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Bauskas peldbaseins - cenas un
pakalpojumi

Energoefektivitāte
ir nākotnes
prioritāte

Īstenots projekts

Bauskas peldbaseina ēka pieņemta ekspluatācijā
2018.gada 11.janvārī Bauskā
ieradās Būvniecības valsts kontroles biroja speciālisti - Kontroles departamenta vietnieks, Valsts
galvenais būvinspektors, Inspekcijas nodaļas vadītājs Jānis
Palamarčuks un Kontroles departamenta Inspekcijas nodaļas
būvinspektors Nauris Asarītis, lai
veiktu Bauskas peldbaseina ēkas
apsekošanu. Vizīte rezultējusies
ar vissvarīgākā dokumenta - akta
par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā - parakstīšanu.
23.janvārī norisināsies ēkas oficiālā atklāšana. Iedzīvotājiem baseins tiks atvērts šī mēneša laikā.
Līgumu ar būvfirmu SIA „Abora” Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktore Biruta Grantiņa parakstīja 2016.gada
februārī. 2016.gada 20.jūlijā tika
sākti tehniski sarežģītā objekta pamatu betonēšanas darbi. 2016.gada
15.novembrī objektā pulcējās pašvaldības un būvuzņēmēju pārstāvji,
lai ieliktu kapsulu ēkas pamatos.
Svinīgā pasākuma laikā būvobjektu
iesvētīja priesteris Andrejs Mediņš.
Šķiet, priestera dotā svētība bijusi ļoti nozīmīga, jo, neskatoties
uz samērā nepilnīgo un nekvalitatīvo objekta tehnisko projektu un
grūtībām, kas šī iemesla dēļ radās
būvniecības laikā, veiksmīgi sadarbojoties būvniekam un pasūtītājam,
šodien gatavojamies ēkas nodošanai iedzīvotāju lietošanā. Kā teic
Grantiņas kundze – liela objekta
veiksme ir būvfirma SIA „Abora”.
Viņu ieinteresētība objekta pabeigšanā, atsaucība un vēlme sadarboties ir šī projekta veiksmes atslēga.”
Plašums, gaišums, moderni interjera risinājumi, kvalitāte un
pārdomātība ir tas, kas raksturo
Bauskas peldbaseinu. Lielajā peldbaseinā ir četri 25 m gari peldēšanas celiņi. Vienā galā peldbaseina
dziļums sasniedz 1,35m, dziļākajā
vietā – 1,80m. Peldbaseins atbilst
arī Starptautiskās peldēšanas federācijas (FINA) prasībām.
Līdzās lielajam peldbaseinam izvietots bērnu peldētapmācības peldbaseins, kas ir seklāks un specifiski
piemērots tieši bērnu vajadzībām.
Pēc kārtīgas peldes iespējams
pakarsēties kādā no četrām pirtīm.
Tās varēs izvēlēties atbilstoši savai
gaumei, jo pieejamas gan tvaika,
gan infrasarkano staru, gan mitrā
pirts, gan sauna. Telpas dziļumā noslēpies džakuzi un rotaļu baseiniņš
pašiem mazākajiem baseina apmek-

23.janvārī norisināsies ēkas oficiālā atklāšana. Sekojiet līdzi informācijai par baseina atvēršanu www.bauska.lv
lētājiem.
Apmeklētāju acīm apslēptie
tehnoloģiskie risinājumi ēkas pagrabstāvā ir iespaidīgi. Lielais peldbaseins izbūvēts uz dzelzsbetona
pamatiem un piepacelts tādā augstumā no zemes, lai vidēja auguma
cilvēks, mazliet pieliecot galvu, var
brīvi pārvietoties zem tā. Kā norāda
Saimnieciskās nodaļas vadītājs Mārtiņš Vilciņš, šāds risinājums balstīts
praktiskos apsvērumos – peldbaseina pamatnei ir jābūt apsekojamai un
ar aci apskatāmai. Pagrabstāvu piepilda elektronikas vadības sistēmas,
caurules, ventagregāti, iespaidīga
izmēra ūdens filtrēšanas iekārtas
un cits tehniskais aprīkojums, kas
nepieciešams peldbaseina darbības
nodrošināšanai.
Pēc atvēršanas, lielāko dienas
daļu peldbaseina apmeklētāji būs
izglītības iestāžu audzēkņi. Rīta
un vakara stundās peldbaseins tiks
nodots iedzīvotāju rīcībā. Iecerēts,

ka baseins darbu sāks 6.30 no rīta,
taču, kā teic Biruta Grantiņa, ja agrajās rīta stundās peldētgribētāju
nebūs, darba laiks tiks koriģēts atbilstoši pieprasījumam.
Ir zināmi arī peldbaseina izcenojumi. Tos savā pēdējā domes sēdē apstiprināja vēl
iepriekšējā domes sasaukuma deputāti. Bērnu un
jaunatnes sporta skolas
direktore gan norāda, ka
arī šis cenrādis, līdzīgi kā
darba laiks, var piedzīvot
izmaiņas un papildinājumus, atbilstoši reālajai
situācijai. Bauskas novada pašvaldībai vissvarīgākais ir, lai peldbaseina
apmeklējums būtu iedzīvotāju rocībai pieejams.
Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta
skolas
infrastruktūras
objekts – peldbaseins ir

ilgi lolota iecere. Kā norāda Biruta
Grantiņa – vairākus gadu desmitus
Bauska nav piedzīvojusi jaunu sporta būvju būvniecību, peldbaseins
viennozīmīgi būs ieguvums kā skolēniem, tā iedzīvotājiem kopumā.

Peldbaseins vairākās desmitgadēs ir
arī pirmā, pilnībā no jauna pašvaldības uzbūvētā būve Bauskas novadā.

Ieva Šomina, Sabiedrisko
attiecību nodaļas vadītāja
Foto Edgars Namiķis
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Aktuāla informācija
PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2018.
gada 7.februārī plkst. 13.30 Bauskas novada domes telpās Uzvaras
ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības
nekustamā īpašuma Dīķa iela 1,
Janeikas, Ceraukstes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4050 001
0432, kas sastāv no zemes vienības
ar platību 0,0881 ha, kadastra apzīmējums 4050 001 0432, atklātu,
mutisku atkārtotu izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā
cena jeb izsoles sākumcena – EUR
1150,- (viens tūkstotis viens simts

piecdesmit euro).
Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.
Nodrošinājuma nauda – 10% no
nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai
jāieskaita Bauskas novada domes,
reģ. Nr.90009116223, bankas kontā
Nr. LV66UNLA0050019706571,
AS „SEB” banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi „Nekustamā īpašuma Dīķa iela 1, Ceraukstes pag.,
Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.
Reģistrācijas maksa–EUR 20,(divdesmit euro), kas jāieskai-

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2018.
gada 7.februārī plkst. 13.45 Bauskas novada domes telpās Uzvaras
ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma „Stikliņi”, Vecsaules pag., Bauskas nov., kadastra
Nr. 4092 003 0090, kas sastāv no
zemes vienības ar platību 0,7 ha, kadastra apzīmējums 4092 003 0090,
dzīvojamās mājas, būves kadastra
apzīmējums 4092 003 0090 001 un
pagraba būves kadastra apzīmējums
4072 003 0090 002, atklātu mutisku
atkārtotu izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā

cena jeb izsoles sākumcena – EUR
6600,- (seši tūkstoši seši simti
euro).
Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.
Nodrošinājuma nauda – 10% no
nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai
jāieskaita Bauskas novada domes,
reģ. Nr.90009116223, bankas kontā
Nr. LV66UNLA0050019706571,
AS „SEB” banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi „Nekustamā īpašuma „Stikliņi”, Vecsaules pag.,
Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2018.
gada 7.februārī plkst. 14.00 Bauskas novada domes telpās Uzvaras
ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības
nekustamā īpašuma Zaļā iela 37,
Bauska, Bauskas nov. kadastra Nr.
4001 005 0233, kas sastāv no zemes
vienības ar platību 7155 m², kadastra apzīmējums 4001 005 0233,
1799/2328 domājamo daļu atklātu,
mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā
cena jeb izsoles sākumcena – EUR
14 900,- (četrpadsmit tūkstoši deviņi simti euro).
Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.

Nodrošinājuma nauda – 10% no
nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai
jāieskaita Bauskas novada domes,
reģ. Nr.90009116223, bankas kontā
Nr. LV66UNLA0050019706571,
AS „SEB” banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi „Nekustamā īpašuma
Zaļā iela 37, Bauska Bauskas nov.,
izsoles nodrošinājuma summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR
20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr.
LV06UNLA0050014355676, AS
„SEB” banka, kods UNLALV2X ar

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
2018.gada 7.februārī plkst.
14.15 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko
pašvaldības nekustamā īpašuma
– „Mazciņu lauks”, Codes pag.,
Bauskas nov., kadastra Nr. 4052
006 0207, kas sastāv no zemes vienības (starpgabala) ar platību 1,95
ha, kadastra apzīmējums 4052 006
0207, atklātu, mutisku atkārtotu izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena
jeb izsoles sākumcena – EUR 7300,septiņi tūkstoši trīs simti euro).
Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.
Nodrošinājuma nauda – 10% no

nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai
jāieskaita Bauskas novada domes,
reģ. Nr.90009116223, bankas kontā
Nr. LV66UNLA0050019706571,
AS „SEB” banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi „Nekustamā īpašuma – „Mazciņu lauks”, Codes pag.,
Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR
20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr.
LV06UNLA0050014355676, AS
„SEB” banka, kods UNLALV2X ar

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2018.gada
7.februārī plkst. 14.30 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1,
Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Sniedzītes”, Vecsaules pag., Bauskas nov., kadastra
Nr. 4092 005 0123, kas sastāv no zemes vienības ar platību 2,62 ha, kadastra apzīmējums 4092 005 0123,
atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena
jeb izsoles sākumcena – EUR 4400,00
(četri tūkstoši četri simti euro).

Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.
Nodrošinājuma nauda – 10% no
nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai
jāieskaita Bauskas novada domes,
reģ. Nr.90009116223, bankas kontā
Nr. LV66UNLA0050019706571,
AS „SEB” banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi „Nekustamā īpašuma – „Sniedzītes”, Vecsaules pag.,
Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR
20,00 (divdesmit euro), kas jāie-

ta Bauskas novada domes, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr.
LV06UNLA0050014355676, AS
„SEB” banka, kods UNLALV2X ar
atzīmi „Nekustamā īpašuma Dīķa
iela 1, Ceraukstes pag., Bauskas
nov. izsoles reģistrācijas maksa”.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var
Bauskas novada administrācijas
Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā darba
dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel.
63922238, 29168555.

Jauno komersantu uzņemšana LIAA
Bauskas biznesa inkubatorā
līdz 22.janvārim!
LIAA Bauskas biznesa inkubators, kura darbības reģionā ietilpst
arī Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novads, līdz 22.janvārim aicina
jaunos komersantus pieteikties
dalībai inkubācijas programmā.
Atbalsts pieejams uzņēmumiem,

Reģistrācijas maksa – EUR
20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr.
LV06UNLA0050014355676, AS
„SEB” banka, kods UNLALV2X ar
atzīmi „Nekustamā īpašuma „Stikliņi”, Vecsaules pag., Bauskas nov.
izsoles reģistrācijas maksa”.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var
Bauskas novada administrācijas
Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā darba
dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel.
63922238, 29168555.
atzīmi „Nekustamā īpašuma – Zaļā
iela 37, Bauska, Bauskas nov. izsoles reģistrācijas maksa”.
Personām, kurām ir pirmpirkuma
tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmtiesību realizēšanu
jāiesniedz viena mēneša laikā no šī
sludinājuma publicēšanas dienas.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem
var Bauskas novada domes mājas
lapā www.bauska.lv. Pieteikšanās
un reģistrēšanās izsolei Bauskas
novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1,
Bauskā, 1.stāvā, darba dienās no
plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238,
29168555.
atzīmi „Nekustamā īpašuma – „Mazciņu lauks”, Codes pag., Bauskas
nov. izsoles reģistrācijas maksa”.
Personām, kurām ir pirmpirkuma
tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmtiesību realizēšanu
jāiesniedz viena mēneša laikā no šī
sludinājuma publicēšanas dienas.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem
var Bauskas novada domes mājas
lapā www.bauska.lv. Pieteikšanās
un reģistrēšanās izsolei Bauskas
novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1,
Bauskā, 1.stāvā, darba dienās no
plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238,
29168555.
skaita Bauskas novada domes, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr.
LV06UNLA0050014355676,
AS
„SEB” banka, kods UNLALV2X ar
atzīmi „Nekustamā īpašuma – „Sniedzītes”, Vecsaules pag., Bauskas
nov. izsoles reģistrācijas maksa”.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem
var Bauskas novada domes mājas
lapā www.bauska.lv. Pieteikšanās
un reģistrēšanās izsolei Bauskas
novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1,
Bauskā, 1.stāvā, darba dienās no
plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238,
29168555.

kuri ir reģistrēti pēdējo 3 gadu laikā.
Inkubatora programma sevī
ietver bezmaksas konsultācijas,
iekšējos un publiskos pasākumus,
labiekārtotas telpas ikdienas darbam, savstarpēju tīklošanos, līdzfinansējumu 50% apmērā un
mentoringu uzņēmuma attīstībai.
Komersantiem, kuri inkubatorā ir

sevi attīstījuši vismaz gadu, papildus tiek piešķirts arī 50% līdzfinansējums iekārtu iegādei.
LIAA Bauskas biznesa inkubatorā pirmajā darbības gadā atbalstu
saņēmuši 7 uzņēmumi un 19 ideju
autori. Dalībniekiem noorganizēti
30 pasākumi, iesniegti pirmie grantu un pakalpojuma
līdzfinansējuma pieteikumi,
labiekārtotas telpas dalībnieku ikdienas biroja vajadzībām un sniegtas bezmaksas
konsultācijas. Dalībnieki ir
ieguvuši godalgas, attīstījuši
savas idejas/uzņēmumus un
sevi, kā arī ieguvuši jaunus
kontaktus.
Kā atzīst SIA „Daba
Daba” valdes loceklis Krišjānis Sondors, tad: „Bez biznesa inkubatora uzņēmuma
izaugsme būtu krietni lēnāka,
mēs mācītos no savām kļūdām, tas būtu laikietilpīgi.
Ļoti novērtējam pasākumus,
kuri palīdz palūkoties uz daudzām lietām no jauna skatpunkta un dod impulsu jauniem pavērsieniem attīstībā.”
Ja arī Tu vēlies kļūt par
LIAA Bauskas biznesa inkubatora dalībnieku, nāc uz sarunu
un piesakies dalībai LIAA Bauskas
biznesa inkubatorā līdz 22.janvārim! Bet, ja tev ir tikai biznesa ideja,
tad dalībai inkubatorā vari pieteikties nepārtraukti.
uldis.maniks@liaa.gov.lv
+371 62400908
Facebook.com/LIAABauska/

Izdots buklets vairākās valodās
„Maršruti Bauskas, Iecavas, Rundāles
un Vecumnieku novadā”
Bauskas Tūrisma informācijas
centrs izdevis bukletu „Maršruti Bauskas, Iecavas, Rundāles un
Vecumnieku novadā”. Pie bukleta
strādāts kopš vasaras, tas veidots,
lai potenciālajiem viesiem palīdzētu
orientēties plašajā Bauskas apkārtnes tūrisma piedāvājumā, to strukturējot sešos maršrutos: „Bauska”,
„Pilis un muižas”, „Senā tehnika un
spēkrati”, „Gastronomija un amatnieki”, „Ģimenēm ar bērniem un
aktīvai atpūtai”, „Pasākumi”.
Bukletā iekļauti 32 objekti un
14 pasākumi ar īsiem aprakstiem
un bildēm. Ceram, ka ar
bukleta palīdzību mēs
ieinteresēsim potenciālo
viesi, gidu vai tūrisma
firmu atbraukt tieši uz
Bauskas apkārtni, lai iepazītu un izbaudītu ne
tikai šos, bet arī citus
objektus un pakalpojumus. Mūsdienās, kad
konkurence ir liela, svarīgi ir izcelt būtiskāko,
labāko un interesantāko.
Viss tālākais būs atkarīgs
no pašiem tūrisma pakalpojumu sniedzējiem
vai viņi pratīs attaisnot
klienta cerības, radīs vēlmi un interesi šeit uzturēties ilgāk.
Bukletu paredzēts dalīt tūrisma izstādēs Lietuvā, Igaunijā un Latvijā,

kā arī tūrisma informācijas centros
Latvijā. Buklets izdots latviešu,
krievu un angļu valodā kopā 6000
eksemplāros, to finansē Bauskas,
Iecavas, Rundāles un Vecumnieku
novada pašvaldība.
Buklets pieejams arī Bauskas
Tūrisma informācijas centrā, bet tā
pdf versija lejuplādējama mājas lapā
www.visit.bauska.lv sadaļā: Info –
Brošūras, bukleta PDF fails

Inese Turkupole-Zilpure,
Bauskas Tūrisma informācijas
centra vadītāja

lasiet arī www.bauska.lv
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No domes sēdes
Bauskā 2017.gada 30.novembrī

Projekts
prot.Nr.10, 10.p.

Par grozījumiem Bauskas novada domes 2011.
gada 27.janvāra lēmumā „Par ūdenssaimniecību sabiedrisko pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Bauskas novada pašvaldības pārvaldēs”

3)
Mežotnes pagasta Jumpravas ciemā, Garozas ciemā, Strēlnieku ciemā un Mežotnes ciemā
– veiktas artēzisko urbumu rekonstrukcijas un uzstādītas ūdens atdzelžošanas stacijas, Cepļa ciemā veikta
artēziskā urbuma rekonstrukcija, un
līdz 2017.gada beigām tiks uzstādītas ūdens atdzelžošanas iekārtas,
4)
Vecsaules pagasta Jaunsaules ciemā – izbūvētas ūdens atdzelžošanas iekārtas.
Likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 21.pantā ietverts regulējums attiecībā uz tarifu
atklātumu. Minētā panta piektā daļa
noteic, ka regulatora apstiprinātie
tarifi stājas spēkā ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc to publicēšanas.
Attiecībā uz pašvaldības domes
apstiprināto tarifu spēkā stāšanos
normatīvajos aktos nav regulējums,

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas pirmo
punktu viena no pašvaldību autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus,
tajā skaitā ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu neatkarīgi no
tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais
fonds.
Bauskas novada pagastos laika
periodā no 2012.gada līdz 2017.gadam tika realizēti šādi ūdenssaimniecības projekti:
1)
Brunavas pagasta Grenctāles ciemā un Ērgļu ciemā – realizēti ūdenssaimniecības rekonstrukcijas projekti, uzstādītas dzeramā
ūdens atdzelžošanas iekārtas apdzīvotā vietā Tunkūni,
2)
Dāviņu pagasta Lambārtes ciemā – izbūvēts ūdensvads,
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līdz ar to konkrētajā gadījumā piemērojama analoģija un nosakāms,
ka jaunie tarifi stājas spēkā ne agrāk
kā trīsdesmitajā dienā pēc to publicēšanas.
Ievērojot iepriekš minēto, lai nodrošinātu minēto pagastu pārvalžu
komunālās saimniecības ieņēmumu
atbilstību izdevumiem, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 14.punkta c)
apakšpunktu, Bauskas novada dome
nolemj:
1. Izteikt Bauskas novada domes 2011.gada 27.janvāra lēmuma
„Par ūdenssaimniecību sabiedrisko
pakalpojumu tarifu apstiprināšanu
Bauskas novada pašvaldības pārvaldēs” pielikumu „Ūdenssaimniecību sabiedrisko pakalpojumu tarifi
Bauskas novada pašvaldības pagastu pārvaldēs” jaunā redakcijā.
2. Noteikt, ka ar šo lēmumu apstiprinātie ūdenssaimniecību sabiedrisko pakalpojumu tarifi piemērojami no 2018.gada 1.janvāra.

Veido jaunas telpas
Gailīšu pagasta bibliotēkai
Turpinot Interreg V-A Latvijas Lietuvas Pārrobežu sadarbības
programmas 2014. – 2020.gadam
Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta
„Biznesa bibliotēku potenciāla
attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās”, Nr.LLI-155
ieviešanu un projektā paredzētās
aktivitātes, uzsākti būvdarbi Uzvaras vidusskolas pirmā stāva telpās.
Skolas telpās, kur savulaik atradās
skolas kafejnīca, bufete, skolotāju
istaba un mācību kabinets, projektā,
tiks izveidota mūsdienīga biznesa

jaunas aprises. Paredzēts atjaunot un
labiekārtot monolītbetona kāpnes,
atremontēt terases augšējā laukuma
seguma bojātās vietas, tiks atjaunots
bruģa segums pie skolas ieejas, kā
arī nodrošināta vides pieejamība
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām,
izveidojot ērtu un drošu nokļūšanu
skolā un plānotajā bibliotēkā.
Terases daļa un esošās kāpnes,
kas netiek atjaunotas, tiks iekonservētas un norobežotas.
Uzvaras bibliotēkā būvdarbus
veic SIA „Kvintets M”, būvuzraudzību nodrošina SIA „Būvētika”.

atbalsta bibliotēka.
Telpu grupu pārbūve ietver telpu
ierīkošanu ar vestibilu un koplietošanas zonu, nodrošinot vides pieejamības prasības un izveidojot arī no
skolas atsevišķu ieeju ēkā.
Veidojot Gailīšu pagasta bibliotēku, būtisks akcents likts uz bibliotēkas telpu funkcionalitāti, izveidojot
bibliotēkas telpu grupu ar lasītavu,
grāmatu krātuvi, datortelpu, bērnu
un jauniešu, atpūtas, sanitāro un
koplietošanas zonu.
Vēsturiski, pēc sākotnējā Uzvaras vidusskolas projekta, teritorija
pie projektētās ieejas bibliotēkā bijusi veidota kā galvenā ieeja skolā,
tomēr tā arī līdz galam nav pabeigta
un kā ieeja nekad nav funkcionē-

Līdz šim Bauskas novada pašvaldībā šajā projektā īstenotas vairākas aktivitātes: izveidotas jaunas
un mūsdienīgas telpas Ozolaines
un Jaunsaules bibliotēkām, izstrādāts metodisks materiāls – vadlīnijas mentoriem, izveidots pārrobežu
mentoru tīkls un nodrošinātas apmācības, izstrādāta uzņēmējdarbības metodoloģija bērniem un
jauniešiem, kas sastāv no divām
daļām: teorētiskās metodoloģijas un
praktiskās uzņēmējdarbības simulācijas spēles, organizēts pieredzes
apmaiņas brauciens uz Helsinkiem,
Somijā.
Projekta kopējās izmaksas ir 375
920,31 eiro, kur Eiropas Reģionālās
attīstības fonda līdzfinansējums ir

jusi. Ar šo izskaidrojams tas, ka
ieejai pieguļošie laukumu segumi
laika gaitā ir izdrupuši, atrodas vidi
degradējošā stāvoklī un ir nedroši,
lai pa tiem pārvietotos. Projektā
teritorija pie skolas esošās un jaunveidojamās bibliotēkas ieejas iegūs

319 532,26 eiro, valsts līdzfinansējums - 18 796,02 eiro un Bauskas
novada pašvaldības līdzfinansējums
37 592,03 eiro.

Domes priekšsēdētāja vietnieks
V.Čačs

1.pielikums Bauskas novada domes 30.11.2017.lēmumam (prot.Nr.10, 10.p.)
Ūdenssaimniecību sabiedrisko pakalpojumu tarifi

Bauskas novada pagastos

Nr.

Pagasts (ūdenssaimniecības sistēma/as)

p.k.

Pakalpojuma tarifs (EUR/m3) (bez pievienotās vērtības
nodokļa)
Ūdensapgāde

Kanalizācijas novadīšana

1.

Brunavas pagasts

0,82

1,17

2.

Brunavas pagasts (Mežgaļu pamatskola)

0,83

0,87

3.

Ceraukstes pagasts

0,63

0,64

4.

Codes pagasts (Elektriķi, Spiģi, Munči)

0,74

1,00

5.

Codes pagasts (Gravas, Guntas)

0,81

-

6.

Codes pagasts (Dreņģerkalns, Code – centrs)

0,81

1,00

7.

Codes pagasts (pansionāts „Derpele”)

0,63

1,27

8.

Dāviņu pagasts

0,73

0,60

9.

Gailīšu pagasts

0,77

0,85

10.

Gailīšu pagasts (Pamūšas speciālā internātpamatskola)

0,76

0,82

11.

Mežotnes pagasts

0,78

0,98

12.

Vecsaules pagasts (Kūdra)

0,75

0,82

13.

Vecsaules pagasts (Ozolaine, Vecsaule, Zvaigzne,
Jaunsaule)

0,82

0,91

14.

Īslīces pagasts (pansionāts „Derpele”)

0,77

0,71

Daudz baltu dieniņu

Ģimenes lokā brunavietis Rūdolfs Žamaitis
atzīmē 102.dzimšnas dienu
Rūdolfs Žamaitis no Brunavas
pagasta „Nomaļu” mājām 14.janvārī svinēja savu 102.dzimšanas dienu. Rūdolfa kungs visu savu dzīvi
aizvadījis Brunavas pagastā, darbodamies gan kā lauku brigādes brigadieris, gan kā celtnieks. Nopietnus
pārbaudījumus viņam sagādājis II
pasaules karš, kad viņš tika iesaukts
vācu armijas leģionā un no kara pārnāca tikai 1946.gadā, kad izstaigāti
bija arī Sibīrijas ceļi.
Viņš vienmēr augstu godājis darba tikumu un ģimenes vērtības. Domes priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks
un Brunavas pagasta pārvaldes
vadītāja Baiba Marčenkova sveica
dižo jubilāru pasniedzot pašvaldības naudas balvu, ziedus, kliņģeri
un kalendāru.
Nozīmīgo jubileju R.Žamaitis
svinēja savu tuvinieku pulkā. Jubilāra meita Dzintra Červinska atzina,
ka jubilāra veselība viņa vecumam

esot laba, viņam vēl ir lieliska atmiņa. Savulaik viņš stingri un pie
darba audzinājis gan savus bērnus,

gan mazbērnus. Dažādos godos un
saviesīgos pasākumos bijis liels
dziedātājs un runātājs.

Andra Matuļenko, sabiedrisko
attiecību speciāliste

Laine Baha,Attīstības un
plānošanas nodaļas
projektu vadītāja
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lasiet arī www.bauska.lv

2018.gada 19.janvārī

Efektīva enerģijas taupība

Enerģijas lietderīga izmantošana – nākamo gadu prioritāte
Sadarbībā ar projektu partneriem: Zemgales plānošanas reģionu, Rīgas Tehnisko universitāti, SIA Ekodoma un Latvijas pašvaldībām Bauskas novada pašvaldība piedalās trīs projektos, lai veicinātu enerģijas
lietderīgu izmantošanu novadā. Īstenotie pasākumi ietver Energopārvaldības rīcības plāna izstrādi, energopārvaldības sistēmas (turpmāk-EPS)
ieviešanu un ēku siltināšanu, izmantojot energoefektivitātes pakalpojumu līgumu (turpmāk-EPC), kuru piedāvā energoservisa uzņēmumi (saīsinājumā ESKO). Lai veiksmīgi ieviestu projektus, pašvaldībā līdz 2020.
gadam tiks algots energopārvaldnieks.

Projekts „Teritorijas enerģijai Baltijā – plānošanas perspektīva” (BEA-APP)

Eiropas Teritoriālās sadarbības
Baltijas jūras reģiona program-

zējot iedzīvotāju elektroenerģijas patēriņu, secināts, ka Zemgalē apskatī-

mas 2014-2020 projekts „Baltijas
enerģētikas teritorijas – plānošanas
perspektīvas” piedāvā plānošanas
instrumentus, lai atvieglotu un paātrinātu atjaunojamās enerģijas ražošanas procesu ieviešanu un risinātu
izaicinājumus, kas radušies enerģijas
pārejas procesā. BEA-APP mērķis ir
paaugstināt procesā iesaistīto pušu
informētību par reģionālo un enerģijas plānošanu. Starptautiski atjaunojamās enerģijas plānošanas kritēriji
palīdz izraudzīties piemērotas teritorijas vēja enerģijas, bioenerģijas un fotoelementu tehnoloģiju uzstādīšanai.
Izstrādājot pilotprojektus, tiek informēti telpiskās plānošanas, pašvaldību
un enerģijas aģentūru speciālisti, veicinātas enerģijas ražotāju investīcijas.
Projekta ieviešana notiek no
2016.gada marta līdz 2019.gada februārim. Projektā piedalās 11 partneri
no astoņām valstīm. Vadošais partneris - Meklenburgas Rietumpomerānijas reģiona Enerģijas, infrastruktūras un digitālās attīstības ministrija
(Vācija), koordinators- Baltijas Vides Forums, partneris - Zemgales plānošanas reģions (turpmākZPR). BEA-APP kā paraugprojekts
(flagship) tiek īstenots atbilstoši ES
Zilās izaugsmes stratēģijai un tam ir
nozīmīga loma starptautisko izaicinājumu risināšanā, lai sasniegtu ES
Baltijas jūras stratēģijas mērķus.
Zemgalei aktuāli mērķi enerģētikas jomā, kuri sasniedzami līdz
2020.gadam. Projekta aktivitātes
saistītas ar atjaunojamo energoresursu plānošanu, izmantošanu, iesaistīto institūciju kapacitātes celšanu.
Projektā būs kopīgas aktivitātes visiem partneriem, taču ZPR projekta
ietvaros plānotās būs raksturīgas un
noderīgas Zemgales pašvaldībām, lai
veiksmīgāk pretendētu uz ES fondu finansējumu vides un enerģētikas jomā.
Tiek paplašināta plānošanas dokumentu bāze, izstrādājot Enerģētikas rīcības plānus 16 pašvaldībām,
tiek aktualizēts ZPR Enerģētikas rīcības plāns 2012.-2020.gadam un izveidota Enerģētikas Rīcības plānas 2012.2020.gadam uzraudzības sistēma.
2017.gada 18.maijā Bauskā, tiekoties ar Zemgales Enerģētikas darba grupas pārstāvjiem, uzņēmums
„Ekodoma” prezentēja darba plānu
enerģētikas rīcības plāna izstrādei 16
Zemgales pašvaldībās.
Lielākais darbs jau ir paveikts,
un iegūtie rezultāti prezentēti darba
grupās Dobelē un Aizkrauklē. Anali-

tajās 16 pašvaldībās iedzīvotāji gadā
patērē mazāk (823 kWh), nekā valstī
vidēji (900 kWh), un tas ir teju divreiz
mazāk nekā vidēji Eiropas Savienībā
(1564 kWh gadā). No pētījumā iesaistītajām 16 pašvaldībām lielākais
elektrības patēriņš ir Ozolnieku novadā (1072 kWh/gadā), bet mazākais Aknīstes novadā (661 kWh).
Noslēgušies arī ZPR rīkotie pieredzes braucieni pašvaldību enerģētikas darba grupu speciālistiem, kuros 16 Zemgales pašvaldību eksperti
guva jaunas zināšanas par kaimiņvalstīs īstenoto enerģētikas nozarē.
2017.gada novembra sākumā Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Ilze Tijone, Jelgavas novada
un ZPR pārstāvji piedalījās labās
prakses pieredzes mācību braucienā
Tartu un Centrālsomijas reģionā, apmeklējot projekta partnerus - Tartu
Enerģētikas aģentūru un Centrālsomijas rajona padomi. Iegūtās zināšanas tiek izmantotas Enerģētikas
rīcības plānu sagatavošanā un labās
prakses pārnesei.
Tartu Reģionālās enerģētikas
aģentūras (TREA) projektu vadītāja Anti Rose vadībā īsā vizītē apmeklējām un iepazināmies ar Palamuses
pašvaldības labās prakses piemēriem
– jaunuzcelto pašvaldības ēku, energoefektīvo ģimnāzijas projektu un
jaunceļamā bērnudārza projektiem.
Palamuses ciemā siltuma ražošanas izmaksas bija vienas no
dārgākajām Igaunijā, taču dažādu
īstenoto projektu rezultātā enerģijas cena samazinājusies divas reizes. Administrācijas ēka ir pirmais

līdzību. Atšķirībā no Bauskas novada, kur lielā daļā līdzīgu apdzīvotu
vietu 90.gados apturēta centralizētās siltumapgādes sistēmas darbība,
Palamusē centrālā apkure saglabāta.
Pie neliela iedzīvotāju skaita tā bijusi loti dārga - vairāk nekā 100 eiro
MWh. Balstoties uz iegūto pieredzi
pašvaldības ēkā, lēmumu pāriet uz
apkuri ar zemes siltumu pieņēmuši
arī septiņu daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji. Ciematā top arī jauns bērnudārzs, kuram apkures vajadzībām
tiks izmantots siltumsūknis.
Centrālsomijas rajona padomes
bioekonomikas nozares attīstības vadītājs PhD.Hannu Koponens bija sagatavojis vizītes programmu Somijā,
viņš atbild par bioekonomikas sektora attīstību reģionā.
Centrālsomijas teritorija ir 19 763
km², no kuras aptuveni 80% aizņem
mežs - aptuveni 15 800 km2. Tur
dzīvo aptuveni 5% no valsts kopējā iedzīvotāju skaita-274 762. Reģions sastāv no 30 pašvaldībām, tā
centrs ir Jiveskile (Jyväskylä). Kopējais enerģijas patēriņš Centrālajā
Somijā 2016. gadā bija 17,4 TWh,
samazinājies no maksimālās, 18,6
TWh (sasniegts 2010.gadā). Centrālsomijas fosilo resursu patēriņš
ir samazinājies par 14% (no 2004.
gada līdz 2016.gadam). Lielākā samazinājuma daļa saistīta ar mazāku
naftas produktu izmantošanu elektroenerģijas
un siltuma ražošanā,
kā arī ēku apsildē. Pat
transporta nozarē, kur
kopējais enerģijas patēriņš palielinās, fosilā
kurināmā (benzīna un
dīzeļdegvielas)
izmantošana ir nostabilizējusies. Pieaugumu
nodrošina atjaunojamo
enerģijas avotu - biogāzes plašāka izmantošana. Kūdras īpatsvars kopējā enerģijas
patēriņā ir 10%, ogles
- 0,1%.
Reģionā īstenoti vairāki pasākumi,
lai efektīvi izmantotu
pieejamos
resursus
- piemēram, Jiveskiles pilsētas atkritumu
izgāztuvē notiek biogāzes savākšana, to
veiksmīgi izmanto automašīnu dzinēju darbināšanai. Pohjanmā reģiona Vāsā biogāzi izmanto

Palamuse pašvaldības ēka, avots www.palamuse.ee.
piemērs apkārtnē, kur ēka celta pēc
pasīvās mājas principiem un siltums
tiek iegūts ar zemes siltumsūkņa pa-

pilsētas sabiedriskajā transportā. Darba sesijās bija iekļautas prezentācijas
un diskusijas par atjaunojamo enerģi-

ju Centrālajā Somijā un piemērošanos klimata pārmaiņām. Runājām par
pieredzi Zemgalē.
Centrālsomijas reģiona stratēģiskie mērķi nākošajiem četriem
gadiem ir bioekonomikas attīstība,
zināšanu un digitālā ekonomika,
labklājība un tūrisms. Nākotnes
plānošana notiek cieši sadarbojoties
zinātnei, izglītības iestādēm un pašvaldībām. Nacionālais tehnoloģiju
pētniecības institūts (turpmāk-VTT)
ir viena no vadošajām pētniecības un
tehnoloģiju organizācijām Eiropā.
Lielākās izglītības iestādes reģionā ir
Jiveskiles universitāte un Lietišķo zinātņu universitāte (turpmāk-YAMK)
www.jamk.fi, kas nodrošina profesionālo augstāko izglītību.
Tikāmies ar Marko Pānanenu,
YAMK pārstāvi, kas prezentēja
bioekonomikas programmas. Universitāte veicina bioekonomikas attīstību un eksporta pieaugumu, radot
resursu taupošus materiālus un ieviešot aprites ekonomiku. Pētniecībā
apvieno vairākas zinātnes nozares
(piemēram, mežsaimniecību, lauksaimniecību, ražošanas ekonomiku,
enerģijas ražošanu, uzņēmējdarbību
un tūrismu). Uzmanības centrā ir pārtikas ķēde, mežrūpniecība un tās blakusprodukti un enerģijas ražošana.
Jau 1993.-2003.gadā tika uzsāktas
bioenerģijas programmas. Demons-

darbība un stratēģisko izpētes programmu ieviešana.
Par biogāzes ražošanas pieredzi
stāstīja Circwaste projekta speciāliste Outi Pakarinena. Circwaste projekta (2016-2023) mērķi ir aprites
ekonomikas attīstība un „Nacionālā
atkritumu apsaimniekošanas plāna”
mērķu sasniegšana, izstrādājot un
ieviešot jaunus pilotprojektus. Projekta kopējais finansējums 18 milj.
EUR, no tiem 11 milj.EUR ES LIFE
programma, projektā līdzdarbojas 20 partneri. „Somijas stratēģija
2016.-2025.gadam aprites ekonomikā” apraksta pasākumus ilgtspējīgai attīstībai, prioritārās tēmas ir
transports un loģistika. Atkritumu
mašīnu, ko darbina ar biogāzi, rotā
uzraksts – „Mani darbina bioloģiskie
atkritumi- paldies par šķirošanu”.
Paredzams, ka Somijā ar biogāzi
darbināmu transportlīdzekļu popularitāte palielināsies, uzstādot jaunas
biogāzes ražošanas iekārtas kopā ar
jaunām biogāzes uzpildes stacijām,
piemēram, Mustankorkē.
Ēkās ģeotermālā siltuma nozīme
ir palielinājusies, pat ja tās daļa joprojām ir neliela. Somijā CO2 emisijas
enerģijas ražošanā kopš 2004.gada ir
samazinājušās par 16 %. Tas atbilst
mērķiem, kas noteikti reģionālajai
klimata pārmaiņu mazināšanas un
pielāgošanās stratēģijai,” tā Hannu

trācijas projekti bija efektīvi. VTT
vadīja tehnoloģiju programmas. 17
pašvaldības izstrādāja plānus pāriet
uz biomasu, 14 to realizēja. Saražotā enerģija no biomasas Somijā ir
salīdzināma ar atomstacijas jaudu.
Izmanto šķeldu ~ 1 milj.m3 gadā.
Nozares attīstība nav viennozīmīga,
atkarīga no valsts atbalsta. Nākotnes
tendences ir zemes siltuma izmantošana, to grūti izkonkurēt. Jaunajās
mājās tā ir vispopulārākā tehnoloģija.
Lietišķo zinātņu universitāte
YAMK seko līdzi reģiona stratēģiskajiem mērķiem, analizē kādas
prasmes un profesijas būs nepieciešamas nākotnē, kādas uzņēmēju
investīciju idejas un izglītības vajadzības būs 2040.gadā. Pašvaldība
iesaista uzņēmējus, pēta, kādas ir to
nākotnes vajadzības, iekļauj pētniecības vajadzības un vērtē, kādi būtu
visveiksmīgākie attīstības virzieni.
Veiksmes atslēga ir starpnozaru sa-

Koponens. Plānots, ka CO2 emisijas 2005.-2020.gadam jāsamazina
par 23.5 %, atjaunojamā enerģija ražošanā 45 %, bet mērķis ir sasniegt
60 % no kopējā patēriņa. Kopumā
Jiveskile attīstās harmoniski, pilsētā iedzīvotāju skaits pēdējos gados
pieaug, migrācija notiek reģiona
ietvaros. Līdz 2050.gadam reģions
plāno kļūt CO2 neitrāls. Pēdējos gados vērojams ievērojams pieaugums
tieši ģeotermālā siltuma izmantošanā, un jaunuzceltām privātmājām
aptuveni pusē gadījumu par apkures
risinājumu izvēlas zemes siltumu. Ir
veikti aprēķini, ka enerģētikas jomā
reģions spēj būt pilnībā neatkarīgs
- atliek vien gudri izmantot pieejamos resursus. Mācību vizītes ietvaros guvām izpratni par ziemeļvalstu
rīcību Eiropas direktīvu ieviešanas
procesā.
Projektā paveiktais: www.balticenergyareas.eu/.
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Efektīva enerģijas taupība
Siltināsim daudzdzīvokļu mājas
Kopš 2017.gada aprīļa turpinās
projekta „Saglabā savu ēku, taupot
enerģiju. Virzies uz priekšu ātrāk”īstenošana. Projekta vadošais partneris ir Rīgas Tehniskā universitāte.
Projekta partneri ir Ādažu, Bauskas,
Jūrmalas un Tukuma pašvaldība, kā
arī SIA „Ekodoma” un nevalstiskās
organizācijas „Ēku saglabāšanas un
energotaupības birojs” un „Funding
for future” (Nīderlande). Astoņi
partneri projekta ietvaros ir apvienojuši resursus un izstrādā tehnisko
un iepirkumu dokumentāciju, lai
atvieglotu pašvaldībām publisko un
daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas ieviešanu, izmantojot energoefektivitātes pakalpojuma līgumu. Projekta
realizācijas laiks ir 36 mēneši.
Projekts ir loģisks turpinājums jau realizētajām aktivitātēm,
piemēram, biedrības „Zemgales
enerģētikas aģentūra” realizētajam projektam EnPC-INTRANS
„Kapacitātes stiprināšana attiecībā
uz Energoefektivitātes līgumiem
Eiropas pārejas tirgos” (www.enpc-intrans.eu), kas veicināja starpdisciplināru un starpnozaru sadarbību
un zināšanu apguvi par energoefektivitātes līgumiem (EEL) publiskajās
ēkās un Rīgas Tehniskās universitātes
projektam „Sunshine”, kas veicināja
energoefektivitātes līgumu (EEL) izmantošanu daudzdzīvokļu ēkās.
Pieredze rāda, ka daudzās pašvaldībās ir izstrādāti Enerģētikas
rīcības plāni, bet trūkst resursu, lai
sagatavotos plānus ieviestu. „Accelerate SUNShINE” mērķis ir veicināt un atbalstīt ēku visaptverošu
atjaunošanu, piesaistot investīcijas
un nodrošināt garantēto ietaupījumu vairāk nekā 27 GWh gadā. Galvenais mērķis ir pierādīt ēku visaptverošas atjaunošanas finansiālo

dzīvotspēju, izmantojot efektīvus
finanšu instrumentus. Bauskas novada pašvaldība Enerģētikas rīcības
plānu izstrādā vienlaicīgi, projekta
BEA-APP ietvaros.
Pagājušajā gadā tika organizētas darba grupas, tikšanās ar
daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem,
noorganizēta pieredzes apmaiņa
māju vecākajiem iepazīstinot ar
praktiskajiem piemēriem Siguldā.
Iespējas piedalīties projektā aprakstīja laikraksts „Bauskas Dzīve” un
SIA „VIDES SERVISS” izdevumā
„Mans nams”. Informācija par projektu: www.sharex.lv.
Vēlaties siltināt māju? Vispirms
ir jāpieņem lēmums par dalību projektā un jāizvēl mājas pilnvarotais
pārstāvis, kas projekta realizācijas
laikā būs kontaktpersona starp iedzīvotājiem, ESKO un nama pārvaldnieku. SIA „VIDES SERVISS”
nodrošinās mājas sapulču organizēšanu un dokumentācijas sagatavošanu dalībai projektā. Iedzīvotāji
projekta sagatavošanas procesā ir
tiesīgi lemt, kādi darbi un kādā apjomā tiks veikti objektā.
Projekta sagatavošana Bauskā ir
uzsākta vairākām Vītolu ielas mājām, ņemot vērā to siltumenerģijas
patēriņu, kā arī dzīvokļu īpašnieku maksātspēju. Katrai mājai tiek
veikts ekonomiskais aprēķins par
iespējamām izmaksām un piedāvāti
vairāki risinājumi. Aicinām iedzīvotājus izmantot iespēju sakārtot
savu māju ilgtermiņā un izmantot
projekta sniegtās priekšrocības!
Ja jums ir interese par savas mājas
atjaunošanu, lūdzu, sazinieties ar
SIA „VIDES SERVISS” atbildīgo
pārstāvi.

Ilze Tijone, Attīstības un
plānošanas nodaļas vadītāja

Sertificēs un ieviesīs energopārvaldības
sistēmu
Atbilstoši 2016.gada martā Saeimā pieņemtajam Energoefektivitātes likumam novadu pašvaldībām, kuru teritorijas attīstības
līmeņa indekss ir 0,5 vai lielāks un
iedzīvotāju skaits ir 10 000 vai lielāks, līdz 2017. gada 1.novembrim
bija jāievieš energopārvaldības
sistēmas (EPS). Jēdziens energopārvaldība ir skaidrojams kā centieni efektīvi un iedarbīgi panākt
enerģijas lietderīgu izmantošanu,
izmantojot pieejamos resursus.
Pārzinot enerģijas patēriņu, ir iespējams to samazināt, rodot tehniski ekonomiski efektīvākos risinājumus pašvaldības īpašumā esošo
objektu apsaimniekošanā. Līdz ar
to energoefektivitātes līmenis tiek
uzlabots, ilgtermiņā samazinot gan
finanšu izdevumus, gan emisijas.
Energopārvaldības sistēma iekļauj
dažādus rīkus, vadlīnijas un procedūras, kas ļauj pašvaldībai optimizēt enerģijas resursu izmantošanu,
plānojot un ieviešot energotaupības pasākumus, turklāt darot to ar
minimālu ietekmi uz vidi.
Pirmajā darba grupas tikšanās
reizē Tukumā pagājušajā gada nogalē piedalījās partnerorganizācijas
no astoņām dalībvalstīm. Projekta
ietvaros katrā dalībvalstī iesaistās

četras pašvaldības, kurās tiek ieviesta energopārvaldības sistēma,
rīkotas enerģijas taupīšanas sacensības un papildināti Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāni (turpmāk-IERP)
ar aktivitātēm, lai veicinātu pielāgošanos klimata pārmaiņām līdz
2030.gadam. Tukuma pašvaldība
iepazīstināja ar pieredzi, organizējot Energokomandas sacensībās
projektā Save@work. Projekta dalībnieki apskatīja pirmsskolas izglītības iestādi „Lotte”, iepazīstoties ar
paveikto energoefektivitātes jomā,
piemēram uzstādītajām saules baterijām. Savukārt Daugavpils pašvaldība informēja par savu pieredzi
energopārvaldības sistēmas ieviešanā pašvaldībā.
Pieejamais atbalsts no projekta ir izstrādāta energopārvaldības
sistēma (atbilstoši ISO 50001) un
iespēja lietot Enerģijas monitoringa platformu (www.energoplanosana.lv) datu analīzei par pašvaldības ēkām, transportu un ielu
apgaismojumu. Projektā tiks veikta
dalībnieku apmācība un sniegtas
apmācības Enerģijas monitoringa
platformas izmantošanai, kā arī
piedāvāta iespēja piedalīties pieredzes apmaiņā. Enerģijas taupīšanas
sacensību ieviešanai pašvaldības

ēkās tiks sagatavoti atbalsta materiāli un mērierīces.
2018.gada 8.janvārī darba grupa
notika Bauskā, kurā tika aicināti
pašvaldības deputāti, administrācijas vadība, atbildīgo iestāžu vadītāji, lai iepazīstinātu ar projekta norisi. Sanāksmē piedalījās arī Bauskas

Valsts ģimnāzijas un Bauskas 2.vidusskolas atbildīgie pārstāvji.
Darbs projektā ir tikko uzsākts,
tiek veidota darba grupa projekta
ieviešanai un izvēlētas trīs ēkas ar
lielāko enerģijas patēriņu enerģijas
taupīšanas sacensībām 2019.gadā.

Iepazīst Siguldas pieredzi
māju atjaunošanā

Jau iepriekš esam rakstījuši, ka
Bauskas novada pašvaldība un lielākais Bauskas namu pārvaldnieks
SIA „Vides serviss” ir iesaistījušies
Eiropas Savienības projektā „Accelerate SUNShINE”, lai veicinātu
daudzdzīvokļu māju visaptverošu
atjaunošanu. Projekta ietvaros iedzīvotājiem tiek piedāvāta jauna
pieeja namu atjaunošanā – izmantojot energoefektivitātes līgumu,
kuru noslēdz ar kompāniju, kas
veic kompleksu mājas atjaunošanu,
dodot 20 gadu garantiju veiktajiem
darbiem.
2017. gada 19. decembrī projekta
īstenotāji – nevalstiskā organizācija „Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs” un Rīgas Tehniskā
universitāte – organizēja pieredzes
apmaiņas braucienu uz Siguldu ar
mērķi iepazīstināt projekta partnerus, pilotēku pārvaldniekus un
iedzīvotājus ar īstenotajiem projektiem dzīvojamo māju atjaunošanā,
izmantojot energoefektivitātes līgumu.
No Bauskas pieredzes braucienā
piedalījās Bauskas novada pašvaldības pārstāvji, SIA „Vides serviss” darbinieki un vairāku Bauskas
daudzdzīvokļu māju aktīvākie iedzīvotāji – no mājām Pionieru ielā

Ilze Tijone, Attīstības un
plānošanas nodaļas vadītāja

1, Salātu ielā 33, Vītolu ielā 2, Pilskalna ielā 51, Salātu ielā 18, Salātu
ielā 22 un Zaļā ielā 11/6.
Pieredzes apmaiņas pasākuma
dalībniekus iepazīstināja ar divām
ēkām Siguldā – Stacijas ielā 28 un
Kaijas ielā 6, kurās ir veikta visaptveroša mājas atjaunošana, izmantojot energoefektivitātes līgumu.
Šajās mājās atjaunošanas darbus
veikusi energoservisa kompānija
SIA „RENESCO”. Uzņēmuma vadītājs Dzintars Jaunzems pastāstīja
par to, kā tiek īstenoti māju atjaunošanas projekti, izmantojot energoefektivitātes līgumu, kādi ir iedzīvotāju ieguvumi un cik liela paša
uzņēmuma atbildība, veicot nozīmīgos darbus.
Mājas Pionieru ielā 1 iedzīvotāja, kas piedalījās braucienā, atzinīgi novērtēja iespēju apskatīties un
novērtēt, kā māju uzturēšana notiek
citās pilsētās. Redzētais atjaunotajās
mājās lika vairāk padomāt par to, ko
var izdarīt jau tagad, lai uzlabotu
mājas energoefektivitāti. „Svarīgi
saprast, ka mājas uzturēšanas darbi
ir jāveic ikdienā nepārtraukti, nevis
jāgaida, ka kāds cits atnāks un uztaisīs mums skaistu māju. Prieks, ka
mums šobrīd ir izveidojusies laba
sadarbība ar pārvaldnieku „Vides

ENERGOEFEKTIVITĀTES PROJEKTI ĪSTENOŠANĀ:
– Bauskas 2.vidusskolas ēkas energoefektivitātes
paaugstināšana - ēkas fasādes siltināšana,
– Bauskas pilsētas pamatskolas ēku pārbūve,
– Energoefektīvā baseina būvniecība,
– Sporta halles izbūve profesionālās ievirzes izglītības
iestādei „Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta
skola”.

serviss”, kas atbalsta mūsu ieceres!
Plānojam veikt nelielus remontdarbus, lai jau šobrīd uzlabotu savas
mājas energoefektivitāti,” atklāj
mājas iedzīvotāja.
Arī mājas Salātu ielā 22 dzīvokļa
īpašnieks
Imants
Kolužs bija gandarīts par iespēju
apskatīt pozitīvos
piemērus
māju
atjaunošanā.
Redzētais vēl vairāk
apstiprināja vēlmi
virzīt atjaunošanai
savu māju. „Skaidrs
ir viens – kaut kas
ir jādara, jo māja
strauji noveco. Jaunā pieeja māju atjaunošanā, manuprāt, ir
izdevīga iedzīvotājiem – būvnieks dod
20 gadu garantiju
un līdz ar to uzņemas atbildību par
paveikto. Kāpēc to
neizmantot?” spriež I. Kolužs.

Informācijai

Projekta „Accelerate SUNShine”
ietvaros Bauskas iedzīvotājiem (neatkarīgi no mājas apsaimniekotāja)
tiek piedāvāta iespēja veikt savas
daudzdzīvokļu mājas visaptverošu
atjaunošanu un energoefektivitātes
uzlabošanu, izmantojot energoefektivitātes pakalpojumu līgumu (saīsinājumā EPC), kuru piedāvās energoservisa uzņēmumi (saīsinājumā ESKO).
Dalība projektā nodrošinās juridisko
atbalstu un segs tehnisko dokumentu
sagatavošanas izmaksas.
Galvenais princips energoefektivitātes pakalpojuma līgumam ir
20 gadu garantija, ka atjaunošanas
procesa rezultātā būs sasniegti enerģijas ietaupījumi un nodrošināts nepieciešamais komforta līmenis.

Iedzīvotāju ieguvumi:
• visaptveroša ēkas atjaunošana
• veiktajiem darbiem 20 gadu
garantija
• enerģijas ietaupījums vismaz
50%
• nav jāuzņemas kredītsaistības
• uzlabojas mikroklimats telpās
• estētiski patīkama un sakopta
māja; palielinās dzīvokļa vērtība.
Plašāku informāciju varat
uzzināt, sazinoties ar:
• Organizāciju „Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs” (tel.
29444448, e-pasts info@ekubirojs.lv)
• SIA „Vides serviss” projektu vadītāju Andri Tomkalnu (tel.
22034557, e-pasts andris@videsserviss.lv).
Aicinām sazināties arī citu namu
pārvaldītāju māju iedzīvotājus un
pašus pārvaldniekus, ja ir interese
par mājas atjaunošanu!

Aiva Avota-Zalstere, SIA
„Vides serviss” sabiedrisko
attiecību speciāliste,
Mob. 28356509
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Aktuāli

Īslīces ielas atjaunošana
turpināsies pavasarī
Jau decembrī Īslīces ielas pārbūves darbi ir pārtraukti, lai būvdarbus turpinātu aprīļa beigas pēc
tehnoloģiskās pauzes. Pagājušajā
gadā Īslīces ielā tika izbūvēti visi
inženiertīkli, veikta Īslīces ielas asfaltēšana. Šogad ir jāpabeidz Ziedoņu ielas posma pārbūve, Īslīces
ielas asfalta virskārtas uzklāšana,
kā arī atpūtas laukuma Īslīces ielā
1 izbūve un apzaļumošana (vairāk
skatīt 1.attēlā). Par atpūtas vietas izveidi un teritorijas sakārtošanu tika
domāts jau vairākus gadus. Latvijas Lauksaimniecības universitātes
ainavu arhitektūras studenti radoši
strādāja un izveidoja vairākas koncepcijas, kā varētu izskatīties teritorija. Par skatu līnijām iebraucot
pilsētā, diskutēja
un priekšlikumus
demonstrēja arī
2016.gadā ainavu

arhitektūras plenēra darbinieki.
Stāvlaukuma un atpūtas vietas
izveide Īslīces ielā 1 uzlabos vides
ainavu, nodrošinās ērtības tūristiem
un pašvaldības iedzīvotājiem lielo
pasākumu laikā. Pagājušajā vasarā
šajā teritorijā tika veikti apjomīgi
dīķa tīrīšanas darbi, izbūvēts energoefektīvs apgaismojums. Diemžēl
ievērojamais nokrišņu daudzums
apgrūtināja zemes darbus un teritoriju labiekārtošanas darbi veicās lēnāk. Projektā darbus objektā
veic SIA „Leminkainen Latvija”,
būvuzraudzību SIA „Jurēvičs un
partneri”, autoruzraudzība ir SIA
„BM-projekts” pārziņā.

Ilze Tijone, Attīstības un
plānošanas nodaļas vadītāja

Atsākas darbi Bauskas pilī
Trīs pašvaldības apvienojušās, kultūras mantojuma atjaunošanai
Zemgalē. Pēc vairākiem gadsimtiem tiks atdzīvinātas Dobeles pilsdrupas, kur unikālu rekonstrukciju piedzīvos ne tikai pils kapela, bet arī pils
laukuma teritorija, jaunā kvalitātē atdzims Bauskas pils tornis un ziemeļu nogāze, Jelgavas pilsēta atjaunos amatniecības tradīcijas un Vecpilsētas ielas apkārtni veidos kā radošu kvartālu, kurā pakalpojumus
piedāvās restaurācijas centrs.
2018.gada 2.janvārī Jelgavas pilvāts jauns pakalpojums - Mūsas un
sētas dome un Centrālā finanšu un
Mēmeles sateces un Lielupes sākulīguma aģentūra noslēdza vienošama ainavas, kā arī pilsdrupu un tās
nos par projekta Nr.5.5.1.0./17/I/002
iekļaujošo vaļņu un bastionu apskate
„Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantovisu gadu. Atdzims pils kompleksa
juma saglabāšana un attīstība kultūvēsturiskais siluets.
ras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā” īstenošanu,
Mēmeles upes stāvkrastā izveidokura rezultātā piecos dabas un kuljušies noslīdeņi atseguši pils pamatus
tūras mantojuma objektos tiks raun apdraud pils statisko stabilitāti. Ir
dīti deviņi dažādi pakalpojumi, kas
veikta nogāzes pagaidu nostiprinā2023.gadā veicinās tūristu piesaisti
šana, pilskalna ģeoloģiskā izpēte,
šajās teritorijās.
nostiprināta nogāzes pamatne - dolomīta klints, taču nogāzes pagaidu
Bauskas pils komplekss („Bauskas
stiprinājumi degradē pils apkārtnes
pilsdrupas ar parku” - valsts nozīmes
ainavu, pils ziemeļu fasāde apmekarhitektūras piemineklis Nr.6166,
lētājiem nav pieejama. Gar nogāzes
„Bauskas viduslaiku pils” - valsts
pamatni iecerēts izbūvēt gabionu atnozīmes arheoloģijas piemineklis
balsta sienu, savukārt nogāzi stabiliNr.311) sastāv no divām saistītām
zēs grunts enkuri ar pieskrūvētu stiedaļām – Vecās un Jaunās pils. Pirmā
pļu sietu. Visu pārsegs augsnes-zāļu
- Livonijas ordeņa cietokšņa drupas
maisījums un biodegradabls paklājs,
(15.gs. vidus), otrā – manierisma stikas ļaus izveidot stabilu zālāju segulā celta viena no Kurzemes hercogu
mu. Projketa ietvaros gar pils zieKetleru rezidencēm (16.gs. beigas).
meļu sienu Mēmeles upes ielejas un
pilsdrupu apskatei
Jaunās pils restaurācijas darbi paizbūvēs
apgaisbeigti 2014.gadā, savukārt vecās pils
motu tūristu taku,
cietokšņa centrālais tornis un pieguko balstīs metāla
ļošās sienas ir avārijas
stāvoklī. Tos bojā lietus
ūdeņi un sniegs, kas netraucēti iekļūst mūros, kā
arī torņa aizbērtajos pagrabos, no kuriem filtrējas
uz Mēmeles stāvkrastu,
radot noslīdeņus. Sienās
vērojamas kavernas, plaisas un akmeņu izdrupumi,
kāpnes, skatu laukums
- ir nolietoti un nedroši.
Tornis nav izmantojams
kultūrizglītojošu pasākumu norisei. Atjaunojot
torņa jumtu, nostiprinot
mūrus un izmantojot pils
centrālajā tornī izveidotās
ārējās galerijas, balkonus
un torņa augšējās daļas
šaujamlūkas, tiks piedā-

skrūvpāļi. Lietus ūdeņus paredzēts
savākt skatakās un ar gruntī enkurotām notekcaurulēm novadīt uz upi.
Projekts ir apjomīgs, darbus plānots uzsākt šogad un pabeigt 2020.
gadā. Projekta vadošais partneris Jelgavas pilsētas dome, kontaktpersona Attīstības un pilsētplānošanas
pārvaldes Attīstības plānošanas sektora vadītāja Ilga Līvmane. Projektā
piedalās Bauskas un Dobeles novada pašvaldības, kā arī Jelgavas Sv.
Simeona un Sv. Annas pareizticīgo
katedrāle un Jelgavas Romas katoļu
Bezvainīgās Jaunavas Marijas katedrāle.
Projekta izmaksas:
Kopējās projekta izmaksas 5 988
080,75 EUR, t.sk. ERAF finansējums 2 347 500,00 EUR, valsts
budžeta dotācija pašvaldībām 105
308,82 EUR, pašvaldību finansējums
3 313 074,91EUR. Projekta plānotais
īstenošanas laiks: 32 mēneši.
Bauskas novads: 1 165 075,54
EUR, tai skaitā ERAF 530633,60
EUR, valsts budžeta dotācijas pašvaldībām 24 931,10, pašvaldības
līdzfinansējums 575 039,44 EUR.

Ilze Tijone, Attīstības un
plānošanas nodaļas vadītāja
Aigara Ieviņa foto

Bauskā būs elektrotransportlīdzekļu
uzlādes stacija
Bauskā, laukumā pie Bauskas
novada domes ēkas Uzvaras ielā 1,
uzsākta elektrotransportlīdzekļu uzlādes stacijai nepieciešamās infrastruktūras izbūve. Sākotnējā iecere
paredzēja, ka elektrotransportlīdzekļu uzlādes stacija tiks izbūvēta rātslaukumā, taču pēc tam par piemērotāku vietu tomēr izvēlēts Parka ielai
pieguļošais laukums.
Patlaban Latvijā ir 12 elektromobiļu uzlādes stacijas, tostarp septiņas Rīgā, bet pa vienai Gulbenē,
Jūrmalā, Ogrē, Tērvetē, kā arī Talsu
novadā. Saskaņā ar interneta vietnē
www.e-transports.org pieejamo aktuālāko informāciju, pavisam Latvijā 2017. gada 1. oktobrī reģistrēti
389 elektrotransportlīdzekļi.
Saskaņā ar 2016. gada 11. aprīlī
noslēgto vienošanos par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta Nr. 4.4.1.0/16/I/001
„Elektrotransportlīdzekļu uzlādes
infrastruktūras izveidošana” īstenošanu, CSDD veic nacionālā līmeņa
uzlādes staciju tīkla izveidi, lai nodrošinātu, ka ar elektromobiļiem varētu
brīvi pārvietoties visā valsts teritorijā.
Uzlādes staciju tīklu izbūvēs vairākos posmos, tie ietver elektromobiļu uzlādes staciju uzstādīšanu gan
uz valsts galvenajiem autoceļiem vai
tiešā to tuvumā, gan uz valsts galvenos autoceļus savienojošiem reģionālajiem ceļiem un apdzīvotās vietās
ar iedzīvotāju skaitu virs 5000.
Projekta pirmajā kārtā izstrādāti
uzlādes staciju uzstādīšanas vietu
un to darbībai nepieciešamo elek-

tropieslēgumu izbūves būvprojekti.
Pašreiz uzsākta pirmo 30 uzlādes
staciju uzstādīšanas vietu un nepieciešamo elektropieslēgumu izbūve.
Pēc vietu izbūves paredzēts uzsākt
uzlādes staciju „Chargemaster ULTRACHARGER 500S” piegādi un
montāžu. Uzlādes staciju uzstādīšanas vietu izbūves un montāžas darbus veic SIA „RECK”. Plānots līdz
2018. gada vidum būs izbūvēt 70
elektromobiļu ātrās uzlādes stacijas
uz valsts galvenajiem autoceļiem un
lielākajās apdzīvotās vietās.
Uzlādes staciju uzstādīšanas vietas un to skaitu reģionālo ceļu tīklā
un lielākajās apdzīvotās vietās, kurus plānots izbūvēt projekta 2.kārtā,
ir noteicis uzņēmums SIA „PricewaterhouseCoopers”, izvērtējot iedzīvotāju blīvumu, satiksmes intensitāti
un citus būtiskus rādītājus. Izmantojot pētījuma rezultātus CSDD strādā
pie otrajā posmā paredzēto uzlādes
staciju atrašanās vietu saskaņošanas, lai varētu uzsākt uzlādes staciju uzstādīšanas vietu un to darbībai
nepieciešamo
elektropieslēgumu
projektu izstrādi.
Kopumā ERAF līdzfinansēto
projektu paredzēts īstenot līdz 2021.
gada janvārim.
Projekta kopējās attiecināmās
izmaksas ir 7,84 miljoni eiro, no
tiem 6,66 miljoni eiro paredzēti no
Eiropas Reģionālās attīstības fonda
(ERAF), savukārt 1,18 miljoni eiro
- no valsts budžeta.

Ieva Šomina,Sabiedrisko
attiecību nodaļas vadītāja
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Noderīga informācija par Bauskas peldbaseinu
Apmeklētāju pienākumi

• Peldbaseinā drīkst uzturēties tikai
peldčībās, peldbiksēs, peldkostīmos, peldcepurēs;
• Peldšortos baseina apmeklējums
aizliegts;
• Ievērojot higiēnas un sanitārās
normas, visiem apmeklētājiem
aizliegts uzturēties baseina un tam
piederīgajās telpās virsdrēbēs/āra
drēbēs;
• Brillēm jābūt nostiprinātām ar lencēm;
• Peldbaseina telpās atļauts lietot tikai plastmasas traukus;
• Peldbaseina telpās ievērot drošības noteikumus – neskriet, lēkt vai
iekāpt baseinā tikai no tam paredzētajām vietām;
• Pirms baseina obligāti jāapmeklē
duša, dušā jāmazgājas bez peldkostīma vai peldbiksēm un dušā

var uzturēties ne ilgāk par 15 minūtēm;
• Peldbaseina apmeklētājam savas
higiēnas un drošības dēļ, apmeklējot jebkuru saunu, zem sevis ir
jāklāj dvielis;
• Personas, kuras nokavē paredzētās
nodarbības vairāk par 15 minūtēm, peldbaseinā netiek ielaistas;
• Vienā celiņā drīkst atrasties ne
vairāk kā 6 pieaugušie vai 10 bērni
līdz 18 gadiem;
• Bērniem līdz 10 gadu vecumam
atrodoties ūdenī, vismaz vienam
viņu pavadošajam pieaugušajam
visu laiku ir jāatrodas līdzās bērnam rokas stiepiena attālumā. Šī
prasība attiecas arī uz bērnu grupām.

Apmeklētājiem aizliegts:
• Peldbaseina telpās atrasties alkohola, narkotiku un citu vielu reibuma stāvoklī;
• Peldbaseina telpās smēķēt, lietot
alkoholiskos dzērienus;
• Lēkt peldbaseinos no malām;
• Pirms baseina apmeklēšanas lietot
krēmus/eļļas/losjonus u.c. ķermeņa kopšanas līdzekļus, kas var pasliktināt ūdens kvalitāti, piesārņot
ūdeni vai traucēt citiem klientiem,

kas izmanto baseina pakalpojumus;
• Lietot pirts slotas, ķermeņa
kosmētiskos
līdzekļus
(medus, kafijas biezumi, māls,
sāls u.c.) pirtīs un dušās.
Bauskas peldbaseina iekšējās
kārtības noteikumi pilnā redakcijā
www.bauska.lv

Nodarbības mācību iestāžu
izglītojamiem
Bauskas novada vispārizglītojošo skolu izglītojamajiem peldētprasmju
apmācības apguve pēc noteikta grafika bez maksas.
Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas izglītojamajiem no
4.apmācības gada 2 stundas mēnesī bez maksas atbilstoši sporta veidu grupu grafikam.
Bauskas novada sporta veidu izlašu dalībniekiem - 2 stundas mēnesī bez
maksas.

Piedāvājumā
Lielais baseins
garums: 25 m (4 celiņi);
ūdens temperatūra 270C
dziļums: 1,35 m –1,80m

Mazais baseins
garums: 10m;
dziļums: 0,60 – 0,90m;
ūdens temperatūra 300C
4 pirtis (sauna, turku, krievu, infrasarkanā),
hidromasāžas vannas – pieaugušajiem (25 vietas), bērniem (10 vietas).
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Informācija, paziņojumi

Barikāžu aizstāvju atceres dienai veltīti
pasākumi Bauskā
Svētdien, 21. janvārī, Bauskas
Kultūras centrā un laukumā pie
Bauskas novada domes norisināsies barikāžu aizstāvju atceres
dienai veltīti pasākumi.
Šajā dienā plkst. 16.00 laukumā
pie Bauskas novada domes gaidāmas uzrunas un barikāžu notikumu
rekonstrukcija. Tajā tiks atainots uzbrukums Latvijas Iekšlietu ministrijas ēkai, kuru apsargāja arī Bauskas
rajona milicijas darbinieki.
Bauskas novada domes laukuma
noformēšanā atceres pasākumā tiks
izmantoti elementi, kas ļaus izjust
barikāžu laika noskaņu – tiks izvietota smagā tehnika, iekurti ugunskuri, kā arī atskaņoti tā laika radio
ieraksti.

Informējam, ka rekonstrukcijas
norises laikā dzirdamie šāvieni ir
inscenējuma ietvaros paredzēti skaņu efekti.
Savukārt plkst. 18.00 Bauskas
Kultūras centrā notiks latviešu rokgrupas „Līvi” stāvkoncerts.
Barikāžu aizstāvju atceres dienai veltītās norises ir Latvijas valsts
simtgades svinību ieskaņa Bauskā.
Šī gada laikā Bauskā un novadā gaidāmi dažādi simtgadei veltīti pasākumi – izstādes, koncerti, Latvijas
valsts simtgades svinību lielnotikumi, kā arī citi latviešu tautu un kultūru cildinoši projekti. Aicinām iesaistīties gaidāmajos pasākumos, lai
kopīgi svinētu Tēvzemes svētkus.

Ikgadējais sadancis „Bigas krūze”
Sestdien, 20. janvārī, Grenctāles kultūras namā notiks Latvijas
vidējās paaudzes un senioru deju
kolektīvu konkurss – sadejošana
„Bigas krūze 2018”.
Konkurss – sadejošana „Bigas
krūze” šogad noritēs jau ceturto reizi. Tā galvenā iecere ir izcelt un jaunajai dejotāju paaudzei parādīt seno
deju pūru, kā arī popularizēt latviešu tautas dejas tradīcijas, atklājot to
daudzveidību.
Sadancis iedibināts, godinot ilggadējo Bauskas tautas deju kolektīvu vadītāju, Bauskas rajona virsvadītāju un kultūras darbinieci Birutu
Hegenbarti, kura par savu ieguldījumu apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeņa Zelta goda zīmi. Tā kā Biruta
ikdienā mīļi saukta par Bigu, tad arī
konkurss un tā galvenā balva, deviņus kilogramus smagā tērauda krūze,
nodēvēti kā „Bigas krūze”.
Katrs kolektīvs sadancī izdejos

divas dejas – vienu no latviešu tautas
deju zelta fondiem un otru pēc savas
izvēles. Šogad kolektīvu sniegumu
vērtēs horeogrāfe, Dziesmu un deju
svētku virsvadītāja Ilze Mažāne; horeogrāfe, profesore, Latvijas Zinātņu
padomes eksperte, Dziesmu un deju
svētku virsvadītāja Rita Spalva un
horeogrāfe, dejas pedagoģe, vairākkārtēja Deju svētku virsvadītāja –
Marga Apsīte.
Konkursā – sadejošanā „Bigas
krūze” šogad piedalīsies VPDK
Gatve; VPDK Aizkrauklis; SDK
Aizkrauklis; SDK Ozolnieki; VPDK
Laipa; VPDK Rundāle; SDK Šurpu turpu; SDK Mārtiņš; SDK Ziemeļblāzma; VPDK Pali; VPDK
Līdums; VPDK Viducis; VPDK
Dardedze; VPDK Biguļi; SDK SenBiguļi.Ieeja pasākumā bez maksas.

Ilze Lujāne, sabiedrisko
attiecību speciāliste, Bauskas
Kultūras centrs

BAUSKAS NOVADA KULTŪRAS PASĀKUMU
PLĀNS JANVĀRIM
Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

līdz 28.janvārim

Bauskas muzejā

Aleksandras Čudnovskas eglīšu rotājumu kolekcijas izstāde
“Ziemassvētku sapņi”

janvārī (sekot reklāmai)

Ceraukstes tautas namā

Baldones amatieru teātra “Sudraba nagla” izrāde Aivars Banka
“Kredīts”

1. janvarī plkst. 00.30

Bauskas Kultūras centrā

Jaungada balle “Latvijas zelta estrādes gadi”

1.janvārī plkst. 00.30

Kultūras centrā “Kamarde”

Jaungada nakts balle

6. janvārī plkst. 16.00

Bauskas Kultūras centrā

Senioru jaungada balle

9.janvārī plkst.17.00

Grenctāles bibliotēkā

Radošais vakars ģimenēm “Zvaigžņu stunda”

12.janvārī plkst. 14.00

Bauskas muzejā

Radošā darbnīca izstādes “Daudzveidība vienotībā” ietvaros

13. janvārī plkst. 15.00

Bauskas Kultūras centrā

Vokālā ansambļa “Eliksīrs” 5 gadu jubilejas koncerts “Kopā
esam, kopā būsim”

13.janvārī plkst. 16.00

Grenctāles kultūras namā

Sadraudzības koncerts “Tikai dziesma nenosalst,dziesma cauri
mūžiem liesmo…”

13.janvārī plkst. 19.00

Grenctāles kultūras namā

Codes amatierteātra viesizrāde “Godīgi un izdevīgi, ērti un
interesanti”

14.janvāris plkst.13.00

Vecsaules saietu namā

Iecavas teātra “Artis” izrāde Jenes Heltaji romantiskā komēdija
„Mēmais bruņinieks”

14.janvārī plkst. 12.00

Bauskas Kultūras centrā

Laikmetīgās dejas izrāde bērniem un vecākiem “Eksperiments
ar apskāvienu”

14.janvārī plkst. 17.00

Ceraukstes tautas namā

Iecavas teātra „Artis” izrāde Jenes Heltaji romantiskā komēdija
„Mēmais bruņinieks”

19.janvārī plkst. 19.00

Kultūras centrā Kamarde”

Dokumentālā filma „Astoņas zvaigznes” no programmas „Latvijas filmas Latvijas simtgadei”, režisors A.Saulītis

20. janvārī plkst. 16.00

Grenctāles kultūras namā

Latvijas vidējās paaudzes un senioru deju kolektīvu konkurss
– sadejošana

21.janvārī plkst. 14.00

Kultūras centrā “Kamarde”

Pēcpusdiena ģimenēm - Īslīces kultūras nama amatierteātra
„Dadži” izrāde „Kaķīša dzirnavas”, režisore E.Novicka

21. janvārī plkst. 16.00

Uzvaras ielā 1

Barikāžu dienas atceres pasākums un koncerts

25. janvārī plkst. 19.00

Bauskas Kultūras centrā

Koncerts “Čigānu mūzikas virpulī”

26. janvārī plkst. 14.00

Grenctāles kultūras namā

Bērnu deju kolektīvu sadraudzības koncerts

Mūzika un Māksla - kopā!
3.janvārī satikās jaunizveidotās
Bauskas Mūzikas un mākslas skolas
lielais kolektīvs. Direktores Anitas
Velmunskas vadītajā pasākumā visiem bija iespēja atraktīvā veidā iepazīties, iepazīt un iepazīstināt. Vairāk nekā 40 radošu personību, kas
turpinās darbu katra savā jomā un
meklēs saskarsmes punktus radošām
sadarbības iespējām jaunizveidotajā
iestādē. Darba sanāksmē direktore
iepazīstināja ar jaunās iestādes mērķiem, uzdevumiem, radošajām iecerēm un izaicinājumiem. Izskanēja
atziņa, ka, lai veiksmīgi uzsāktu
darbu un īstenotu visus uzdevumus,
realizētu ieceres būs jāiegulda liels
papildu darbs, kurš prasīs daudz
pacietības, spēka un enerģijas. Ar
kolektīva atbalstu kopīgajā darbā

tas varētu sekmīgi īstenoties. Direktore kopā ar kolektīvu izstaigāja
renovētās skolas telpas, bija kopīgi
gādātas dāvaniņas, dzimšanas dienas torte, pateicības vārdi, skanēja
arī dziesmas lielajā kopkorī un individuāli. Īpašajā skolas kalendārā, ko
ar izdomu un mīlestību darinājusi
Inguna Paegle, katrs saņēmējs varēs atrast skolai, pašam un kolēģiem
nozīmīgus datumus. Par dzimšanas
dienas gaisotni bija parūpējusies
Inita Idere-Bankava, darinot svētku
cepurītes un organizējot svētku norisi. Dvēseliskas un aizkustinošas bija
mākslas skolotājas Mārītes Šulces
runātās dzejas rindas. Fotokolāžā
kā spožas sniegpārslas uzmirdzēja
iepriekšējā gada mirkļi abās skolās
- audzēkņu un pedagogu darbi, kon-

certi, konkursi, pasākumi. Visus iepriecināja iepriekšējās ziemas attēli,
kuros Mūzikas skolas teritoriju rotā
romantiskas sniega kupenas, ko šajā
ziemā vēl neesam redzējuši. Katrs
jaunizveidotā kolektīva pedagogs
un darbinieks izteica rakstisku novēlējumu skolai. Niks Edušs raksta:
“Lai šo abu skolu radošais gars kļūst
vēl lielāks un dzīvāks, un tas spēj
nodoties skaistajai dejai starp mākslu un mūziku!” Ieva Ūdre novēl, lai
darbs rada prieku, un prieks rada
darbus! Iegriezies arī tu mūsu skolā un izlasi arī pārējos novēlējumus,
kuri rotās skolas atjaunoto skaisto
vestibilu vēl visu janvāri. Lai top un
izdodas Jaunais, muzikāli-mākslinieciskais gads!

Bauskas Mūzikas un mākslas
skolas bibliotekāre Inga Briede

Bauskas muzejā

Izstāde „DARBS UN ATPŪTA. RŪDOLFAM HEIMRĀTAM – 90” (18.01. – 12.02.)

Veltījums izcilai Latvijas personībai Rūdolfam Heimrātam (1926–1992) un viņa deviņdesmit gadu jubilejai.
Talantīgam tekstilmāksliniekam, Latvijas Mākslas akadēmijas Tekstilmākslas nodaļas dibinātājam (1961), ilggadējam tās vadītājam un profesoram (līdz 1992), Latvijas laikmetīgās tekstilmākslas skolas radītājam un attīstības
virzītājam.
Darba aizsākums katram gobelēnam ir skice, tāpēc šī izstāde ir arī neliels ieskats mākslas darba tapšanas procesā no skices līdz realizācijai. Izstādē pirmo reizi apskatāms unikāls materiāls – skices no mākslinieka dēla Mārtiņa
Heimrāta personiskā arhīva. Izstāde apskatāma no 18.janvāra līdz 12.februārim

ANDAS SPROĢES un GITAS OSES gleznu izstāde „SAPŅU CEĻOJUMS” (15.02. – 18.03.)

Bauskas muzejā būs apskatāmas divu mākslinieču Andas Sproģes un Gitas Oses gleznu izstāde „Sapņu ceļojums”. Izstādē tiks eksponētas gleznas, kurās mākslinieces ir projicējušas savas izjūtas gan no reāliem, gan sapņu
un iedomu ceļojumos gūtiem iespaidiem. Gleznās izvērstas tēmas risinātas gan pilsētainavās, gan portretos. Gleznu autores ir ne tikai mākslinieces, bet arī pedagoģes Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolā, taču brīvajā laikā
ceļo un uzkrāto sajūtu un emocionālo pieredzi realizē savos mākslas darbos un darbā skolā.
Būsiet laipni gaidīti! www.bauskasmuzejs.lv

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

