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Iesniedz savu
projektu

Ziņa
Pieejams jauns
Zemesgrāmatas
bezmaksas
pakalpojums
Pēc Latvijas Pašvaldību savienības ierosinājuma, Tiesu aģentūra, kas
nodrošina Zemesgrāmatas elektronisko funkcionalitāti, ir izveidojusi
jaunu bezmaksas, pakalpojumu nekustamo īpašumu īpašniekiem – iespēju klātienē uzrakstot iesniegumu
vai elektroniski portālā www.zemesgamata.lv piereģistrēt savu e-pasta
adresi, uz kuru, iesniegšanas brīdī,
tiks nosūtīta informācija par katru
iesniegtu nostiprinājuma lūgumu uz
īpašumā esošu nekustamo īpašumu.
Šis elektroniskais pakalpojums
ir būtisks krāpniecības novēršanai, gadījumos, kad Zemesgrāmatā
tiek iesniegti viltoti nostiprinājuma
lūgumi, jo nodrošinās, ka esošais
īpašnieks, ja vien būs piereģistrējis
sava e-pasta adresi, saņems ziņu par
iesniegto nostiprinājuma lūgumu
nekavējoties. Tādejādi ļaujot nekustamā īpašuma īpašniekam nekavējoties informēt Zemesgrāmatu, kā arī
iespējami ātri vērsties kompetentajās
izmeklēšanas iestādēs, lai novērstu
turpmāku prettiesisku darījumu ķēdi.
Pakalpojums ir pieejams arī gadījumos, ja nekustamā īpašuma īpašniekam nav e-pasta adreses, bet ir,
kāds īpašniekam uzticams cilvēks,
kuram ir e-pasts, jo nekustamā īpašuma īpašnieks klātienē – rakstot
iesniegumu jebkurā Zemesgrāmatas
nodaļā vai Tiesu administrācijā Antonijas ielā 6, Rīgā var norādīt jebkuru e-pastu uz kuru turpmāk tiks nosūtīta informācija par katru iesniegtu
nostiprinājuma lūgumu uz īpašumā
esošu nekustamo īpašumu, tiklīdz
konkrētais nostiprinājuma lūgums
tiks iesniegts Zemesgrāmatā.
Pakalpojums elektroniski pieejams portālā www.zemesgramata.
lv, autorizējoties ar banku autorizācijas līdzekļiem, e-parakstu vai eID
karti sadaļā „Mani dati”, apakšsadaļā „Pieteikt manu īpašuma uzraudzību”, izvēlnē – „Paziņojumi par
iesniegtajiem nostiprinājuma lūgumiem”.

Neaizmirsīsim izkārt
karogu martā
Saskaņā ar likumu „Par Latvijas
valsts karogu”
– 25.martā – Komunistiskā genocīda
upuru piemiņas dienā pie iestādēm un dzīvojamām
ēkām jāizkar Latvijas valsts karogs
sēru noformējumā.

Kādus festivālus
un svētkus šogad
baudīsim Bauskā

Lepojamies

Bauskas Bērnu un jauniešu
centra zelta zivtiņa ceļā uz Čehiju

Ivis Karja kopā ar skolotāju Indru Liepu. Viņš konkursa darbu uzgleznoja vienas nodarbības laikā - viegli kā rotaļādamies. Uzvara konkursā viņam bija milzīgs pārsteigums un prieks
Šogad jau 46.reizi Čehijas pilsētā Lidicē notika starptautisks bērnu
mākslas darbu konkurss. Kopš 1967.
gada tas ir kā piemiņa Čehijas ciematā Lidicē dzīvojušajiem bērniem
– Otrā pasaules kara upuriem. Kopš
2000.gada Bauskas BJC vizuālās un
vizuāli plastiskās mākslas pulciņu
audzēkņi ar panākumiem piedalās
šajā konkursā. 2016.gada pavasarī
BJC speciālistēm bija iespēja Lidicē
iepazīties ar starptautisko konkursu
- izstāžu rīkošanu, darbu atlasi un
vērtēšanu. Neliela daļa Latvijas laureātu keramikas un stikla darbu bija
eksponēti Bauskas Bērnu un jauniešu
centrā.
„Lidice 2018” tēma ir „Ūdens”, jo
UNESCO 2018.- 2028.gadu pasludinājusi par Starptautisko desmitgadi
„Ūdens ilgtspējīgai attīstībai”. Tāpēc
par daudzveidīgo ūdens tematiku

savus darbus karstās batikas tehnikā
veidoja BJC skolotājas Ievas Bronko – Pastores vadītās Batikas un zīda
darbnīcas audzēkņi. Uz Rīgu tika
nosūtīts Evas Ādamas „Ūdenskritums ar ziediem”, Krišjāņa Ķēniņa
„Dzelmē”, Amandas Pučures „Rotaļājoties”, Ralfa Pūra „Sarkanā”.
Gleznošanas studijā, gatavojoties
šai izstādei, skolotājas Indras Liepas
vadībā, audzēkņi ar akrila krāsām
un pastu uz kartona gleznoja gan zivis, gan burbuļus, gan prieku slapjā
dienā. Uz šī konkursa Latvijas kārtu
Rīgā tika nosūtīti Elizabetes Ķepales,
Katrīnas Davidovas, Līvas Alapas,
Agates Neimanes un Ivja Karjas darbi. Tieši Ivja gleznojums „Vai zelta
zivtiņa… ?” izpelnījās žūrijas atzinību - viņa darbs izvirzīts konkursam
Čehijā. Tas ir liels panākums, jo konkursam tika iesūtīti 1256 darbi no 54

Latvijas novadiem un pilsētām. Latvijas kārtas laureātu izstādei tika izvirzīti 178 darbi, kuri bija apskatāmi
izstādē Rīgas domē. Ivis ir priecīgs
un pacilāts, jo uz pulciņa nodarbībām viņš sāka nākt tikai septembrī
un konkursa darbu uzgleznoja vienas
nodarbības laikā - viegli kā rotaļādamies. Uzvara konkursā viņam bija
milzīgs pārsteigums un prieks.
Konkursa Latvijas kārtā darbus
vērtēja Valsts izglītības satura centra
un Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra izveidota žūrija, priekšsēdētāja - māksliniece, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Grafikas
kolekcijas glabātāja Valda Knāviņa.
Komisijas locekļi: Rīgas Interešu
izglītības metodiskā centra vizuāli
plastiskās mākslas metodiķe Dagnija Ramane un vizuālās mākslas metodiķe Viva Dzene, Rīgas Bērnu un

jauniešu centra „Daugmale” studijas
„Mozaīka” vadītāja, Starptautiskā
bērnu mākslas konkursa „Lidice”
Čehijā žūrijas komisijas locekle Ilze
Rimicāne.
21.februārī Ivis Karja kopā ar skolotāju Indru Liepu piedalījās laureātu
apbalvošanā VEF Kultūras pilī. Konkursa laureātus sveica Čehijas vēstniecības un Valsts izglītības satura
centra Neformālās izglītības departamenta pārstāvji, skanēja muzikāli
priekšnesumi. Visi laureāti saņēma
Atzinības rakstus un nelielas dāvaniņas turpmākai iedvesmai.
Bauskas Bērnu un jauniešu centrs
lepojas ar audzēkņu sasniegumiem!
Radoši un talantīgi bērni ir mūsu lielākā vērtība!

Benita Svareniece
Bauskas BJC direktore
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Saistošie noteikumi

Bauskas novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi

Bauskā 2017.gada 28.decembrī
Nr.9 (protokols Nr.12, 48.punkts)
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 43.panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka
Bauskas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) kapsētu kārtības
noteikumus, kapavietu piešķiršanas,
apbedīšanas, kapliču izmantošanas,
bezpiederīgo apglabāšanas, nekoptas
kapavietas aktēšanas kārtību, kapavietu kopēju un amatnieku profesionālo darbību kapsētā, kā arī atbildību
par saistošo noteikumu pārkāpšanu.
2. Saistošajos noteikumos lietotie
termini:
2.1. aktēšana – darbību kopums,
kurā ietilpst nekoptas kapavietas apsekošana, brīdinājuma zīmes uzstādīšana un akta par nekoptu kapavietu
sastādīšana;
2.2. aktēta kapavieta – noteiktā
kārtībā par nekoptu atzīta kapavieta;
2.3. amatnieks – komersants, kurš
veic kapavietas aprīkojuma uzstādīšanu, rekonstrukciju, un demontāžu;
2.4. apbedījums – miruša cilvēka
(turpmāk – mirušais) vai urnas ar
kremēta mirušā pelniem apbedīšana
kapavietā;
2.5. apbedīšanas pakalpojumu
pasūtītājs – persona, kura organizē
mirušā apbedīšanu;
2.6. apbedīšanas pakalpojumu
sniedzējs – komersants, kurš organizē mirušā apbedīšanu pasūtītāja
interesēs;
2.7. apbedījumiem atvērta kapsēta – kapsēta, kurā apbedī mirušos, ja
viņu pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir
bijusi Bauskas novada administratīvajā teritorijā;
2.8. apbedījumiem daļēji slēgta
kapsēta – kapsēta, kurā mirušos apbedī ģimenes kapavietās, bet jaunu
kapavietu ierādīšana ir ierobežota;
2.9. apbedījumiem slēgta kapsēta
– kapsēta, kurā mirušo apbedīšana
nenotiek;
2.10. bezpiederīgais mirušais –
mirušais, kuram nav laulātā, radinieku vai citu personu, kuras organizē
mirušā apbedīšanu;
2.11. kapavieta – noteikta lieluma
zemes teritorija kapsētā mirušo apbedīšanai, kapavietas izveidošanai
un kopšanai;
2.12. kapavietas aprīkojums –
kapavietā uzstādīta piemiņas zīme,
piemineklis, soliņš, apmales, sēta
u.c. vides elementi;
2.13. kapavietas uzturētājs – fiziska persona, kurai piešķirta kapavieta
un kura reģistrēta kapavietu uzskaites pamatdokumentos;
2.14. kapliča – ēka kapsētā mirušo novietošanai pirms apbedīšanas
un bēru ceremonijas norisei;
2.15. kapsētas apsaimniekotājspagasta pārvalde, pašvaldības kapitālsabiedrība vai cita persona, kura
pilda kapsētu apsaimniekošanas pienākumus
2.16. kapsētas pārzinis – persona,
kura pilda kapsētu uzturēšanas pienākumus;
2.17. virsapbedījums – mirušā vai
urnas ar kremēta mirušā pelniem apbedīšana virs esošā apbedījuma.
3. Pašvaldības kapsētas ir paredzētas mirušo, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Bauskas novada administratīvajā teritorijā, apbedīšanai.

4. Citu mirušo, izņemot augšupējos (vecāki, vecvecāki u.c.), lejupējos (bērni, mazbērni u.c.) vai sānu
līnijas (brāļi, māsas, tēva un mātes
brāļi un māsas u.c.), apbedīšana iespējama uz motivēta iesnieguma
pamata, ja kapavietas uzturētājs ir
saņēmis kapsētas apsaimniekotāja
saskaņojumu. Iepriekš piešķirtā un
izveidotā kapavietā atļauts apbedīt
mirušo neatkarīgi no tā pēdējās deklarētās dzīvesvietas.
5. Bauskas novada dome ar lēmumu var:
5.1. nodot pašvaldības kapsētu
vai tās daļu uzturēšanai reliģiskajām
organizācijām vai konfesijām;
5.2. noteikt īpašu statusu kapsētas
daļai vai sektoram.
6. Kapavietu uzskaites pamatdokumenti ir mirušo reģistrācijas grāmata, līgumi par kapavietas uzturēšanu.
II. Kapsētu kārtības noteikumi
un kapavietas uzturētāja pienākumi
7. Kapsētā aizliegts:
7.1. rakt smiltis un zemi kapsētas
un tās aizsargjoslas teritorijā, izņemot gadījumus, kad tiek veikts apbedījums;
7.2. bez saskaņošanas ar kapsētas
pārzini stādīt kokus apbedīšanai ierādītajās vietās;
7.3. mainīt ierādītās kapavietas
teritoriju un robežas;
7.4. ievest kapsētas teritorijā
dzīvniekus vai apglabāt tos;
7.5. kāpt, staigāt vai sēdēt uz
kapa;
7.6. kapavietas teritorijas redzamā vietā iekārtot kapu kopšanas inventāra glabātavu;
7.7. iebraukt ar transportlīdzekli,
izņemot:
7.7.1. policijas, neatliekamās medicīniskās palīdzības, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta operatīvos transportlīdzekļus;
7.7.2. kapsētas apsaimniekošanai
un uzraudzībai paredzētos transportlīdzekļus;
7.7.3. personām ar 1. vai 2.grupas
invaliditāti.
8. Kapavietas uzturētājam ir pienākums:
8.1. noslēgt ar kapsētas apsaimniekotāju kapavietas uzturēšanas
līgumu;
8.2. ievērot šos saistošos noteikumus un citus spēkā esošos normatīvos aktus;
8.3. deklarētās dzīvesvietas maiņas gadījumā paziņot kapsētas apsaimniekotājam jauno adresi;
8.4. izmantot ierādīto kapavietu
tikai kapavietas uzturēšanas līgumā
norādītajam mērķim un atbilstoši
saistošajiem noteikumiem;
8.5. paziņot mēneša laikā kapsētas apsaimniekotājam dzīvesvietas
jauno adresi;
8.6. kopt un labiekārtot ierādīto
kapavietas teritoriju; nogādāt kapavietas kopšanas laikā radušos bioloģiskos atkritumus to savākšanas
vietās; kapavietas kopšanas laikā
radušos citus atkritumus (piemēram,
sveču trauciņi, vāzes, u.tml.) nogādāt
kapsētas teritorijā novietotajos konteineros (ja tādi kapsētā ir novietoti);
8.7. ievērot, ka dekoratīvos stādījumus (krūmus), kuri norobežo
kapavietu nedrīkst stādīt aiz kapavietas robežām;

8.8. ievērot, ka kapavietas apmales, kas norobežo ierādīto kapavietu,
nedrīkst pārsniegt 15 cm augstumu;
8.9. kapavietas nožogošanai un
noformēšanai izmantot videi draudzīgus materiālus.
9. Kapsētā transportēt mirušos
atļauts tikai specializētos transportlīdzekļos.
III. Kapavietas piešķiršanas
kārtība
10. Atvērtā un daļēji slēgtā kapsētā jaunu kapavietu, bet ne vairāk
kā četrvietīgu, piešķir un ierāda
kapsētas pārzinis, pamatojoties uz
personas rakstveida iesniegumu par
kapavietas piešķiršanu un ierādīšanu, kam pievienota Dzimtsarakstu
nodaļas izsniegtas miršanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).
Ierādāmo kapavietu izmēri:

uz kapavietas uzturētāja rakstveida
iesniegumu par atļauju apbedīt mirušo vai kapavietas piešķiršanu un
ierādīšanu, kam pievienota Dzimtsarakstu nodaļas izsniegtas miršanas
apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).
16. Personai, kura uzņēmusies
veikt apbedīšanu, bet kura nav mirušā laulātais, vai radinieks, kapsētā
piešķir un ierāda tikai apbedījumam
nepieciešamo kapavietu skaitu, nenoslēdzot ar viņu kapavietas uzturēšanas līgumu.
17. Ja izveidotā kapavietā ir brīva
vieta, bet tajā nav iespējams veikt
apbedījumu tehnisku iemeslu dēļ,
kapsētas apsaimniekotājs kapavietas
uzturētājam piešķir jaunu apbedījumam nepieciešamo kapavietu, pamatojoties uz kapavietas uzturētāja
iesniegumu par jaunas kapavietas
piešķiršanu un kapsētas pārziņa sastādītu aktu.
18. Kapsētas apsaimniekotājs var
dot piekrišanu kapavietas piešķirPlatums
(m)

Garums (m)

Laukums
(m²)

Vienvietīga kapavieta

1,10

2,80

3,08

Divvietīga kapavieta

2,20

2,80

6,16

Trīsvietīga kapavieta

3,30

2,80

9,24

Četrvietīga kapavieta

4,40

2,80

12,32

Rindu (joslveida kapavietu izvietojums) kapavietas bezpiederīgo mirušo
apbedīšanai

1,10

2,80

3,08

Vienvietīga

1,5

1,5

2,25

Divvietīga

2,5

1,5

3,75

Trīsvietīga

3,5

1,5

5,25

Kapavieta
Kapavietas zārkiem

Kapavietas urnām

11. Kapavietas uzturētājam ir
pienākums noslēgt ar kapsētas apsaimniekotāju līgumu par kapavietas
uzturēšanu (1.pielikums).
12. Atvērtā un daļēji slēgtā kapsētā izveidotā kapavietā, kurā ir brīva
vieta un/vai kurā var veikt virsapbedījumu, kapavietas uzturētājam
atļauju apbedīt mirušo dod kapsētas
pārzinis, pamatojoties uz kapavietas
uzturētāja rakstveida iesniegumu par
atļauju apbedīt mirušo, kam pievienota Dzimtsarakstu nodaļas izsniegta miršanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).
13. Daļēji slēgtā kapsētā, ja izveidotā kapavietā nav brīvas vietas
un nevar veikt virsapbedījumu, par
jaunas kapavietas piešķiršanu, ievērojot šo saistošo noteikumu 12.punktu, lemj kapsētas apsaimniekotājs,
pamatojoties uz personas rakstveida
iesniegumu par kapavietas piešķiršanu slēgtā kapsētā, kam pievienoti:
13.1. Dzimtsarakstu nodaļas izsniegtas miršanas apliecības kopija
(uzrādot oriģinālu);
13.2. attiecīgās kapsētas pārziņa
rakstveida apliecinājums par iespēju
piešķirt kapavietu un tās iespējamo
lielumu;
14. Daļēji slēgtā kapsētā, ja izveidotā kapavietā nav brīvas vietas un
nevar veikt virsapbedījumu, kapsētas apsaimniekotājs kapavietas uzturētājam piešķir jaunu kapavietu,
ja mirušais kapavietas uzturētājam ir
laulātais, augšupējais vai lejupējais
radinieks, brālis vai māsa.
15. Slēgtā kapsētā izveidotā kapavietā, kurā var veikt urnas virsapbedījumu vai kapsētas teritorijā, kurai
noteikts īpašs statuss, kapavietas
uzturētājam atļauju apbedīt mirušo
dod kapsētas pārzinis, pamatojoties

šanai (nosakot kapavietas izmērus)
slēgtā kapsētā mirušā, kuram dzīves laikā ir bijuši sevišķi nopelni
Latvijas valsts vai Bauskas novada
labā, apbedīšanai, pamatojoties uz
attiecīgās valsts pārvaldes iestādes,
nevalstiskās organizācijas vai profesionālās biedrības iesniegumu.
19. Kapavietas uzturēšanas tiesības izbeidzas un kapavieta pāriet
pašvaldības valdījumā, ja:
19.1. kapavieta tiek atbrīvota sakarā ar pārapbedīšanu;
19.2. trīs gadu laikā pēc kapavietas uzturētāja nāves nav pieteicies
neviens kapavietas uzturētāja saistību pārņēmējs;
19.3. kapavieta piecus gadus pēc
kārtas ir atzīta par nekoptu saskaņā
ar šo saistošo noteikumu VII.nodaļu;
19.4.
kapavietas
uzturētājs
rakstveidā atsakās no kapavietas
uzturēšanas tiesībām, kā arī no
kapavietā uzstādītā viņam piederošā
kapavietas aprīkojuma un 60 dienu
laikā pie kapsētas pārziņa nepiesakās
neviens kapavietas uzturētāja saistību pārņēmējs.
20. Kapavietu 19.1.apakšpunktā
minētajā gadījumā var ierādīt un piešķirt citam kapavietas uzturētājam.
19.2., 19.3. un 19.4.apakšpunktos
minētajos gadījumos, ierādot un
piešķirot kapavietu citam kapavietas
uzturētājam, ir jāievēro šo saistošo
noteikumu, 30.punkta nosacījumus.
21. Aktētu kapavietu var piešķirt
un ierādīt kapavietas uzturētājam,
kura uzturēšanā nodotajā kapavietā
attiecīgajā kapsētā nav brīvas vietas
un nevar veikt virsapbedījumu.
22. Atvērtā, daļēji slēgtā un slēgtā kapsētā aktētu kapavietu piešķir
Kapsētas apsaimniekotājs un ierāda
kapsētas pārzinis, noslēdzot ar kapa-

vietas uzturētāju līgumu par aktētas
kapavietas uzturēšanu, pamatojoties
uz kapavietas uzturētāja iesniegumu
par aktētas kapavietas piešķiršanu,
kam pievienoti:
22.1. Dzimtsarakstu nodaļas izsniegtas miršanas apliecības kopija
(uzrādot oriģinālu);
22.2. dokuments, kas apliecina
vienreizējas maksas par kapavietu
veikšanu, ja šāda maksa ir noteikta.
23. Kapavietas uzturēšanas līgumu kapavietas uzturētāja nāves
gadījumā, ja līgumā par kapavietas
uzturēšanu nav norādīts kapavietas uzturētāja tiesību un pienākumu
pārņēmējs, var noslēgt ar kapavietas
uzturētāja vai kapavietā apbedītā mirušā laulāto vai radinieku.
24. Ja par kapavietas uzturēšanas
tiesību iegūšanu piederīgie nevar
vienoties, priekšroka ir pirmajam,
kurš iesniedzis kapsētas pārzinim
rakstveida iesniegumu par kapavietas uzturēšanas saistību pārņemšanu.
IV. Apbedīšanas kārtība
25. Apbedīšanu organizē kapavietas uzturētājs vai viņa izvēlēts apbedīšanas pakalpojumu sniedzējs, par
to informējot kapsētas pārzini ne vēlāk kā 48 stundas pirms apbedīšanas.
26. Apbedīšanas laiku kapavietas
uzturētājs vai viņa izvēlēts apbedīšanas pakalpojumu sniedzējs saskaņo
ar kapsētas pārzini.
27. Mirušais tiek apbedīts zārkā,
bet kremācijas gadījumā – urnā.
Kapa garumam jāatbilst zārka izmēriem, dziļumam jābūt 1,5 m līdz zārka vākam, bet veicot virsapbedījumu
– ne mazāk kā 1 m līdz zārka vākam.
28. Standarta kapa bedres garums
– 2,1 m, platums – 0,9 m.
29. Urna ar mirušā pelniem var
tikt apbedīta kapsētā esošajā vai
jaunā kapavietā ne mazāk kā viena
metra dziļumā. Vienā kapavietā ir
pieļaujama vairāku urnu apglabāšana.
30. Virsapbedījumus, mirušo apbedot zārkā, var izdarīt 20 gadus pēc
apbedījuma.
31. Personai, kura vēlas pārapbedīt mirstīgās atliekas, kapsētas pārzinim jāizsniedz kapavietas uzturētāja
iesniegums, kā arī kapsētas apsaimniekotāja un Veselības inspekcijas
atļaujas. Kapavietu pēc mirstīgo atlieku izrakšanas aizber un nolīdzina.
32. Ar pārapbedīšanu saistītos
izdevumus sedz persona, kura organizē mirstīgo atlieku pārapbedīšanu.
33. Mirstīgo atlieku ekshumināciju organizē normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā, saskaņojot to ar
kapsētas pārzini.
34. Kapsētas apsaimniekotājam,
pamatojoties uz likumā noteiktajā
kārtībā reģistrētas reliģiskās organizācijas garīgā personāla (bīskaps,
mācītājs, priesteris, rabīns u.c.) lūgumu, ir tiesības noteikt īpašus nosacījumus apbedīšanas kārtībai kapsētā, ņemot vērā attiecīgās reliģiskās
organizācijas mācību un dogmatiku,
kā arī kulta tradīcijas.
V. Kapličas izmantošana
35. Kapliču apbedīšanas pakalpojumam – mirušā novietošanai pirms
apbedīšanas un bēru ceremonijas
norisei, iznomā kapsētas apsaimniekotājs. Par kapličas izmantošanu tiek
iekasēta pašvaldības noteiktā maksa.
Maksājumus veic bēru rīkotājs kā
priekšapmaksu par visu mirušā novietošanas kapličā laiku.
36. Piederīgie kapličā novietotu
mirušo drīkst apmeklēt saskaņojot

turpinājums 3.lpp
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Saistošie noteikumi
turpinājums no 2.lpp
ar kapsētas pārzini saskaņotajā laikā.
VI. Bezpiederīgo mirušo apbedīšanas kārtība
37. Kapsētas apsaimniekotājs
atvērtajās kapsētās izveido īpašu
sektoru bezpiederīgo mirušo apbedīšanai.
38. Bauskas novada administratīvajā teritorijā mirušais, kurš tiek
atzīts par bezpiederīgo mirušo, tiek
apbedīts zārkā.
39. Bezpiederīgo mirušo kapavietu labiekārtošanu nodrošina kapsētas
apsaimniekotājs.
40. Bezpiederīgā mirušā kapavieta tiek saglabāta 20 gadus. Pēc
minētā termiņa beigām bezpiederīgā
mirušā kapavietu nolīdzina, un kapsētas apsaimniekotājs lemj par virsapbedījumu veikšanu bezpiederīgo
sektorā.
41. Ja pēc bezpiederīgā mirušā
apbedīšanas ir pieteikušies piederīgie, kuri vēlas mirušo pārapbedīt vai
arī, neveicot pārapbedīšanu, labiekārtot un kopt šo kapavietu, vai jebkura cita persona, kura vēlas labiekārtot un kopt šo kapavietu, viņiem
ir pienākums:
41.1. atlīdzināt pašvaldībai izdevumus, kas radušies, organizējot mirušā apbedīšanu;
41.2. noslēgt līgumu par kapavietas uzturēšanu.
VII. Nekoptas kapavietas aktēšana
42. Reizi gadā kapsētas pārzinis
apseko nekoptās kapavietas, sastāda
aktu par katru nekopto kapavietu un
marķē to ar brīdinājuma zīmi. Brīdinājuma zīmes paraugs un informācija, kur vērsties, redzot šādu zīmi
uzturētajā kapavietā, tiek izvietota
uz informācijas stenda pie ieejas
kapsētā (izvietojamās brīdinājuma
zīmes paraugs saistošo noteikumu
2.pielikumā).
43. Kapsētas apsaimniekotājs šo
saistošo noteikumu 42.punktā minēto aktu, brīdinājumu par iespējamo
kapavietas uzturēšanas tiesību pārtraukšanu un uzaicinājumu trīs mēnešu laikā no brīdinājuma saņemšanas dienas sakopt kapavietu un
ierasties pie Kapsētas apsaimniekotāja vai pie kapsētas pārziņa nosūta
kapavietas uzturētājam.
44. Ja Kapsētas pārzinis ir sastādījis šo saistošo noteikumu 42.punktā minēto aktu un nav iespējams
identificēt kapavietas uzturētāju,
kapsētas apsaimniekotājs sniedz informāciju tās ievietošanai mājaslapā

www.cemety.lv par nekoptu kapavietu, norādot kapsētu, kurā atrodas
aktētā kapavieta, sektoru, rindu,
vietu, kā arī brīdinājumu par iespējamo kapavietas uzturēšanas tiesību
izbeigšanu un uzaicinājumu kapavietas uzturētājam vai viņa pilnvarotai personai trīs mēnešu laikā sakopt
kapavietu un ierasties pie Kapsētas
apsaimniekotāja. Ja kapsētas digitalizācija nav veikta, kapsētas apsaimniekotājs informāciju nodod pašvaldībai tās ievietošanai pašvaldības
mājaslapā www.bauska.lv.
45. Ja kapavietas uzturētājs vai
viņa pilnvarotā persona pēc piektā
šo saistošo noteikumu 42.punktā
minēta akta sastādīšanas trīs mēnešu
laikā nesakopj kapavietu un neierodas pie kapsētu apsaimniekotāja, līgums par kapavietas uzturēšanu tiek
izbeigts.
46. Ja līgums par kapavietas uzturēšanu ir izbeigts, pamatojoties uz
šo saistošo noteikumu 45.punktu un
19.2.apakšpunktu, persona var lūgt
atjaunot kapavietas uzturēšanas tiesības, iesniedzot iesniegumu kapsētas apsaimniekotājam, izņemot gadījumu, ja ir noslēgts jauns līgums
par kapavietas uzturēšanu ar citu
kapavietas uzturētāju un kapavietā
ir veikts virsapbedījums. Personai,
kura vēlas atjaunot kapavietas uzturēšanas tiesības, ir pienākums:
46.1. sakopt kapavietu (novākt
kritušās lapas, zarus, gružus u.c.
atkritumus, nopļaut zāli, iznīcināt
koku un krūmu sējeņus u.tml.);
46.2. noslēgt jaunu līgumu par
esošās kapavietas uzturēšanu.
VIII. Kapavietu kopēju un
amatnieku profesionālā darbība
kapsētā
47. Amatnieka un kapavietu kopēja pakalpojumus kapsētā atļauts
sniegt, ievērojot saistošo noteikumu
II.nodaļu.
48. Amatniekam, beidzot darbus,
ir pienākums sakārtot darba vietu, atkritumus nogādāt kapsētas atkritumu
savākšanas vietā uzstādītajos konteineros vai izvest, kā arī izvest no kapsētas nojauktos kapu pieminekļus un
apmaļu paliekas.
IX. Lēmumu apstrīdēšanas un
pārsūdzēšanas kārtība
49. Kapsētas pārziņa lēmumu vai
faktisko rīcību var apstrīdēt kapsētas
apsaimniekotājam.
50. Kapsētas apsaimniekotāja lēmumu var apstrīdēt Bauskas novada
domē. Bauskas novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā Administratīvā procesa
likumā noteiktajā kārtībā.

X. Kontrole un administratīvā
atbildība pār saistošo noteikumu
pārkāpšanu
51. Par saistošo noteikumu 7.1,
7.2., 7.3., 7.4., 7.6.apakšpunktā noteikto aizliegumu pārkāpšanu vai
8.7., 8.8. un 8.9.apakšpunktā noteikto prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai piemēro naudas sodu
fiziskām personām līdz 80 euro, bet
juridiskām personām līdz 150 euro.
52. Saistošo noteikumu izpildi
kontrolēt un sastādīt administratīvo
pārkāpumu protokolus ir tiesīgi pašvaldības pagastu pārvalžu vadītāji un
amatpersonas, kuras pašvaldība pilnvarojusi Bauskas novada domes saistošo noteikumu izpildes kontrolei.
XI. Noslēguma jautājumi
53. Spēkā esošie kapavietu uzturēšanas līgumi, kas ir noslēgti līdz šo
saistošo noteikumu spēkā stāšanās
brīdim, zaudē spēku trīs gadu laikā
no saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīža.
54. Kapavietas uzturētājam, kuram uz saistošo noteikumu spēkā
stāšanās brīdi ir spēkā esošs kapavietas uzturēšanas līgums, līdz
53.punktā minētā termiņa beigām ir
jāierodas pie kapsētas apsaimniekotāja un jānoslēdz kapavietas uzturēšanas līgums, kas atbilst šo saistošo
noteikumu prasībām.
55. Par tām kapavietām, par kuru
uzturēšanu uz šo saistošo noteikumu
spēkā stāšanās brīdi nav spēkā esoša
kapavietas uzturēšanas līguma, pašvaldība izsludina publisku pieteikšanos, nosakot termiņu, kas nav īsāks
par 53.punktā minēto termiņu. Šajā
termiņā visas personas, kuras uzskata, ka tām ir tiesības un pienākums
kopt noteiktu kapavietu, piesakās
pie attiecīgās kapsētas apsaimniekotāja, iesniedzot iesniegumu un
norādot kapavietas atrašanās vietu
un ziņas par tajā apbedīto personu. Kapsētas apsaimniekotājs slēdz
kapavietas uzturēšanas līgumu ar šī
punkta kārtībā izvēlēto personu. Ja
uz vienu kapavietu piesakās vairākās
personas, tām savā starpā ir jāvienojas par to, kura no tām būs tiesīga
slēgt kapavietas uzturēšanas līgumu.
56. Ja 53.punktā minētajā termiņā
kapavietas uzturēšanas līgums nav
noslēgts, kapavieta tiek atzīta par
bezpiederīgo mirušā apbedīšanas
vietu, par kuras uzturēšanu ir atbildīga pašvaldība.

Domes priekšsēdētājs
R.Ābelnieks
2.pielikums
Bauskas novada domes
2017.gada 28.decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.9

Aktētas kapavietas brīdinājuma zīmes paraugs
Koka mietiņš (izmēri brīdinājuma zīmei milimetros) ar dzeltenā
krāsā nokrāsotu augšējo daļu un aktēšanas datumu.

saistošo noteikumu
turpinājums 4.lpp

1.pielikums Bauskas novada domes 2017.gada 28.decembra saistošajiem
noteikumiem Nr.9
KAPAVIETAS UZTURĒŠANAS LĪGUMS Nr.____
(līguma noslēgšanas vieta, datums)
Bauskas novada pašvaldības _____„_____”, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.__, adrese______, tās ______ personā, kurš/a rīkojas saskaņā ar _____
(turpmāk - Kapsētas apsaimniekotājs), un _____ personas kods ___-____,
deklarētā dzīves vieta _____ (turpmāk - Kapavietas uzturētājs), no otras puses, turpmāk katra atsevišķi un abas kopā sauktas par Līdzējiem, saskaņā ar
Civillikumu, citiem spēkā esošiem normatīviem aktiem, noslēdz šādu līgumu
(turpmāk - Līgums), kas ir saistošs Līdzējiem un to saistību pārņēmējiem:
1. Līguma priekšmets (uz jau apbedītajiem neattiecas, šajos gadījumos norādāms vārds, uzvārds un miršanas datums)
1.1. Pamatojoties uz __, personas kods ______, miršanas datums __, miršanas apliecību Nr.___, miršanas apliecības izdošanas datums____, vieta___,
radniecība ar mirušo ____ Kapsētas apsaimniekotājs nodod un Kapavietas uzturētājs pieņem uzturēšanā __vietīgu kapavietu, kas atrodas ___ kapsētā, ___
sektorā, ____ rindā, ___ vietā ar kopējo platību __ m2, (turpmāk – kapavieta),
kur veiktie apbedījumi ir uzskaitīti Kapsētas apsaimniekotāja datu bāzē, kuras
robežas iezīmētas plānā un Kapavietas uzturētājam dabā ierādītas un zināmas,
ar mērķi veikt apbedījumus saskaņā ar___ Bauskas novada domes 2017.gada
28.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.___ „Bauskas novada pašvaldības
kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi” (turpmāk – Saistošie
noteikumi).
1.2. Kapavietas Uzturētājs par kapavietas uzturētāja tiesību un pienākumu
pārņēmēju norāda____, personas kods__ , dzīvesvietas adrese___.
2. Kapavietas uzturētāja un Kapsētas apsaimniekotāja pienākumi un tiesības
2.1. Kapavietas uzturētājs apņemas:
2.1.1. ievērot Saistošos noteikumus un citus spēkā esošos normatīvos aktus;
2.1.2. deklarētās dzīvesvietas maiņas gadījumā paziņot Kapsētas apsaimniekotājam jauno adresi;
2.1.3. izmantot ierādīto kapavietu tikai Līgumā norādītajam mērķim un atbilstoši Saistošajiem noteikumiem.
2.1.4. paziņot mēneša laikā Kapsētas apsaimniekotājam dzīvesvietas jauno adresi;
2.1.5. trīs mēnešus pēc mirušā apbedīšanas dienas sakopt kapavietu;
2.1.6. viena gada laikā pēc apbedīšanas dienas labiekārtot kapavietu;
2.1.7. regulāri kopt un labiekārtot ierādīto kapavietas teritoriju; nogādāt
kapavietas kopšanas laikā radušos bioloģiskos atkritumus to savākšanas vietās; kapavietas kopšanas laikā radušos citus atkritumus (piemēram, sveču
trauciņi, vāzes u.tml.) nogādāt kapsētas teritorijā novietotajos konteineros (ja
tādi kapsētā ir novietoti);
2.1.8. ievērot, ka dekoratīvie stādījumi (krūmi), kuri norobežo kapavietu,
nedrīkst būt augstāki par 70 cm. Tos nedrīkst stādīt aiz kapavietas robežām;
2.1.9. ievērot, ka kapavietas apmales, kas norobežo ierādīto kapavietu, nedrīkst pārsniegt 15 cm augstumu;
2.1.10. ievērot, ka kapavietas nožogošanai un noformēšanai aizliegts izmantot neatbilstošus materiālus: būvmateriālu atlikumus, būvmateriālu likvīdus, plastmasu, azbestcementa loksnes (šīferi) un citus nepiemērotus materiālus.
2.2. Kapavietas uzturētājam ir tiesības:
2.2.1. kapavietas kopšanu uzdot veikt fiziskajai vai juridiskajai personai,
kura savu darbību ir saskaņojusi ar Kapsētas apsaimniekotāju;
2.2.2. mainīt Līguma 1.2.apakšpunktā norādīto personu, par to rakstveidā
noslēdzot attiecīgus Līguma grozījumus ar Kapsētas apsaimniekotāju.
2.2.3. saskaņojot ar Kapsētas pārzini izvest no kapavietas un uzstādīt kapavietā pieminekļus vai to elementus.
2.3. Kapsētas apsaimniekotājs apņemas nodrošināt Saistošo noteikumu un
citu spēkā esošo normatīvo aktu ievērošanu.
2.4. Kapsētas apsaimniekotājam ir pienākums Kapavietas Uzturētāja nāves
gadījumā noslēgt Līgumu par kapavietas uzturēšanu ar Līguma 1.2.apakšpunktā norādīto Kapsētas uzturētāja saistību pārņēmēju.
3. Līguma darbības termiņš:
3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.
3.2. Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku.
3.3. Līgums izbeidzas gadījumos, ja:
3.3.1. tiek likvidēta kapsēta vai tās daļa;
3.3.2. Kapavietas uzturētājs nodod kapavietas uzturēšanas tiesības citai
personai, ar kuru tiek noslēgts jauns kapavietas uzturēšanas līgums;
3.3.3. Kapavietas uzturētājs rakstiski atsakās no kapavietas (Līdzēji paraksta vienošanos par noslēgtā kapavietas uzturēšanas līguma izbeigšanu);
3.3.4. kapavieta tiek atbrīvota, izdarot pārapbedīšanu;
3.3.5. ja trīs gadu laikā pēc Kapavietas uzturētāja nāves nepiesakās neviens
Kapavietas uzturētāja saistību pārņēmējs;
3.3.6. kapavieta netiek kopta 3 (trīs) gadus pēc kārtas (pamatojoties uz aktēšanu), tiek piemēroti Saistošo noteikumu nosacījumi.
Citi noteikumi
4.1. Līdzēji, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi izdarīt izmaiņas Līgumā. Visi
Līguma grozījumi vai papildinājumi ir noformējami rakstveidā un stājas spēkā ar brīdi, kad Līdzēji tos parakstījuši.
4.2. Kapsētu apsaimniekotājs nav atbildīgs par kapavietas aprīkojuma zādzību vai bojājumu, tai skaitā tādu, ko izdarījušas trešās personas.
4.3. Strīdi, kas rodas Līguma darbības rezultātā, tiek risināti pārrunu ceļā.
Ja Līdzēji nespēj vienoties, strīds risināms tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.
4.4. Jautājumi, kas nav paredzēti Līgumā, tiek risināti saskaņā ar Latvijas
Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
4.5. Līgums ir saistošs Līdzējiem, kā arī saistību pārņēmējiem.
4.6. Līgums izstrādāts uz divām lapām divos eksemplāros, no kuriem vienu
saņem Kapsētas apsaimniekotājs, bet otru - Kapavietas uzturētājs.
Kapsētas apsaimniekotājs 			
Kapavietas uzturētājs
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Aktuāli

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts Bauskas novada
domes 2017.gada 28.decembra saistošajiem
noteikumiem Nr.9 „Bauskas novada
pašvaldības kapsētu darbības un
uzturēšanas saistošie noteikumi”
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Pašlaik Bauskas novada pašvaldībā nav ārējā normatīvā akta, kas
regulētu kapsētu uzturēšanu un darbību. Jautājums par kapsētām nav
noregulēts ne likumā, ne Ministru kabineta noteikumos. Tā kā kapsētu izveidošana un uzturēšana ir pašvaldību autonomā funkcija, tad pašvaldība
ir tiesīga izdot saistošos noteikumus
jautājumos par kapsētām.
Saistošie noteikumi izdoti saskaņā
ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka,
ka pašvaldības autonomā funkcija
ir gādāt par savas administratīvās
teritorijas labiekārtošanu un sanitāro

tīrību, kapsētu vietu izveidošana un
uzturēšana; 21.panta pirmās daļas
16.punktu, kas nosaka, ka dome var
apstiprināt saistošos noteikumus un
noteikt administratīvo atbildību par
to pārkāpšanu.
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi nosaka Bauskas
novada pašvaldības kapsētu iekšējās kārtības noteikumus, kapavietu
piešķiršanas, apbedīšanas, kapliču
izmantošanas, bezpiederīgo apglabāšanas, nekoptas kapavietas aktēšanas
kārtību, kapavietu kopēju un amatnieku profesionālo darbību kapsētā,
kā arī atbildību par saistošo noteikumu pārkāpšanu.
3. Informācija par plānoto pro-

jekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu īstenošanai
netiek prognozēta finansiāla ietekme
uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā
Saistošo noteikumu īstenošanai
netiek prognozēta tieša ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Saistošie noteikumi tiks nosūtīti
izskatīšanai un atzinuma sniegšanai
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
6. Informācijas par konsultācijām
Saistošo noteikumu izstrādes procesā notikušas konsultācijas ar pagastu pārvalžu vadītājiem, kā arī ar
SIA „VIDES SERVISS’.

Domes priekšsēdētājs
R.Ābelnieks

Bauska – festivālu un svētku pilsēta
Šogad bagātīgajam norišu klāstam pievienojušies jauni notikumi.
Detalizēta informācija par pasākumiem vēl sekos, taču jau tagad aicinām iepazīties ar šī gada norisēm.
Tā kā Bauska ir viena no populārākajām vimbu makšķerēšanas pilsētām Latvijā, tad šogad tiks turpināta
pērn aizsāktā tradīcija – atklāt vasaras kultūras un izklaides sezonu ar
pasākumu visai ģimenei – „Vimbu
svētki”. Apmeklētājus priecēs dzīvā
mūzika, būs iespēja nobaudīt dūmotavās kūpinātas vimbas u.c. Copes
meistari, piedaloties labas gribas
makšķerēšanas sacensībās, cīkstēsies
par brangākās vimbas nomakšķerēšanu, kas savukārt garantēs iespēju laimēt vērtīgas balvas. Pasākumu vadīs
dabas pētnieks Māris Olte.
Katru gadu Bauskas novada
svētki notiek kādā no novada pagastiem. Iepriekš apciemota Bruknas
muiža un Ribbes dzirnavas. Šogad
svētki notiks 26. maijā Vecsaules
pagasta Jaunsaulē, kur būs iespēja
ielūkoties gaidāmajos Latvijas valsts
simtgades Dziesmu un deju svētkos,
vērot viesmākslinieku uzstāšanos, kā
arī piedalīties citās svētku norisēs.
Bauskas Pilskalna parka estrādē

2. jūnijā notiks motokluba „Bucefals” darbības 20 gadu jubileja,
kur rūks ne tikai kluba biedru, bet arī
viņu draugu motocikli, skanēs dzīvā
mūzika u.c.
Starptautiski atzītas metālmūzikas apvienības, labākais no pašmāju
smagās mūzikas, tautas tradīcijas,
ieskats vēsturē – to un vēl vairāk piedāvā mūsdienu etniskās mūzikas
un seno amatu festivāls „Zobens
un Lemess”, kas šogad no 15. līdz
17. jūnijam pirmo gadu notiks Bauskas Pilskalna parka estrādē. Festivālā gaidāms grupas „Skyforger” lielkoncerts, kurā pilnā apjomā izskanēs
grupas albuma „Kauja pie saules”
skaņdarbi. Biļetes: ticketshop.lv
20.gadskārta šogad Bauskas kantrimūzikas festivālam. 13. un 14.
jūlijā festivāla apmeklētājus priecēs
pašmāju un ārvalstu kantrimūziķi,
dažādas tematiskas aktivitātes, kā arī
kantrī festivālam raksturīga atmosfēra.
Senās mūzikas festivālā „Vivat
Curlandia!” 21. un 22. jūlijā Latvijas senās mūzikas meistari un viesmākslinieki no ārzemēm atskaņos
Kurzemes-Zemgales hercogu Ketleru laika skaņdarbus u.c.
Senioru deju festivāls „Annas

danči”, kas norisināsies jau septīto
reizi, šogad dejotājus pulcēs 21. jūlijā Bauskas Pilskalna parka estrādē.
Kā ierasts, arī šogad tajā piedalīsies
talantīgi un aizrautīgi senioru deju
kolektīvi no Latvijas.
4. un 5. augustā Bauskas Pilskalna parka estrādē jau otro reizi norisināsies gaidītākais vasaras notikums
Bauskā – mūzikas un aktīvās atpūtas festivāls visai ģimenei „Bauska
TASTE”. Arī šogad apmeklētājus
gaidīs Latvijā iecienītu mūziķu uzstāšanās, sportiskas aktivitātes, aizraujošas nodarbes un vienkārši laba
atpūta visai ģimenei! Biļetes: „Biļešu paradīze” kasēs un tiešsaistē.
Vasaras sezona izskanēs Bauskas
vecpilsētas Pagalmu un putras godēšanas svētkos, kas šogad notiks 8.
septembrī. VIII Pagalmu svētkos un
VI Putras godēšanā varēs iepazīt vēl
svētkos neredzētus Bauskas vecpilsētas pagalmus, iesaistīties aizraujošās aktivitātēs, iepirkties Zemgales
dižtirgū, kā arī nobaudīt dažādas
putras.

Ilze Lujāne, sabiedrisko
attiecību speciāliste, Bauskas
Kultūras centrs

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

Publiskās apspriešanas termiņš no 2018.gada 7.marta
līdz 2018.gada 6.aprīlim.
Kāpēc Bauskas novada pašvaldībai nepieciešams enerģētikas rīcības plāns?
– Nodrošina plānveidīgu pieeju energoresursu pārvaldībai pašvaldības
teritorijā;
– Atvieglo lēmumu pieņemšanu par turpmākiem enerģijas patēriņa samazināšanas, vides pasākumiem un finansējuma piesaisti;
– Rāda, kā ieviest sistemātisku pieeju pašvaldības ēku apsaimniekošanā
un enerģijas patēriņa samazināšanā.
Enerģētikas rīcības plāna 1. nodaļā ir dots Eiropas Savienības, Latvijas
un Zemgales plānošanas reģiona nozīmīgāko normatīvo aktu apkopojums
ar tajos izvirzītajiem mērķiem, kas tieši un netieši ir saistoši Zemgales plānošanas reģiona pašvaldībām. 2. nodaļā ir aprakstīta esošā situācija pašvaldībā, apkopoti izejas dati par pašvaldības, daudzdzīvokļu ēkām, enerģijas
avotiem un transporta sektoru no 2012. līdz 2016. gadam. 3. nodaļā ir definēta vīzija un mērķi Bauskas novadam, kas balstīti uz Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2012.-2030.gadam definēto vīziju, bet 4.nodaļā
– apkopoti pasākumi un rīcības, kurām ir jāseko, lai sasniegtu izvirzītos
mērķus. Plāna 5. nodaļa sniedz ieskatu, kā organizēt ieviesto pasākumu un
rīcību uzraudzību.
Ar Bauskas novada „Enerģētikas rīcības plānu 2018. – 2025.gadam”
projekta publiskās apspriešanas laikā var iepazīties Bauskas novada administrācijā, Uzvaras ielā 1, Bauskā, (tālr. informācijai 63922238) pirmdienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 18.00, otrdienās,
trešdienās un ceturtdienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz
17.00, piektdienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 16.00),
kā arī Bauskas novada pašvaldības mājaslapā www.bauska.lv.
Aptaujas lapas viedokļa paušanai var saņemt un iesniegt Bauskas novada domē, Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā. Aptaujas
lapas pieejamas arī www.bauska.lv sadaļā „Līdzdalība”. Ar drošu elektronisko parakstu parakstītas aptaujas lapas var iesniegt arī elektroniski, sūtot
uz e-pasta adresi dome@bauska.lv.
Bauskas novada „Enerģētikas rīcības plāna 2018. – 2025.gadam”
projekta publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2018.gada 21.martā plkst.18.00 Bauskas novada pašvaldības administrācijā 2.stāva
zālē, Uzvaras ielā 1, Bauskā.
Tālrunis informācijai 63922238.
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Pāri robežām un cauri
laikiem
Kā Lietuvas valsts svētku ieskaņas pasākums Bauskas pilī
izskanēja starptautiskais mūzikas
skolu sadarbības koncerts „Cauri
laikiem”. Ļaudis, kas bija nolēmuši
mērot ceļu līdz pilij, varēja baudīt
skaistu dažādu laikmetu mūziku
un novērtēt emocionālu tās izpildījumu. Par to bija parūpējušies
trīs mūzikas skolu audzēkņi un
pedagogi no Biržiem, Kedaines un
Bauskas. Šis muzikālais notikums
bija turpinājums draudzībai ar Biržu mūziķiem, un jauns sākums sadarbībai ar lielo Kedaines Mūzikas
skolas kolektīvu. Katrā tikšanās
reizē ir interesanti atrast ko jaunu,
nebijušu. Protams, ka vienojošais visu šo mūzikas skolu darbā
ir vēlme un prasme sniegt saviem
audzēkņiem profesionālas mūzikas
zināšanas, izkopt muzicētprasmi,
paplašināt viņu redzesloku un krāt
muzikālo un emocionālo pieredzi.
Gan Kedaines Mūzikas skolas direktore Rūta Kutraite, gan Biržu
Mūzikas skolas direktora vietniece Ramute Petronīte, gan Bauskas
Mūzikas skolas direktore Anita
Velmunska var lepoties ar savas
skolas talantīgajiem audzēkņiem
un profesionālajiem pedagogiem.
Bauskas klausītājiem bija aizrau-

skaņdarbu „Like Swans”). Lietuviešu topošie mūziķi demonstrēja
lielisku saspēli dažādos ansambļos
– duetos un trio. Koncertmeistara
atbildīgo uzdevumu vairākos lietuviešu priekšnesumos veica klavieru klases audzēknes. Bauskas
Mūzikas skolu koncertā pārstāvēja
topošās vijolnieces Līga Vaivare un Ance Ūdre (ped.A.Avotiņa), akordeonists Emīls Upenieks
(ped.A.Rušmane), flautas kl. audzēkne Klēra Kuļikauska (ped.
L.Meždreija). Viņu izpildītie skaņdarbi bija muzikāli daudzveidīgi
un, gatavojoties dažādiem konkursiem, rūpīgi noslīpēti. Baušķenieku
koncertmeistares bija Evija Bonāte
un Laura Tamane. Daudzi koncerta
apmeklētāji pauda neviltotu prieku
par iespēju piektdienas vakaru piepildīt ar tik daudzveidīgu mūziku.
Pirms koncerta Kedaines Mūzikas skolas delegācija apmeklēja
Bauskas Mūzikas un mākslas skolu, iepazinās ar profesionālās ievirzes izglītības aktualitātēm Latvijas
mūzikas skolās, kā arī uzslavēja
skolas un pašvaldības veikumu
materiāltehniskās bāzes papildināšanā un izteica komplimentus par
skolas estētisko noformējumu un
radošo gaisotni.

joši klausīties, kā skan instrumenti,
kuru spēli apgūst lietuviešu bērni.
Sajūsmu izraisīja lietuviešu tautas
instruments – skrāpis (liet. skrabalai ), ko virtuozi pārvaldīja Elze
Kaziokonīte no Kedaines (attēlā).
Arī tubas un trombona spēli Bauskā nenākas dzirdēt bieži. Skatītājus
ar virtuozu un izjustu akordeona
spēli aizkustināja Povilas Neliupšis, Kedaiņu Mūzikas skolas pārstāvis (īpaši ar Petri Makkonena

Starptautiskā sadarbība ir pārtapusi ciešā draudzībā, jo katra koncerta vai radoša pasākuma pēdējie
akordi ir jaunas sadarbības sākums.
Jau marta sākumā Bauskas jaunie
mūziķi un mākslinieki dosies uz
Biržiem, lai muzicētu Biržu pilī.

Bauskas Mūzikas un mākslas
skolas bibliotekāre
Inga Briede
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Darbīgais un skanīgais februāris
Bauskas Bērnu un jauniešu centrā

Bauskas Centrālā
bibliotēka aicina martā

Bauskas Bērnu un jauniešu centrā liela uzmanība tiek pievērsta
tehniskās jaunrades jomai. Arī izglītības attīstības pamatnostādnēs
2014. - 2020.gadam izvirzītajos
uzdevumos akcentēta tehniskās
jaunrades loma jauniešu interesei
par inženierzinātnēm un pirmo profesionālo darba iemaņu apgūšanai
un izmēģināšanai. Lego pulciņa
jaunie konstruktori projektēja un
montēja dažādu ziemas sporta veidu figūras, atveidojot pašlaik tik
aktuālās ziemas olimpiskās spēles.
Par veiksmīgāko tika atzīts Stefana
Jankova darbs „Biatlonisti”. Lai demonstrētu savas prasmes un sacenstos, 6.februārī Bauskas BJC pirmo
reizi satikās divas Lego robotu komandas: skolotājas Brigitas Igaunes
vadītās Skaistkalnes vidusskolas
„Mēmelieši” un Bauskas BJC Elektrodarbnīcas audzēkņu komanda
„Ampēriņi” (skolotāja Ilze Krieviņa). Robotu sacensības notika trīs
daļās. Vispirms trasē sacentās robo-

Turnīrā valdīja draudzīga atmosfēra. Sāncenši viens otru pamācīja
programmēšanā, uzmundrināja robotus cīņās… Skaistkalnieši ar prieku un lielu interesi iepazinās arī ar
Bauskas BJC automodelisma trases
darbību, citiem mūsu pulciņiem
un ceļojošo vides izstādi „Dzīvība
kokā”.
Šogad „Valentīndienas EKSPRESIS” 14. februārī piestāja Bauskas
Bērnu un jauniešu centra „Sirsniņpieturā”, Rīgas ielā 8. Pieturā izkāpa
un par „Valentīndienas EKSPREŠA” aktivitātēm rūpējās Kupidona
eņģeļu lomās iejutušās skolotājas
Ilze Krieviņa un Indra Liepa, kā arī
Afrodīte - jaunatnes lietu speciāliste Katrīna Rimševica. „Eņģeļu
dāvanu darbnīcā” katram bija iespēja noformēt dāvanu aploksnes
un kartiņas, kā arī veidot jautrus un
mīlīgus zvēriņus no sirsniņu formām! Sejas apgleznošanas pieturā
pie Afrodītes pasākuma dalībnieki varēja paši pārtapt par kādu sev

Martā gaisā jūt pirmās pavasara
vēsmas un šai pirmajā pavasara mēnesī 9. martā 144. gadskārta šogad
aprit mūsu izcilajam novadniekam
dzejniekam un skolotājam Vilim
Plūdonim.

ti, kuri darbojas autonomi, pēc tam
pašu vadāmie robotu modeļi centās
noteiktā laika posmā veikt līkumotu
trasi, visbeidzot visi sacensību roboti izmēģināja spēkus sumo cīņā.

mīļu varoni. Neizpalika arī iespēja
iemūžināt svētku noskaņas foto
stūrī „Sv. Valentīna kabata”, par ko
parūpējās foto, kino un video studija, kura par godu Valentīndienai sa-

gādājusi iespēju ikvienam apskatīt
savu foto izstādi „Sniegs” Bauskas
autoostā līdz 1. aprīlim. Pasākuma
skanīgākajā daļā ģitārspēles pulciņa audzēkņi sniedza Valentīndienai
veltītu akustisko koncertu. Tiem,
kuri vēlējās atstāt kādu skaistu novēlējumu vai Valentīndienai veltītu
ideju, bija iespēja izmantot „Labo
domu pastu”!
Bauskas Bērnu un jauniešu centrā strādā radoši pedagogi, kuri paši
apgūst aizvien jaunas iemaņas, kā
arī, domājot par savu audzēkņu
profesionālo ievirzi, plāno dažādas
nodarbības sava aroda meistaru vadībā. Februārī pie mums viesojās
stikla māksliniece Bārbala Gulbe un
ģitārists Arnolds Mārtiņš Kārklis.
Modernās amatniecības pulciņā
viens no darbības virzieniem ir sarežģītās stikla mākslas apgūšana.
Bārbalas Gulbes vadībā 15.februārī
stikla apdedzināšanas krāsnī tika ievietoti dažādu formu stikla trauciņi
ar oriģināliem rotājumiem.
21.februārī gitārspēles entuziastiem Arnolds Kārklis
demonstrēja
strinkšķināmos
stīgu instrumentus, kurus lieliski pārvalda – akustisko
ģitāru, bandžo, mandolīnu,
slide ģitāru. Arnolds Kārklis
ir strinkšķināmo stīgu instrumentu kolekcionārs. Arnolds
dzimis un audzis Amerikā,
Kolorado štatā, deviņdesmitajos gados kopā ar citiem klaida
latviešiem daudz koncertējis
Latvijā un ar laiku palika šeit.
Ģitārspēles pulciņa dalībnieki
ar interesi klausījās priekšnesumos un aizrautīgajos stāstos
par instrumentiem, iesaistījās
diskusijās, atklājot sev jaunas
lietas mūzikas pasaulē.
Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņi aktīvi gatavojas mākslas izstādei Biržu
pilī, kā arī turpina veidot Bauskas pilsētas kolāžu. Martā posīsimies Lieldienu svinēšanai.
28. martā gaidīsim ikvienu
uz lustīgu un radošu svētku
gaidīšanu „Lieldienu jampadracis ar Oliņu Boliņu”!
Uz tikšanos!

Katrīna Rimševica, Ilze
Krieviņa, Ieva Bronko –
Pastore, Aigars Voitišķis,
Veronika Puķe

Dzimtsarakstu ziņas
Polpulārākie vārdi, ko vecāki 2017.gadā devuši saviem bērniem:
Zēniem: Marks - 6 ģimenēs
Roberts - 5 ģimenēs
Dominiks, Everts, Kristers, Markuss, Mārtiņš, Rinalds, Tomass - 3 ģimenēs
Meitenēm: Marta - 5 ģimenēs
Annija, Elizabete, Elīza - 4 ģimenēs
Sofija - 3 ģimenēs
17 bērnam doti divi vārdi (12 meitenēm un 5 zēniem)
Retāk sastopami vārdi: Eimija, Hanna, Letīcija, Olīvija, Undīne
Alvins, Deimians, Forests, Alisters, Dilans

Bauskas novada Dzimtsarakstu nodaļā sastādītie civilstāvokļa reģistri
2017.gadā (pēc dzimušo un mirušo deklarētajām dzīves vietām)
Dzimuši: 217, t.sk. 109 meitenes un108 zēni (salīdzinājumā ar 2016.gadu mīnus 6)
Laulības: 180 t.sk. 17 baznīcas laulības, 11- ar ārvalstu pilsoņiem (salīdzinājumā ar 2016.gadu plus 30)
Miruši: 367, t.sk. 190 sievietes un 177 vīrieši (salīdzinājumā ar 2016.gadu mīnus 59).

Skolu audzēkņi aicināti
meklēt V.Plūdoņa
testamentu

Lai gan Plūdoņa diena Bauskas
Centrālajā bibliotēkā norisināsies
jau ceturto gadu, šogad tā notiks ne
tikai Bauskas Centrālajā bibliotēkā, bet visā plašajā Kultūras centra
ēkā. Tādēļ tika mainīts arī datums
un šoreiz Plūdoņa dzimšanas dienu
atzīmēsim dienu agrāk – 8. martā.
Šogad paredzēts atraktīvs pasākums
4. – 6. klašu audzēkņiem „Meklēsim Plūdoņa testamentu Bauskas
muižniecības namā” (no pagraba
līdz bēniņiem), kurš sāksies nama
pirmajā, bet testamenta meklējumi
beigsies trešajā stāvā. Katra dzejnieka testaments ir viņa dzeja, tādēļ
atrakcijas dalībniekiem būs dots
uzdevums pa komandām atrast un
sakārtot septiņus Plūdoņa dzejoļus
pareizā secībā un noskaidrot savas
testamenta daļas vēlējumu. Skolu jauniešus sagaidīs gan Bauskas
Kultūras Centra, gan Plūdoņa muzeja, gan Bauskas Centrālās, Bērnu
un Ceraukstes pagasta bibliotēkas
darbinieki. Dalībnieki iepazīs Kultūras centra un bibliotēkas telpas,
pārbaudot savas zināšanas gan par
Plūdoni, gan Bauskas novada vēsturi u.c. Tad skolēni, saņēmuši savu
dzejas fragmentu „ceļos” pa Muižniecības namu tālāk, līdz Biznesa
bibliotēkā saliks kopā savu sameklēto dzejoli un saņems dzejnieka
Viļa Plūdoņa testamentu ar visiem 7
novēlējumiem.
Ceļojuma laikā bērnus gaida dažādi pārsteigumi. Pasākums ilgs no
plkst. 9.30 – 13.30. Katrai grupai
atrakcijām nepieciešama apmēram
1 stunda. Tādēļ lūdzam klašu audzinātājus sazināties ar Bauskas
Centrālās bibliotēkas galveno bibliogrāfi Laimdotu Ozoliņu pa tālruni mob.27082256 vai 63960580,
lai precizētu tikšanās laiku.
Ar V.Plūdoņa dzimšanas dienas
atrakcijām vēlamies skolu audzēkņus interesantā veidā iepazīstināt ar
dzejnieku, viņa daiļradi un Plūdoņa
muzeju, kā arī mazliet ar Bauskas
novada vēsturi, Bauskas Kultūras
centra un Bauskas Centrālās bibliotēkas ikdienu.

Biznesa ideju konkurss
20.martā vēl viens skolu audzēkņiem nozīmīgs notikums - konkursa
„Mana grāmata par biznesu: no senču pūra līdz mūsdienām” noslēgu-

ma pasākums, kurš notiks Bauskas
Kultūras centra lielajā zālē.
Biznesa ideju konkursi skolēniem notiek piekto gadu un skolu audzēkņi labprāt iesaistās šajā
pasākumā. Šī gada tēma ir „Mana
grāmata par biznesu: no senču pūra
līdz mūsdienām”. Konkurss veltīts
Latvijas simtgadei, un tā mērķis ir
iemācīt skolu audzēkņiem inovatīvi
domāt un radīt praktisku, mūsdienīgu grāmatu par biznesa attīstību gan
Latvijā, gan Bauskas novadā 100
gadu garumā. Konkursā aicināti
piedalīties 1. – 12. klašu audzēkņi.
Gada sākumā skolu audzēkņi Biznesa bibliotēkā saņēma palīdzību kā
atrast idejas viņu unikālās grāmatas
tapšanai.
27. martā Kultūras centra lielajā zālē mūsu novada iedzīvotāji
aicināti atkal tikties ar iecienīto
rakstnieci Māru Zālīti, jaunākās
grāmatas „Paradīzes putni” atvēršanas svētkos.
Māras Zālītes autobiogrāfiskais
romāns „Pieci pirksti” , kurš iznāca
2013. gadā, ieguvis ne tikai plašu
lasītāju, bet arī profesionāļu atzinību. Māra Zālīte saņēmusi gan Lielo
lasītāju balvu, gan Latvijas Literatūras gada balvu. Autore bija solījusi
turpinājumu. Nu šis brīdis ir pienācis — lasītāji saņem romāna „Pieci pirksti” otro grāmatu „Paradīzes
putni.” Jaunā prozas darba grodā
dramaturģija un precīzās poētiskās
detaļas spilgti un nepielūdzami tēlo
aprakstīto laikposmu, kas desmitgadīgajai Laurai ir vienīgā realitāte,
kurā augt, pieaugt un meklēt patiesību.
Aicinām skolu jauniešus, pedagogus un citus interesentus izmantot
iespēju tikties ar rakstnieci klātienē.
Klātesošie varēs aplūkot iemīļotajai rakstniecei veltītu literatūras
izstādi, un klātienē pajautāt to, kas
viņus interesē un saista Māras Zālītes daiļradē un personībā.
Mūsdienās tehnoloģiskās un arī
biznesa iespējas attīstās milzu soļiem, tādēļ ik brīdi nepieciešama pasaules pieredzes apguve un jaunāko
ideju iesaistīšana Latvijā veidotajos
biznesos plānos.
28. martā Bauskas Centrālajā bibliotēkā sadarbībā ar Bauskas Valsts
ģimnāziju norisināsies izglītojošs
pasākums vidusskolēniem „Alternatīvais kolektīvās finansēšanas
veids jeb crowdfunding”. Finanšu
tirgus mūsdienās ir kā mehānisms,
kas biznesā saved kopā tos, kam ir
līdzekļi, ar tiem, kuriem tie ir nepieciešami. Šis finanšu veids pastāvīgi
attīstās un guvis lielu ievērību visā
pasaulē un arī pie mums, Latvijā.

Uz tikšanos! Laimdota Ozoliņa
Bauskas Centrālās bibliotēkas
galvenā bibliogrāfe

Dzimtsarakstu ziņas
Dzimtsarakstu ziņas no 29.01.2018. līdz 25.02.2018.
Reģistrēti dzimušie 9,t.sk. 2 meitenes un 7 zēni
Reģistrēti mirušie 37, t.sk. 16 sievietes un 21 vīrietis
Reģistrētas laulības 5, t.sk. baznīcā Bērniem doti vārdi: Alekss, Edgars, Ervīns, Arnolds, Juris, Jēkabs,
Ralfs un Alise, Keita
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Jaunatnes sports
Brīvās cīņas nodaļas audzēkņi uzrāda
labus rezultātus
2018.gads Bauskas BJSS cīņas
nodaļā sākās ar pastiprinātiem treniņiem. Jaunākās grupas audzēkņi
apguva tehniskos paņēmienus, savukārt vecākās grupas audzēkņi pastiprināti trenējās trenažieru zālē ar
jaunākās metodikas palīdzību. Treniņu procesa uzlabošanai liela nozīme ir jaunuzceltajam peldbaseinam.
Reizi nedēļā mācību treniņu nodarbības notiek peldbaseinā, kas dod
iespēju kvalitatīvāk attīstīt ķermeņa
fiziskās iespējas un ir neaizvietojams līdzeklis muskuļu atjaunošanai
pēc smagā darba trenažieru zālē.
Gada sākumā aizvadītas vairākas
sacensības, kurās jaunie cīkstoņi
uzrādījuši ļoti stabilus rezultātus.
Gribētos atzīmēt jaunākās grupas
audzēkni Markusu Izkalnu, kurš treniņos ir ieguldījis lielu darbu un jau
pirmajās sacensībās uzrādījis stabilu
sniegumu.
Lai veiksmīgāk sagatavotos gaidāmajam Latvijas čempionātam
kadetiem, vecākās grupas audzēkņiem papildus tiek organizētas rīta
treniņu nodarbības. Jo lielāku darbu
ieguldīsim šodien, jo labākus rezultātus sasniegsim nākotnē.
Bauskas BJSS cīņas nodaļas
audzēkņu sasniegumi gada pirmajās sacensībās:
Ķekavas novada sporta skolas atklātās meistarsacīkstes brīvajā cīņā
jauniešiem 2018g. 27. janvārī:
Dāvis Rimševics 65kg 1.vieta
(tren. A. Vasiļjevs)
Edijs Rutka 45kg 2. vieta
(tren. A. Vasiļjevs)
Aleks Blaževics 29kg 2. vieta
(tren. A. Vasiļjevs)
Krišjānis Ķikurs 65kg 3. vieta

(tren. A. Vasiļjevs)
Jēkabs Ķikurs 47kg 3. vieta (tren.
A. Vasiļjevs)
Kristians Aleksējevs 85kg 3. vieta (tren. A. Vasiļjevs)
Markus Izkalns 36kg 3. vieta
(tren. A. Vasiļjevs)
Edgars Grišulis 65kg 2. vieta
(tren. J. Ručkānovs)
Maikls Fedulovs 26kg 3. vieta
(tren. J. Ručkānovs)
Anija Čepuka 65kg 3. vieta
(tren. J. Ručkānovs)
Laura Jonase 60kg 3. vieta
(tren. J. Ručkānovs)
Keita Bērzleja 60kg 3. vieta
(tren. J. Ručkānovs)
Daugavpils atklātās meistarsacīkstes jauniešiem 2018g. 10.
februārī
Kristians Aleksējevs 71kg 1. vieta (tren. A. Vasiļjevs)
Artūrs Alksnis 80kg 1. vieta
(tren. A. Vasiļjevs)
Dāvis Rimševics 65kg 2. vieta
(tren. A. Vasiļjevs)
Jēkabs Ķikurs 47kg 2. vieta
(tren. A. Vasiļjevs)
Edijs Rutka 45kg 2. vieta
(tren. A. Vasiļjevs)
Markus Izkalns 36kg 2. vieta
(tren. A. Vasiļjevs)
Kristians Manavickis 41kg 2.
vieta (tren. A. Vasiļjevs)
Maikls Fedulovs 26kg 2. vieta
(tren. J. Ručkānovs)
Kristers Ivanovs 60kg 3. vieta
(tren. J. Ručkānovs)

Andrejs Vasiļjevs, Bauskas
BJSS cīņās nodaļas
vecākais treneris

Precizēts peldbaseina darba laiks

Vieglatlētika 2018. gada ziemas sezonā

grupā 5cīņā, summā 3527 punkti.
Amandai arī sudraba medaļa sieviešu konkurencē. Bet bronzas medaļu
sieviešu konkurencē izcīnīja Solvita
Dzilnava, summā 3482 punkti.
Soļošanas sacensībās piedalījās
vienīgais mūsu novada soļotājs,
Raivo Saulgriezis, izcīnot 2.vietu
5000m soļošanā un finiša līniju sasniedzot pēc 21:00.53s. Pirmo vietu
izcīnīja bijušais mūsu novada soļotājs, Ruslans Smolonskis ar rezultātu 20:48.12s.

Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas vieglatlēti šajā
ziemas sezonā no visiem Latvijas
čempionātiem mājās pārveduši dažāda kaluma medaļas.
Janvāra nogalē Rīgas sporta manēžā notika Latvijas čempionāts
daudzcīņā un soļošanā. Pie pirmās
godalgas Bauskas vieglatlētiem šajā
ziemas sezonā, tika Gerda Kerija
Dreimane, izcīnot 2.vietu U16 vecuma grupā 5cīņā meitenēm,summā
3078 punkti. Zīmīgs šis datums ar

to, ka Gerdai tieši šajā dienā palika
14 gadi un pirmā medaļa Latvijas
čempionātos daudzcīņā.
Sacensību otrajā dienā mūsu novada daudzcīņnieki tika pie 4 medaļām. Emīls Rūgums izcīnīja zelta
medaļu U20 vecuma grupā 7cīņā,
summā 4610 punkti. Neveiksmīga
Emīlam bija kārtslēkšana, kurā viņš
nepārvarēja sākuma augstumu, bet
tas neliedza sportistam izcīnīt zelta
medaļu. Otro zelta medaļu izcīnīja Amanda Savicka U20 vecuma

2.- 3.februārī Kuldīgas vieglatlētikas manēžā notika Latvijas
čempionāts U18 un U20 vecuma
grupā. Arī no šīm valsts čempionāta sacensībām mūsu novada jaunie
vieglatlēti mājās pārveda čempionāta medaļas. U18 vecuma grupas
kārtslēkšanā sacensībās 2.vietu jaunietēm izcīnīja Amanda Skultaite ar
rezultātu 2.40m. U20 vecuma grupā, 60m/b skrējienā 2.vietu izcīnīja
Amanda Savicka, ar rezultātu 9.28s.
Amanda izcīnīja vēl vienu godalgu

– 3.vietu augstlēkšanas sacensībās
ar rezultātu 1.60m.
Junioriem, U20 vecuma grupā
60m/b skrējienā, 1.vietu izcīnīja
Emīls Rūgums, ar rezultātu 8.00s.
Emīlam arī 2.vieta augstlēkšanas
sacensībās ar rezultātu 1.99m. Pēc
šīm sacensībām, Emīls Rūgums un
Amanda Savicka ieguva tiesības
startēt Latvijas junioru izlases sastāvā starptautiskajās sacensībās Minskā 24.- 25.februārī.
11.februārī Rīgas sporta manē-

žā notika jaunākās grupas Latvijas
čempionāts U14 vecuma grupai.
2.vietu 60m sprinta skrējienā izcīnīja Dāvids Kozlovskis, finišējot
pēc 8.12s. Dāvids palīdzējā mūsu
novada stafešu kvartetam izcīnīt vēl
vienu sudraba medaļu 4x160m skrējienā ar rezultātu 1:39,91s, zaudējot
tikai Rīgas jaunajiem vieglatlētiem.
Komandā startēja: Andris Skadiņš,
Adrians Hildebrants, Raivis Rampāns un Dāvids Kozlovskis.

17.- 18.februārī Kuldīgas vieglatlētikas manēžā notika 48.čempionāts vieglatlētikā telpās pieaugušajiem. Mūsu vieglatlēti startēja ļoti
veiksmīgi. Čempionāta 25 disciplīnās izcīnītās zelta medaļas sadalīja
15 komandu vieglatlēti. Visvairāk
– piecas „Auseklim”; trīs – Bauskai; pa divām – „Arkādijai”, Lāča
SS, Tukumam un Ventspilij. Viena
uzvara Gulbenes, Kuldīgas, Cēsu,
Limbažu, Valmieras, Jēkabpils, Rēzeknes, Liepājas un BJC „Laimīte”
vieglatlētiem. Savukārt medaļas tika
30 komandu vieglatlētiem. Visvairāk – 10 (2 zelta un pa 4 sudraba un
bronzas) „Arkādijai”. Bauskai – 9 (3
+ 4 +2); „Auseklim” – 8 (5 + 2 + 1),

bet Lāča SS, Ventspils un Jēkabpils
vieglatlētiem – pa piecām medaļām.
Pirmo medaļu šajā Latvijas čempionātā, izcīnīja Lauris Kaufmanis.
Lauris izcīnīja 3.vietu lodes grūšanā ar rezultātu 14.91m. Interesanti,
ka 60m/b skrējienā sievietēm, visu
goda pjedestālu aizņēma mūsu novada sportistes. Zelta medaļu izcīnīja Ilona Dramačonoka – 8.89s,
sudrabu – Solvita Dzilnava – 9.15s,
bet bronzu izcīnīja Amanda Savicka
– 9.22s. Vīriešiem šajā pašā disciplīnā 60m/b skrējienā dubultuzvaru
svinēja Emīls Rūgums un Jānis Baltušs. Emīlam zelts ar rezultātu 8.12s,
bet Jānim sudrabs ar rezultātu 8.15s.
Pirmās dienas noslēdzošā disciplīna

bija 4x200m stafešu skrējiens jauktajām komandām. Stafetē piedalījās
divas sievietes un divi vīrieši. Mūsu
novada jauktā komanda izcīnīja trešo zelta medaļu šajā Latvijas čempionātā. Komandā skrēja: Kitija
Frolova, Ilona Dramačonoka, Emīls
Rūgums un Jānis Baltušs.
Otrajā sacensību dienā tika izcīnītas divas sudraba medaļas, abas
augstlēkšanā. Pirmo sudraba medaļu augstlēkšanā vīriešiem izcīnīja
Emīls Rūgums, rezultāts 1.96m.
Sievietēm pie sudraba medaļas tika
Solvita Dzilnava, ar rezultātu 1.77m.

Daudz baltu dieniņu

Mūža kamols tinas un tinas

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

Raivis Maķevics, Bauskas
BJSS vieglatlētikas vecākais
treneris

Baušķeniece, Nacionālās pretošanās kustības dalībniece Inta Puriņa 17. februārī svinēja 90. dzimšanas dienu. Viņas mūža audumā
ir viss krāsu spektrs, vistumšāko,
melno neizslēdzot.
1948. gadā Inta beigusi par Bauskas 1. vidusskolu pārdēvēto Bauskas Valsts ģimnāziju (BVĢ), pašu
abiturientu izdomātā un pasūtītā žetonā iegravējot burtus BVĢ. Jauniešu nepakļāvība padomju varai, alkas
kaut ko darīt Latvijas labā, ko uzkurināja izsūtīšanas
1949. gada martā,
izpaudās politiskos
apskatos, ar roku
drukātās uzsaukumu lapiņās. Grupā
darbojās tikko skolu beigušie, vēlāk
dažādu augstskolu
studenti, – Gunārs
Zemtautis,
Ojārs
Ramanis, Vasilijs
Smolijs,
Imants
Kalniņš, Inta Mārtinsone
(Puriņa),
nenojaušot, cik traģiski tas beigsies.
Aresti
1950.
gadā vispirms sākās Bauskas 1. vidusskolā, tad pārsviedās uz Rīgu.
Pratināšanas čekā

turpinājās līdz 1951. gada februārim, Baltijas kara apgabala Kara
tribunāla tiesa ilga nedēļu. Tiesājamie advokātus noraidīja un gala
vārdā apžēlošanu nelūdza. Apsūdzībā ņirbēja vārdi – nacionālists, tautas nodevējs. Jauniešiem piesprieda
25 gadus piespiedu darbos lēģerī
un vēl piecus gadus – bez tiesībām.
Gunāram Zemtautim – nāves sodu.
Pēc Staļina nāves un personības
kulta nosodīšanas Inta no Karagandas lēģera atgriezās Bauskā, nodi-

bināja ģimeni ar likteņa biedru Jāni
Puriņu, strādāja grāmatvedes darbu
izglītības sistēmā. Jaunībā rūdīto
patriotismu visus padomju gadus
uzturēja dziedāšana korī un piedalīšanās Dziesmu svētkos. Mūža
piepildījums – meita Maija, četri
mazbērni un deviņi mazmazbērni,
kuri arvien vēl viņas mīlestības un
labestības loloti.

Daina Ziemele, PRK „Rēta”
dalībniece
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Informācija, paziņojumi

Bauskas novada kultūras pasākumu plāns martam
Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

līdz 18.martam

Bauskas muzejā

„Sapņu ceļojums” Andas Sproģes un Gitas Oses gleznu izstāde

līdz 31.maijam

Bauskas muzejā

„Laikmetīgā bronza”. Anatolijs Nazarenko. Rotaslietu izstāde.

1.martā plkst. 19.00

Bauskas Kultūras centrā

#LV100 Filmas „Nameja gredzens” demonstrācija. Jāiegādājas
biļetes.

2. martā plkst. 19.00

Kultūras centrs „Dāvis”

Codes amatierteātra izrāde „
Godīgi un izdevīgi, ērti un intersanti”

2.marts plkst. 20.00

Kultūras centrā “Kamarde”

#LV100 Filmas „Nameja gredzens” demonstrācija. Jāiegādājas
biļetes.

3.martā plkst. 12.00

Kultūras centrā “Kamarde”

Izstāžu diena „Mans vaļasprieks” plkst.13.00 Bauskas TT izrāde
„Ērika”, režisore Ināra Hegenbarte; plkst.17.00 Rundāles a/t
„Stella” izrāde „Dzīves tango”, režisore Lilita Lauskiniece

3.martā plkst. 18.00

Bauskas Kultūras centrā

Jauktā kora „Mežotne” koncerts
„Ar-mīlestību – Dziesmu svētkiem”

3.martā plkst.18.00

Grenctāles Kultūras namā

Tautas deju koncerts „Simtgades sadancis Leišmalē”

4.martā plkst.12.00

Kultūras centrā “Kamarde”

Izstāžu diena un amatnieku andele kopā ar fokloras kopām un
citām latviskām radošām darbnīcām, pieteikšanās uz andeli pa
tālr.:27004151

4.martā plkst. 13.00

Bauskas Kultūras centrā

KINO SVĒTDIENA. Jāiegādājas biļetes.
13.00 – „Pirmdzimtais”
15.00 – „Maģiskais kimono”
17.00 – „Ar putām uz lūpām”

7. martā plkst. 19.00

Kultūras centrs „Dāvis”

#LV100 Filmas „Nameja gredzens” demonstrācija. Jāiegādājas
biļetes.

8.martā plkst. 19.00

Brunavas klubiņā

Sieviešu dienai veltīts sarīkojums – Gailīšu pagasta teātra viesizrāde „8 mīlošas sievietes”

8.martā plkst.18.00

Bauskas Kultūras centrā

Fotostudijas izstādes „Pasaule sievietes acīm” atklāšana

9.martā plkst. 19.00

Codes pamatskolā

Muzikāla tikšanās „Mēs esam tik dažādas”

9. martā plkst. 18.00

Bauskas Kultūras centrā

Izstādes „Tele2 alfabēts” atklāšana

9.martā plkst.19.00

Vecsaules saietu namā

#LV100 Filmas „Nameja gredzens” demonstrācija. Jāiegādājas
biļetes.

9. martā plkst. 19.00

Bauskas Kultūras centrā

Agneses Rakovskas koncerts „Vienaldzības”

10.martā plkst.18.00

Grenctāles kultūras namā

Cikla „Latviešu zelta dziesmas” 7. lielkoncerts un balle kopā ar
grupu „Bruģis”. Jāiegādājas biļetes.

10.martā plkst. 21.00

Vecsaules saietu namā

Atpūtas pasākums vidējai paaudzei

10.-11. martā

Bauskas Kultūras centrā

Zemgales reģiona amatierteātru skate „Gada izrāde”

13.marts plkst. 12.00

Interešu centrā „Mežotne”

Radošā darbnīca Lieldienu dekoru izgatavošanā

13.martā plkst.19.00

Grenctāles bibliotēkā

Muzikālā pēcpusdiena par godu Norai Bumbierei (70).
Muzikālais izpildījums Daigas Petkēvičas un Raita Sirmaņa
vadībā

17. martā plkst. 18.00

Bauskas Kultūras centrā

VPDK „Biguļi” koncerts „Tie bij lieli dancotāji”

20.martā plkst.
16.00 – 18.00

Grenctāles bibliotēkā

Grenctāles kultūras nams sadarbībā ar Grenctāles bibliotēku
aicina gan lielus, gan mazus uz radošo meistardarbnīcu
„Lieldienu jampadracis”

22.marts – 25.aprīlis

Bauskas muzejā

Paņevežu (Lietuva) mākslinieku grupas darbu izstāde

24. martā plkst.13.00

Vecsaules saietu namā

Tematisks pasākums „Stāsti Latvijas simtgadei”- Silvijas Beitiņas dzimtas stāsta „Ozola stāsts” prezentācija

24. martā plkst.14.00

Kultūras centrā „Kamarde”

Bērnu un jauniešu teātru svētki.Piedalīsies kolektīvi no Bauskas,
Iecavas un Jelgavas novada.

24. martā plkst. 18.00

Bauskas Kultūras centrā

TDA „Jandāls” studijas koncerts „Ak, mēs abi divi”

24.martā plkst.18.00

Grenctāles kultūras namā

Viesizrāde „Precies māsiņ!”.Piedalās: Raimonda Vazdika, Guntis
Veits un Jānis Jarāns. Pēc izrādes balle pie galdiņiem kopā ar
Gunti Veitu un Artūru Palkeviču no grupas „Credo”. Jāiegādājas
biļetes.

25. martā plkst. 11.00

V.Plūdoņa muzejā

Lielā diena „Lejeniekos”

25. martā plkst 14.00

Pie represēto piemiņas
ansambļa Brīvības bulvārī

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis

25. martā plkst. 15.00

Bauskas Kultūras centrā

Komunistiskās genocīda upuru piemiņas dienai veltīts koncerts

29. martā plkst. 19.00

Codes pamatskolā

Bauskas novada Teātru svētki „Aiz kulisēm”

29.martā plkst.19.00

Grenctāles kultūras namā

Bauskas apriņķa deju kolektīvu pirms skates koncerts

Apsveikumi

Sirsnīgi sveicam mūsu novada dižos jubilārus

Martā
14.martā plkst.15.00 – Sociālo, izglītības, kultūras un
sporta lietu komitejas sēde;
15.martā plkst.14.00 – Vides un attīstības komitejas
sēde;
22.martā plkst.14.00 – Finanšu komitejas sēde;
29.martā plkst.14.00 – novada domes sēde.

Veiklu GROSBERGU Vecsaulē
Anastasiju KOVAĻČUKU Bauskā
Apoloniju MUKĀNI Bauskā
Intu PURIŅU Bauskā
Teklu RUDI Bauskā
Austru SPALI Bauskā
Ritu VINCUMU Bauskā

Sirsnīgi sveicam mūsu novada Zelta kāzu jubilārus
Aleksandru un Anisiju GAILĀNUS Īslīcē
Aleksandru un Valentīnu MOLOKOVIČEVUS Bauskā

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.

