nomazgāties pilnvērtīgi.
Katrā no četrām pirtīm ir specifiski lietošanas noteikumi, tomēr
dažas lietas ir kopīgas visām:
• pirms iešanas pirtī jānoskalojas dušā;
• izmantojot jebkuru no pirtīm, zem sevis jāklāj dvielis, lai sviedri
nenonāktu uz lāvas.
• pēc pirts (pirms iešanas baseinā) obligāti jānoskalojas dušā, lai sviedri
nenonāktu baseina ūdenī.
Peldcepure
• pasargā pedbaseina ūdeni no piesārņojuma;
•pasargā matus no hlora iedarbības.
Apavi, piemēroti slapjām virsmām
• pasargā no dažādām infekcijām (nagu sēnīte utml.);
• samazina paslīdēšanas risku.
Atbilstošs apģērbs
• nodrošina ūdens tīrību, jo pludmales šortu kabatās var ienest
dažādus netīrumus;
• nodrošina brīvākas kustības ūdenī.

Anna apmeklē peldbaseinu, ievēro personīgo higiēnu, lieto peldcepuri un velk
atbilstošu apģērbu. Anna vēlas peldēt tīrā ūdenī. Anna ir prātīga! Esi kā Anna!
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Informācija, paziņojumi
Brunavas bibliotēkā
līdz 28.februārim ir aplūkojama izstāde
„Tauriņi Brunavas pagasta dabas liegumā
“Paņemūnes mitrie meži””.
Veidotājs – entomologs Emīls Ēmanis, kurš sevi sauc arī par dabas
cilvēku. Kolekcijā ir 109 tauriņi, bet pavisam E.Ēmaņa kolekcijā ir
ap 400 sugu.
Visi laipni lūgti apmeklēt!

BAUSKAS NOVADA KULTŪRAS PASĀKUMU
PLĀNS FEBRUĀRIM
Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

16. februārī plkst. 18.00

Bauskas Kultūras centrā

Filmas demonstrācija ‘’Savējie sapratīs, 70. spožums un posts”
Ieeja bezmaksas.

17. februārī plkst. 12.00

DFC „Strēlnieki”

Mežotnes pagasta Senioru pēcpusdiena kopā ar Kasparu
Pudniku

17.februārī plkst.16.00

Vecsaules saietu namā

Valentīna dienai veltīts dzejiski muzikāls pasākums „Ar tevi
vien”

18. februārī plkst. 15.00

Bauskas Kultūras centrā

Dzintara Čīčas 25 gadu jubilejas koncerts

21. februārī plkst. 11.00

Bauskas Kultūras centrā

„Teātris un ES” bērnu izrāde „Baltais lācis - superzvaigzne”

24. februārī

Bauskas pils muzejā

Senā dzīvesveida skola „Kāzu tradīcijas 16.-17.gs Eiropā”

24. februārī plkst. 18.00

Bauskas Kultūras centrā

Senioru sadancis – „Pa zaru zariem!” (rīko SDK Biguļi)

24.februārī plkst. 18.00

Kultūras centrā „Kamarde”

Lietuvas un Igaunijas valsts jubilejai veltīts koncerts

25.februārī plkst.12.00

Codes pamatskolā

Folkloras festivāls „Skaidrītes diena”

25. februārī plkst. 16.00

Bauskas Kultūras centrā

Senioru kora „Sarma koncerts”

Grenctāles kultūras namā

Koncertizrāde „Paldies Tev, draugs” (Koncertā piedalās:
šarmantais mūziķis, cilvēks-» orķestris» Kaspars Pudniks, Jānis
Krūmiņš no grupas „Apvedceļš”, leģendārais dziedātājs Andris
Daņiļenko, apburošā dziedātāja Antra Ozola, saksofonists
Māris Trankalis un muzikāli pavadošā grupa.)

25. februārī plkst. 15.00

Informēs par
naturalizācijas un
pilsonības iegūšanu

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

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

PMLP Bauskas nodaļa,
tālrunis 639 23548

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.

