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Ziņa

Bauskā viesojas
skolēni un pedagogi
no Polijas

No 1. līdz 7.jūlijam Bauskā viesojas Bauskas sadraudzības pašvaldības Polijā - Ripinas delegācija,
kuras sastāvā ir 29 skolēni un pieci
pedagogi.
Viesi Bauskā ieradās 1.jūlija vakarā. Jau pirmdienas rītā delegāciju
sagaidīja Bauskas novada domes
priekšsēdētājs Arnolds Jātnieks.
Pašvaldības vadītājs stāstīja par uzņēmējdarbību Bauskas novadā, jaunuzcelto peldbaseinu un vēl topošo
sporta halli un citiem uzsāktiem lieliem projektiem. Tāpat, A. Jātnieks
informēja viesus par jau notikušiem
un vēl gaidāmiem kultūras pasākumiem, izceļot Bausku kā festivālu
pilsētu.
Viesi Bauskas novada domes
priekšsēdētāju sveica un pateicās par
laipno sagaidīšanu. Ripinas 1.skolas
kompleksa direktora vietnieks Vitauts Karoļčiks sacīja: „Priecājamies
būt Bauskā. Sadarbība ar Bausku
mums ir jau kopš 2008.gada, par ko
mēs ļoti lepojamies. Šeit viesojušies
ļoti daudzi Ripinas skolēni, tāpat kā
neskaitāmi Bauskas skolu skolēni ir
braukuši ciemos pie mums. Šie 29
jaunieši Latvijā ir pirmo reizi. Esam
priecīgi, ka mūs Bauskā vienmēr uzņem laipni un sirsnīgi. Priecājamies,
ka mūsu ciešā sadarbība ar Bausku
turpinās un ceru, tā turpināsies vēl
ilgi,” savā uzrunā sacīja V.Koroļčiks.
Viesi no Polijas apmeklēs Bauskas un Rundāles pili, dosies uz Tērvetes dabas parku, brauks ekskursijā
uz Saldu, Liepāju un Sabili, bet nedēļas beigās viņi viesosies Latvijas
galvaspilsētā Rīgā un apmeklēs Saeimu.
Informācijai – arī 14 Bauskas
Valsts ģimnāzijas un 14 Bauskas pilsētas pamatskolas skolēni no 27.maija līdz 2.jūnijam viesojās Ripinā.
Tāpat kā poļu bērni Latvijā, arī mūsu
novada skolēni Polijā apmeklēja
skolas, muzejus, pilis un guva jaunus
iespaidus.

Artūrs Dulbe,
sabiedrisko attiecību speciālists
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Akcija „Iepazīsti
kaimiņus
Zemgalē”

Dziesmusvētku
tiešraides
Kultūras centrā

Uzņēmēju aktivitāte

Aizvadīts jau otrais pasākums
„Uzņēmēju kodols”

Savā lekcijā „Rīcības kods” Ivars aizrautīgi stāstīja par sevis motivēšanu, attīstīšanu, par to, kā radīt un dzīvē ieviest
idejas, par sevis uzlādēšanu ar enerģiju, pozitīvām emocijām, kā iegūt uzņēmēja personībai tik nepieciešamo jaudu
darīt. Ivara lekcija bija balstīta dialogos un personīgos piemēros.
2018. gada 28. jūnijā pašvaldība aicināja Bauskas novada
uzņēmējus uz Bauskas novada
uzņēmēju tīklošanās pasākuma
„Uzņēmēju kodols” otro tikšanos. Šajā reizē novada uzņēmējus
savās mājās – z/s „Vaidelotes”,
uzņēma Bauskas novada domes
priekšsēdētājs Arnolds Jātnieks.
Tikšanās pirmajā daļā pasākuma dalībniekus uzrunāja Ivars Juškēvics, uzņēmuma SIA „Training
Lab” līdzīpašnieks un treneris.
Ivars ikdienā aizraujas ar divām jomām – viņš ir Biznesa Personības
izaugsmes treneris, kurš, regulāri
mācoties un papildinot savas zināšanas psiholoģijā, neiropsiholoģijā un

pedagoģijā, aizrautīgi testē un rada
jaunas metodes un izmaiņas Biznesa Personību „procesoros”, uzvedībā un pašsajūtā. Savukārt, otra joma
ir dažādu biznesa projektu attīstība,
kas balstās uz vadības praktisko pieredzi 15 gadu garumā, un rezultējusies arī SIA „Training Lab” 2017.
gada apgrozījuma divkāršošanā. Pēdējo piecu gadu laikā, Ivara personīgās izaugsmes, vadības, pārdošanas
un komandas attīstības treniņus un
uzstāšanās, ir apmeklējuši vairāk kā
4000 dalībnieki.
Savā lekcijā „Rīcības kods” Ivars
aizrautīgi stāstīja par sevis motivēšanu, attīstīšanu, par to, kā radīt
un dzīvē ieviest idejas, par sevis

uzlādēšanu ar enerģiju, pozitīvām
emocijām, kā iegūt uzņēmēja personībai tik nepieciešamo jaudu darīt.
Ivara lekcija bija balstīta dialogos
un personīgos piemēros. „Ja jums
kaut ko stāsta – neticiet! Paņemiet
un pārbaudiet to dzīvē!” klausītājus
motivēja treneris. Pēc lekcijas sanākušie uzņēmēji atzina, ka dzirdētās
atziņas uzrunājušas un ir prieks, ka
gūts apstiprinājums tam, ko viņi jau
dzīvē pielieto un kas tiešām strādā.
Pēc dialogos un iedvesmojošās
sarunās aizvadīta pasākuma pirmās
daļas, „Uzņēmēju kodola” viesi tika
aicināti paviesoties jaunā uzņēmēja
Kristapa Ozola izveidotajā improvizētajā restorānā turpat Vaidelošu

pagalmā. Guvis aizraujošu pieredzi Amerikas Savienotajās Valstīs
(ASV), Kristaps ir ideju un jaudas
pilns ieviest Latvijā ASV barbekjū
(BBQ) tradīcijas. „Oak’ a BBQ” ir
Kristapa un viņa domu biedru radīts
zīmols, kas ietver grilu un kūpinātavu ražošanu, gardu mērču gatavošanu, kā arī ēdināšanas pakalpojumu
sniegšanu labākajās ASV BBQ tradīcijās. Kristaps uzņēmējiem stāstīja par gaļas gatavošanas mākslu, par
ASV BBQ tradīcijām, iepazīstināja
ar BBQ baudīšanas kultūru, kas
ASV ir vesela kustība un ievērojami
atšķiras no latviešiem pazīstamajām

turpinājums 3.lpp
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Paziņojums

Paziņojums par Bauskas novada teritorijas
plānojuma izstrādes uzsākšanu
Bauskas novada dome ir pieņēmusi lēmumu par jauna Bauskas novada Teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu
ar mērķi izstrādāt normatīviem atbilstošu ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu.
Kas ir teritorijas plānojums?
Teritorijas plānojums ir ilgtermiņa
teritorijas attīstības plānošanas dokuments, uz kura pamata tiek atļauts attiecīgs apbūves un izmantošanas veids
nekustamajos īpašumos.
Bauskas novada pašvaldība aicina
Jūs iesaistīties teritorijas plānojuma izstrādes procesā un izteikt priekšlikumus,
kas attiecas uz konkrētu nekustamo īpašumu vai vispārīgus priekšlikumus, kas
attiecas uz novada teritorijas attīstību
kopumā.

Bauskas nov., LV – 3901. E-pasta adrese: planojums@bauska.lv

Rakstiskus priekšlikumus, noformētus brīvā formātā, Teritorijas plānojuma
izstrādei lūdzam iesniegt līdz 2018.gada
31.jūlijam, Bauskas novada pašvaldībā,
vietējā pagasta pārvaldē vai nosūtot pa
pastu. Adrese: Uzvaras iela 1, Bauska,

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

Bauskas novada dome 2018.gada
11.jūlijā plkst. 14.00 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1,
Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Mazpīrāgi”, Gailīšu pag., Bauskas nov., kadastra Nr.
4060 006 0091, kas sastāv no zemes
vienības ar platību 0,9729 ha, kadastra apzīmējums 4060 006 00091,
atklātu, mutisku, otro atkārtoto izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā
cena jeb izsoles sākumcena – EUR
5000,00 (pieci tūkstoši euro).

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

Paziņojums par izsoli

Bauskas novada dome 2018.gada
11.jūlijā plkst. 13.45 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1,
Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma „Trijstūris pret Līdaku”, Vecsaules pag., Bauskas nov.,
kadastra Nr. 4092 007 0173, kas
sastāv no zemes vienības ar platību
0,52 ha, kadastra apzīmējums 4092
007 0173, atklātu, mutisku otro atkārtoto izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā
cena jeb izsoles sākumcena – EUR
1400,- (viens tūkstotis četri simti
eiro).
Maksāšanas līdzekļi: 100% eiro.
Nodrošinājuma nauda – 10% no

nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai
jāieskaita Bauskas novada domes,
reģ. Nr.90009116223, bankas kontā
Nr.
LV66UNLA0050019706571,
AS „SEB” banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi „Nekustamā īpašuma „Trijstūris pret Līdaku”, Vecsaules 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
atzīmi „Nekustamā īpašuma „Trij-

Paziņojums par izsoli

Bauskas novada dome 2018.
gada 11.jūlijā plkst. 13.30 Bauskas novada domes telpās Uzvaras
ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma „Piesaulītes”,
Ceraukstes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4050 009 0230, kas sastāv
no zemes vienības ar platību 1,293
ha, kadastra apzīmējums 4050 009
0230, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena
jeb izsoles sākumcena – EUR 5900,(pieci tūkstoši deviņi simti euro).
Maksāšanas līdzekļi: 100% eiro.
Nodrošinājuma nauda – 10% no
nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai
jāieskaita Bauskas novada domes,
reģ. Nr.90009116223, bankas kontā
Nr. LV66UNLA0050019706571, AS
„SEB” banka, kods UNLALV2X, ar
atzīmi „Nekustamā īpašuma „Piesau-

lītes”, Ceraukstes pag., Bauskas nov.,
izsoles nodrošinājuma summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR
20,- (divdesmit eiro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr.
LV06UNLA0050014355676,
AS
„SEB” banka, kods UNLALV2X ar
atzīmi „Nekustamā īpašuma „Piesaulītes”, Ceraukstes 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,
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.

Paziņojums par izsoli
Bauskas novada dome 2018.gada
11.jūlijā plkst. 14.15 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, trešo
atkārtoto izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā
cena jeb izsoles sākumcena – EUR
6 000,- (seši tūkstoši eiro).
Maksāšanas līdzekļi: 100% eiro.
Nodrošinājuma nauda – 10% no
nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai
jāieskaita Bauskas novada domes,
reģ. Nr.90009116223, bankas kontā
Nr. LV66UNLA0050019706571,
AS „SEB” banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi „Nekustamā īpašuma
Zaļā iela 37, Bauska Bauskas nov.,

izsoles nodrošinājuma summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR
20,- (divdesmit eiro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr.
LV06UNLA0050014355676, AS
„SEB” banka, kods UNLALV2X ar
atzīmi „Nekustamā īpašuma – 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.

Paziņojums par izsoli

Pašvaldības īpašums

Paziņojums par izsoli

Pašvaldības īpašums

Nr.90009116223, bankas kontā Nr.
LV06UNLA0050014355676, AS
„SEB” banka, kods UNLALV2X
ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma –
„Mazpīrāgi”, Gailīšu pag., Bauskas
nov. izsoles reģistrācijas maksa”.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem
var Bauskas novada domes mājas
lapā www.bauska.lv. Pieteikšanās
un reģistrēšanās izsolei Bauskas
novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1,
Bauskā, 1.stāvā, darba dienās no
plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238,
29168555.
stūris pret Līdaku”, Vecsaules pag.,
Bauskas nov. izsoles reģistrācijas
maksa”.
Personām, kurām ir pirmpirkuma
tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmtiesību realizēšanu
jāiesniedz viena mēneša laikā no šī
sludinājuma publicēšanas dienas.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem,
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.

Bauskas novada dome 2018.gada
11.jūlijā plkst. 14.30 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 un divām būvēm, kadastra apzīmējums
4092 003 0090 001 un 4092 003
0090 002, atklātu, mutisku otro atkārtoto izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā
cena jeb izsoles sākumcena – EUR
3300,- (trīs tūkstoši trīs simti euro).
Maksāšanas līdzekļi: 100% eiro.
Nodrošinājuma nauda – 10% no
nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai
jāieskaita Bauskas novada domes,
reģ. Nr.90009116223, bankas kontā
Nr.
LV66UNLA0050019706571,
AS „SEB” banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi „Nekustamā īpašuma

„Stikliņi”, Vecsaules pag., Bauskas
nov., izsoles nodrošinājuma summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR
20,- (divdesmit eiro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr.
LV06UNLA0050014355676, AS
„SEB” banka, kods UNLALV2X ar
atzīmi „Nekustamā īpašuma „Stikliņi”, Vecsaules pag., Bauskas nov.
izsoles reģistrācijas maksa”.
Personām, kurām ir pirmpirkuma
tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmtiesību realizēšanu
jāiesniedz viena mēneša laikā no šī
sludinājuma publicēšanas dienas.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem,
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.

Svarīgi
„Bauskas Novada Vēstis”
lasāmas arī Bauskas
novada mājas lapā www.bauska.lv
nākamais numurs iznāks 27.jūlijā.
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Paziņojums par izsoli

Bauskas novada dome 2018.gada
11.jūlijā Uzvaras ielā 1, Bauskā
rīko pašvaldības nekustamo īpašumu
(dzīvokļu), atklātas mutiskas izsoles
ar augšupejošu soli:
1. „Malēņi”- 3, Pīrāgi, Gailīšu
pag., 38,6 m², sākumcena - EUR
300,00, izsoles laiks plkst. 14.45.
2. „Ērgļi 6”-9, Ērgļi, Brunavas
pag., 71,3 m², sākumcena - EUR

1300,00, izsoles laiks plkst. 15.00.
Personām, kuras vēlas piedalīties
izsolē, jāiemaksā nodrošinājums –
10% no nekustamā īpašuma izsoles
sākumcenas Bauskas novada domes,
reģ. Nr.90009116223, bankas kontā
Nr.
LV66UNLA0050019706571,
AS „SEB” banka, kods UNLALV2X
un reģistrācijas maksa – EUR 20.00
(divdesmit eiro) apmērā Bauskas no-

Paziņojums par izsoli
Bauskas novada pašvaldība pārdod atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli lietotu automašīnu
GAZ 66, valsts reģistrācijas Nr.
AV5057, 1991.gada izlaidums.
Izsole notiks 2018.gada 18.jūlijā
plkst. 13.00 Bauskas novada domes
telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā, 2.stāva zālē.
Izsoles sākumcena – EUR 400,-

(četri simti euro).
Iepazīties ar izsoles noteikumiem
var Bauskas novada pašvaldības
mājas lapā www.bauska.lv vai Bauskas novada administrācijas Klientu
apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1,
Bauskā, 1.stāvā.
Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei līdz 2018.gada 17.jūlijam plkst.
17.00 Bauskas novada administrāci-

Paziņojums par izsoli
Bauskas novada pašvaldība pārdod atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 19 (deviņpadsmit)
lietotus transporta līdzekļus.
Transporta līdzekļi tiek pārdoti kā
lietu kopība.
Izsole notiks 2018.gada 18.jūlijā
plkst. 13.15 Bauskas novada domes
telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā, 2.stāva zālē.
Izsoles sākumcena – EUR 5300,-

(pieci tūkstoši trīs simti eiro).
Iepazīties ar izsoles noteikumiem
un transporta līdzekļu sarakstu var
Bauskas novada pašvaldības mājas
lapā www.bauska.lv vai Bauskas
novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1,
Bauskā, 1.stāvā.
Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei līdz 2018.gada 17.jūlijam plkst.
17.00 Bauskas novada administrāci-

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

pieprasīts ik gadu iesniegt iesniegumu, ja politiski represētā persona
jau vienreiz pašvaldībā ir iesniegusi
politiski represētās personas apliecības kopiju un iesniegumu par
NĪN atvieglojuma piemērošanu ar
apliecinājumu, ka nekustamais īpašums, kas ir šo personu īpašumā vai
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Uzņēmēju aktivitāte
vada domes, reģ. Nr.90009116223,
bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods UNLALV2X.
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.

turpinājums no 1.lpp
grilēšanas tradīcijām. Viesiem bija
iespēja ne vien klausīties un skatīties Kristapa prezentācijā, bet arī
nobaudīt tās rezultātu – brīnišķīgi
pagatavotu gaļu, kas kūpinātavā pavadījusi veselu dienu. „Restorāna”
viesi atzina, ka pagatavotais ir neaprakstāmi gards un vēlēja Kristapam

lai veidotu savstarpējus kontaktus.
Uzklausot šo vēlmi, pašvaldība
radīja tīklošanās pasākumu ciklu,
kurš veidots divdaļīgs. Pirmajā pasākumu daļā uzņēmējus par viņiem
saistošām, viņu darbam noderīgām
tēmām uzrunā lektors, savukārt
pasākuma otrā daļa veltīta dzīves
izgaršošanai ne vien ēdienā un dzērienā, bet arī citās dzīves baudās –

veiksmi viņa ideju īstenošanā.
Arī otrais „Uzņēmēju kodola”
pasākums uzņēmēju vidū tika vērtēts ļoti atzinīgi. Brīnišķīgā sinerģija
starp vietu, lauku vidi, dabu, cilvēku
pozitīvo noskaņojumu un pagatavotā ēdiena smaržu, radīja aicinošu
atmosfēru un rosināja uzņēmējus

ceļošanā, kultūrā, sportā utml.
Bauskas novada pašvaldība saka
sirsnīgu paldies domes priekšsēdētājam un viņa ģimenei, kas laipni
uzņēma viesus savā sētā, Ivaram
Juškēvicam par iedvesmu, Kristapam Ozolam par viņa ieguldījumu
pasākuma norisē. Tāpat pateicamies

uzkavēties līdz vēlam vakaram.
Kā jau stāstīts iepriekš – līdz ar
pirmo „Kodola” tikšanos atpūtas
kompleksā „Miķelis” šī gada 12.aprīlī, Bauskas novada pašvaldība
aizsāka jaunu sadarbības formu ar
novada uzņēmējiem. „Uzņēmēju
kodols” tapa pēc Bauskas novada
uzņēmēju ierosinājuma, kuri izteica vēlmi sadarbībā ar pašvaldību,
radīt veidu, kā biežāk sanākt kopā,

ikvienam uzņēmējam, kurš 28.jūnija vakarā ieradās „Vaidelotēs” un ar
savu klātbūtni apliecināja „Kodola”
idejas dzīvotspēju. Patiesi cerot, ka
reizi no reizes pasākuma apmeklētāju pulks kļūs kuplāks, plānots, ka
uz nākamo „Uzņēmēju kodolu” pašvaldība uzņēmējus aicinās vasaras
beigās.

jas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā.
Nodrošinājuma nauda – 10% no
izsoles sākumcenas līdz pieteikuma
iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223,
bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571, AS „SEB”
banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi
„Automašīnas GAZ 66 izsoles nodrošinājums”.
jas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā.
Nodrošinājuma nauda – 10% no
izsoles sākumcenas līdz pieteikuma
iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223,
bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571, AS „SEB”
banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi
„Transporta līdzeļu izsoles nodrošinājums”.

Par nodokļu atvieglojumiem
Paziņojums politiski represētām personām

2018.gada 6.jūlijā

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

Sociālā dienesta informācija

Par aprūpes pakalpojumu bērniem ar
funkcionāliem traucējumiem
Bauskas novada Sociālais dienests aicina pieteikties vecākus,
kuri audzina bērnu ar funkcionāliem
traucējumiem (turpmāk FT), kuriem
ir noteikta invaliditāte un saskaņā ar
Veselības un darbspējas ārstu valsts
komisijas (VDEĀK) atzinumu ir
nepieciešama īpaša kopšana.
Deinstitucionalizācijas projekta
„Atver sirdi Zemgalē” ietvaros bērni ar FT var saņemt aprūpes pakalpojumu, kuru pilnībā apmaksā no
projekta līdzekļiem.
Aprūpes pakalpojumu bērniem ar
FT līdz 4 gadu vecumam vecāki var
saņemt līdz 50 stundām nedēļā, no
kurām ne vairāk kā 10 stundas ir pa-

redzētas vienreizēju pasākumu apmeklēšanai un saturīgai brīvā laika
pavadīšanai, bet pārējās 40 stundas
ir tiesības pieprasīt tad, ja vecāki
strādā, mācās, piedalās Nodarbinātības valsts aģentūras pasākumos
vai apmeklē dienas aprūpes centru,
attiecīgi savam iesniegumam pievienojot atbilstošus dokumentus vai
informāciju.
Savukārt vecākiem, kuri audzina
bērnu ar FT no 5 līdz 17 gadu vecumam, aprūpes pakalpojuma apjoms
ir 10 stundas nedēļā.
Aprūpes pakalpojumu drīkst
sniegt bērnam un ģimenei pietuvināta persona, ar kuru Sociālajā

dienestā tiks noslēgts līgums. Aprūpētājs saņem samaksu atbilstoši
minimālajai stundu likmei, kas mainās katru mēnesi un vidēji ir ap 2.70
euro par 1 stundu.
Pēc VDEĀK sniegtajām ziņām
Bauskas novadā ir 36 bērni ar funkcionāliem traucējumiem vecumā
līdz 17 gadiem ieskaitot. Pašlaik
aprūpes pakalpojumu saņem 7 ģimenes.
Kontaktpersona Daiga Supe,
sociālā darbiniece darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem, tālr. 63921802, 26803811

Ina Krūmiņa, Sociālā dienesta
vadītāja vietniece, Mag.sc.soc.

Komitejas un domes sēde
Jūlijā
11. jūlijā plkst.15.00 – Sociālo, izglītības, kultūras un sporta lietu komiteja;
12. jūlijā plkst.14.00 – Vides un attīstības komiteja;
19. jūlijā plkst.14.00 – Finanšu komiteja;
26. jūlijā plkst.14.00 – novada domes sēde.

Ieva Šomina, Sabiedrisko
attiecību nodaļas vadītāja
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Vasara-ceļojumiem

SIA „Bauskas siltums” informē

„Iepazīsti kaimiņus Zemgalē!”
tavs vasaras maršruts
Latvijas – Lietuvas pierobežā
Bauskas, Iecavas, Rundāles, Vecumnieku novada pašvaldība Latvijā un Biržu, Pasvales, Pakrojas un
Jonišķu rajona pašvaldība Lietuvā
izveidojušas kopīgu maršrutu un
akciju „Iepazīsti kaimiņus Zemgalē!”. Tās mērķis ir latviešus un lietuviešus iepazīstināt ar šo teritoriju
tūrisma objektiem un pasākumiem.
Informācija par 40 apskates vietām
un 8 pasākumiem apkopota brošūrā,
kas pieejama, Biržu, Pakrojas, Pasvales, Jonišķu un Bauskas Tūrisma
informācijas centrā (Rātslaukums 1,
Bauska).

Ko apskatīt un darīt šajā
maršrutā?
Vasarā variet veikt arī vairākus
vienas dienas izbraukumus, pakārtojot tos kādiem pasākumiem un
apskatot tuvāko apkārtni. Iegūstot
divus zīmogus katrā pašvaldības
akcijas objektā (aprakstā izcelti boldā), iespējams pretendēt uz balvu velosipēdu!
Ja ceļojumu sākat ar Bausku, noteikti apskatiet Bauskas pili, Bauskas Motormuzeju un vecpilsētu.
Iegriezieties Bauskas Sv. Gara
luterāņu baznīcā, kur uz viena
no soliem redzams senākais pilsētas ģerboņa attēls, šobrīd te notiek
fasādes rekonstrukcija. Vecpilsētā
atrodas arī Bauskas muzejs, kur
uzzināsiet ne tikai par pilsētas vēsturi, bet varēsiet arī apskatīt dažādas
mākslas un vēstures izstādes un T.
Čudnovskas leļļu un rotaļlietu kolekciju.
Ja vēlaties maršrutu sāk ar Iecavas novadu, tad aktīvās atpūtas
cienītājiem jāpiestāj atrakciju parkā „Labirinti”, zinātkārajiem kopā
ar gidu jāiepazīst Iecava un Iecavas katoļu baznīca. Tā ir viena
no jaunākajām un modernākajām
tuvējā apkārtnē. Bet bērniem patiks
dzīvnieku, mājdzīvnieku un putnu
kolekcija mini zoo „Dobuļi” kura
atrodas Dzimtmisā.
Vecumnieku novadā, apskatāmas
„Jūras” un „Ausekļu dzirnavas”, bet
Skaistkalnē, varat apskatīt Skaistkalnes katoļu baznīcu. Tā ir otra
populārākā katoļu svētceļojumu

vieta Latvijā aiz Aglonas. Baznīcā
atrodas altārglezna – brīnumdarītāja
„Marijas pasludināšana”, regulāri
notiek dievkalpojumi, bet augustā –
Kanepenes svētki. Netālu no Skaistkalnes centra saimniecības „Mačēni” muzejā „Sendienas” varēsiet
apskatīt interesantu privātu senu
darbarīku, sadzīves un saimniecības
priekšmetu, tehnikas, rakstāmlietu
kolekciju.
Šķērsojuši valsts robežu Skaistkalnē, nonāksiet Lietuvā – Biržos,
kas pazīstami ne tikai ar pili, Kirkilu novērošanas torni un Sodelišķu muižu, bet arī citiem objektiem.
Pagājušajā gadā tika atvērta Biržu
tējkannu galerija, kuras kolekcijā
ir vairāk nekā 400 eksponātu. Eko
baskāju parkā patiks tiem, kas
vēlas basām kājām staigāt pa dažādiem akmentiņiem, grāvīšiem un
čiekuriem ierīkoto taku.
No Biržiem maršruts ved uz Pasvali, te apskatāms Kriteņu parks
ar vairākām dažāda izmēra un vecuma kritenēm, Dzirnakmeņu un dobakmeņu muzejs, kā arī Pasvales novadpētniecības muzejs ar modernu
vēstures, etnogrāfijas, arheoloģijas
ekspozīciju un Atjaunotās Lietuvas
100. gadadienai veltīto izstādi, bet
ģimenēm patiks Rauboņu zoo parks.
Turpinot iepazīt Zemgales kaimiņus, ceļš no Pasvales aizved uz
Pakroju, kur varēsiet apskatīt Lietuvā vecāko koka sinagogu un lielāko muižu – Pakrojas muižu, kur
brīvdienās tiek organizētas dažādas
izklaides, notiek koncerti. Apskates vērta ir arī Akmeneļu muiža,
te iespējams iepazīties ar muižas
vēsturi, apskatīt mākslas galeriju,
izbaudīt dažādas izklaides. Bet par
Pakrojas vēsturi vairāk uzzināsi
muzejā „Žiemgala”.
Noslēdzot Lietuvas puses izzināšanu, jāiegriežas Jonišķos, kur jāapmeklē Lietuvā vienīgais Basketbola
muzejs un Sinagogu komplekss,
kurā gūsiet ieskatu pilsētas ebreju
vēsturē, bet, ja vēlaties piedalīties
radošajās darbnīcās, iegriezietiess
Gasčūnu tradicionālās amatniecības
centrā. Pašā pierobežā atrodas Žagares muiža, kur ierīkots moderns

Par siltumskaitītāju verifikācijas kārtības maiņu

apmeklētāju centrs. Nesteidzīgi pastaigājoties pa greznajiem muižas
koridoriem, varēsiet sajuties kā īsts
muižkungs.
Iebraucot Latvijā Rundāles novadā, jāapskata Svitenes muiža,
senais Mežotnes pilskalns un, protams, Rundāles pils parks - ievērojamākais baroka dārzs Baltijā ar
ornamentālo parteri, Zaļo teātri un
rožu dārzu (ap 2400 rožu šķirņu).
Netālu no pils atrodas objekts senās
tehnikas cienītājiem - privātā kolekcija retro auto „Mežmaļi”, kur
apskatāmi 1939. gada automobiļi un
motocikli.
Maršrutā un akcijā iesakām iekļaut arī pasākumus, kurus apmeklējot, iepazīsiet konkrētā novada
kultūras īpatnības un tradīcijas, un
iegūsit zīmodziņu akcijas kartē.
12.–14.jūlijā Liliju svētki Vecumniekos
13.–14.jūlijā Žagares Ķiršu festivāls
3.–5.augustā Biržu pilsētas svētki
24.–25.augustā Pakrojas svētki
8.septembrī Bauskas Pagalmu
svētki un putras godēšana un Zemgales Dižtirgus
14.–16.septembrī Pasvales pilsētas svētki
Sīkāka informācija ar maršruta
objektu adresēm, kontaktiem atrodama projekta mājās lapā vai iegūstama tūrisma informācijas centros:
• Bauskas TIC, Rātslaukums 1,
Bauska, LV-3901, Latvija,
T.: +371 63923797
• Biržu TIC, J.Janonio g. 2, Birži,
LT – 41148, Lietuva,
T.: +370 68673742,
• Pasvales TIC, P. Avižonio g. 6,
Pasvale, LT-39149, Lietuva,
T.: +370 45134096
• Pakrojas TVIC, Pergalės g. 1,
Pakroja, LT-83159, Lietuva,
T.: +370 61610765
• Jonišķu TVIC, Žemaičių g. 9,
Jonišķi, LT-84147, Lietuva,
T.: +370 42652388
Projekta Facebok konts : https://
www.facebook.com/kaiminizemgale
Projekta mājas lapa: https://sites.
google.com/view/kaiminizemgale/
akcija-akcijo
Ceļotāji aicināti
publicēt un dalīties
ar iespaidiem par
maršrutu sociālajos
medijos,
lietojot
mirkļbirku #KaiminiZemgale, kā arī
sūtīt attēlus un atsauksmes uz e-pastu
tic@bauska.lv.

Izmantojot
partneru
iesniegto
informāciju
maršrutu
sagatavoja Inese
TurkupoleZilpure,
Bauskas TIC
vadītāja

Katru gadu vasaras periodā līdz
jaunās apkures sezonas sākumam
SIA „Bauskas siltums” sniedz saviem klientiem (ēku īpašniekiem)
maksas pakalpojumu – kopējā ēkas
siltumenerģijas skaitītāja pārbaude
sertificētā uzņēmumā, bet neliela
daļa klientu veica pārbaudes ar citu
firmu starpniecību. Atbilstoši noteikumiem, siltumskaitītāja pārbaude
jāveic vienu reizi 2 gados. 2018.
gadā SIA „Bauskas siltums” ir pabeidzis siltumskaitītāju attālinātas
nolasīšanas programmu (SCADA),
tādejādi siltumskaitītāji ir aprīkoti
ar elektroniskām ierīcēm, kuras pārvada nolasītos datus ar mobilā tīkla
palīdzību uz uzņēmuma serveri.
Lai turpmāk SIA „Bauskas siltums” nodrošinātu precīzu ēkās
patērētās siltumenerģijas daudzuma
un parametru kontroli siltummezglos, no 2018. gada 1.jūnija tiek
mainīta siltumskaitītāju nomaiņas,
remonta, apkalpošanas un pārbaudes (verifikācijas) kārtība. Turpmāk
par ēku kopējo siltumenerģijas skaitītāju iegādi, uzstādīšanu, nomaiņu,
pārbaudi, apkopi rūpēsies siltumenerģijas piegādātājs SIA „Bauskas siltums”.
Ēku īpašniekiem turpmāk par
siltumskaitītāju pārbaudi nav jārūpējas, to veic siltumenerģijas piegādātājs, saņemot atlaidi no sertificētajām firmām par skaitītāju apjomu.

Izmaksas iekļautas siltumenerģijas tarifā. Pateicoties ieviestajai
kārtībai, pārbaude jau veikta 73
skaitītājiem no šogad verifikācijai
pakļautajiem 80 skaitītājiem. Kopumā Bauskā ēkās uzstādīti 120 siltumenerģijas skaitītāji.

Par gatavošanos apkures
sezonai
Katlumājā no 12. maija tika uzsākta šķeldas katla starpsezonu tīrīšana un veikta standarta apkope
šķeldas katla iekārtām. Darbi jau
pabeigti līdz jūnija sākumam un
iekārtas gatavas apkures sezonai.
Apkopes laikā siltumenerģiju ražoja
3 MW gāzes katls, bet šobrīd siltumenerģiju karstā ūdens sagatavošanai ēkās jau nodrošina šķeldas katls
zemas jaudas režīmā.
Siltumtrašu
rekonstrukcija
plānota 3 siltumtīklu posmos:
Plūdoņa iela 58 – siltumkamera, Salātu 20-Vītolu 20, Dārza 22/2 - Dārza 24. Par siltumenerģijas padeves
pārtraukumiem remontdarbu laikā
iedzīvotāji tiks papildus informēti.
Plānotā siltumtrases izbūve jūnijā no ēkas Kareivju ielā 3 līdz
jaunajam sporta centram stadiona
teritorijā aizkavējas, jo būvdarbu
piedāvājumu neiesniedza neviens
pretendents.

Ilmārs Rūsis, SIA „Bauskas
siltums” valdes loceklis

Bibliotēku akreditācijā
atzinīgi novērtē Bauskas
bibliotēku darbu
Jūnija nogalē notika 34 Bauskas
Centrālās bibliotēkas metodiskajā
pārraudzībā esošo bibliotēku akreditācija, kas notiek reizi piecos gados. Latvijas Bibliotēku padomes
izveidotā Bibliotēku akreditācijas
komisija veic Latvijas bibliotēku
akreditāciju, kuras kārtība ir noteikta Bibliotēku likumā un Ministru
kabineta noteikumos Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi”.
Latvijas Bibliotēku padome ir apstiprinājusi Bibliotēku akreditācijas
komisijas nolikumu un Bibliotēku
akreditācijas komisijas sastāvu.
Bauskas reģiona bibliotēkas apmeklēja Latvijas Republikas Kultūras
ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Bibliotēku un arhīvu nodaļas
vecākā referente Vanda Bērziņa,
Cēsu Centrālās bibliotēkas direktores vietniece Skaidrīte Daņiļēviča
un Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktores vietniece Dzintra Punga.
Bibliotēku akreditācijas komisija
izvērtēja Bauskas novada 18 bibliotēku, Iecavas novada 6 bibliotēku un
Vecumnieku novada 10 bibliotēku
atbilstību bibliotēku akreditācijas
nosacījumiem. Tā vērtēja visas bibliotekārā darba jomas: darbu ar krājumu, bibliotēku pakalpojumus un
to kvalitāti iedzīvotājiem, novadpētniecības darbu, darbu ar bērniem un
jauniešiem u.c., arī infrastruktūru.
Bibliotēku pārbaudes gaitā tika
norādīts uz darba jomām, kurām
būtu jāpievērš lielāka uzmanība.
Katrai bibliotēkai tās bija savas pie-

zīmes, tomēr bija arī dažas kopīgas
norādes visām: aktīvāk strādāt pie
krājuma saturiskās analīzes, veidojot to racionāli izmantojamu, plašāk
izmantot Bibliotēku informācijas
sistēmas ALISE piedāvātās iespējas un bibliotēkās pieejamo informācijas resursu popularizēšanu iedzīvotājiem. Komisija arī uzsvēra,
ka bibliotēkām ir nozīmīga loma
sabiedrības dzīvē, un tās ir vērstas
uz ikvienu cilvēku un katru dzīves
darbības sfēru.
Par bibliotēku atbilstību akreditācijas prasībām tiks sagatavoti
Bibliotēku akreditācijas komisijas
atzinumi, kurus apstiprinās Latvijas
Bibliotēku padome.
Kopumā bibliotēku darbs tika
novērtēts pozitīvi. Komisijas locekļi
atzīmēja, ka bibliotēkas ir labi sagatavotas akreditācijas procesam. Pārskata periodā vairākas ir ieguvušas
jaunu elpu pārceļoties uz jaunām
telpām vai uzlabojot esošās.
Komisija uzteica par bibliotēku
darbinieku radošo darbu un prasmi
pulcināt sev apkārt vietējos cilvēkus
dažādu aktivitāšu organizēšanā. Paldies bibliotēku vadītājām par ieguldīto darbu.
Paldies Bauskas, Iecavas un Vecumnieku novadu domēm un pagastu pārvalžu vadītājiem par sadarbību
un bibliotēku darba atbalstu.

Māra Kuļikauska
Bauskas CB
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Izglītība novadā

Aizvadīts ražens mācību gads
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” izglītības nodaļa 2017./2018.
mācību gada noslēgumā saka paldies par ieguldīto darbu, radošumu, iniciatīvu mācību priekšmetu
skolotājiem, atbalsta personālam,
izglītības iestāžu administrācijām,
tehniskajiem darbiniekiem. Lepojamies ar mācību darba sasniegumiem
vispārējā izglītībā, jauniešu aktivitātēm profesionālās ievirzes izglītībā,
interešu izglītībā. Mācību gads bijis
darbīgs un notikumiem bagāts.
Īpaši gribam pateikties klašu
audzinātājiem par pacietību, spēju
uzklausīt un iedziļināties bērnu un
jauniešu problēmās, toleranci un pacietību, jo viņiem ir vislielākā loma
veiksmīgai sadarbībai ar vecākiem,
skolotājiem, dažādām institūcijām,
lai izglītojamajiem būtu maksimāls
atbalsts izglītības iegūšanā.
Devīto klašu absolventi, izturējuši pirmo atbildīgāko eksāmenu sesiju
un izlaidumos saņēmuši apliecības
par pamatizglītību, ar prieku tiek
aicināti pievienoties Bauskas Valsts
ģimnāzijas un Bauskas 2.vidusskolas vidusskolēnu rindām. Bauskā
vidējās izglītības programmu apguvi

nodrošina kvalificēti pedagogi un
tiek sniegts atbalsts no Bauskas novada domes.
Divdesmit devīto klašu absolventi izlaidumos saņēma SIA „Gaižēni”
un SIA „Tunkūni” naudas balvas 300
euro apmērā par teicamām sekmēm
un augstiem mācību sasniegumiem,
īpaši sportā, mājturībā un tehnoloģijās. Šīs naudas balvas saņēma
trīs skolēni no šādām izglītības iestādēm: Bauskas Valsts ģimnāzijas,
Bauskas 2.vidusskolas, Īslīces vidusskolas, Mežotnes pamatskolas; divi
skolēni no Bauskas pilsētas pamatskolas, Mežgaļu pamatskolas, Griķu
pamatskolas, pa vienam skolēnam
no Uzvaras vidusskolas un Codes
pamatskolas. Paldies uzņēmējiem
no SIA „Gaižēni” un SIA „Tunkūni” par atbalstu skolēniem ar labām
un teicamām sekmēm, panākumiem
sportā un mājturībā un tehnoloģijās
10 000 euro apmērā, jo 20 sesto klašu skolēni saņēma 200 euro naudas
balvu mācību gada noslēgumā. Šīs
naudas balvas ieguva pieci Bauskas
sākumskolas 6.klašu skolēni, pa trim
no Bauskas 2.vidusskolas, Īslīces vidusskolas, Uzvaras vidusskolas, pa
diviem no Bauskas pilsētas pamat-

skolas un Vecsaules pamatskolas, kā
arī pa vienam skolēnam no Griķu un
Mežgaļu pamatskolas. Paldies SIA
„Gaižēni” un SIA „Tunkūni” uzņēmējiem par atbalstu un ieinteresētību
izcilības veicināšanā!
Šogad izglītības iestāžu izlaidumi
bija liepziedu smaržas apvīti un visus priecēja ar neparastu vasaras ziedu krāšņumu. Lai gan sertifikātus un
atestātus par vidējās izglītības iegūšanu vidusskolu absolventi saņēma
tikai pašās pēdējās jūnija dienās vai
jūlija sākumā, daudzi jau ir izvēlējušies tālākās studijas.
Katrā vidējās izglītības iestādē
vislabākais absolvents, ar visaugstāko vidējo vērtējumu mācībās, ir
saņēmis Latvijas valsts simtgades
stipendiju 500 euro apmērā, ko piešķir Finanšu ministrija, Izglītības un
zinātnes ministrija sadarbībā ar VAS
„Latvijas Loto”, jo šīs iestādes kopīgi īsteno unikālu projektu – lielo
Simtgades loteriju.
Novēlam, lai mūsu absolventiem
visi iecerētie sapņi piepildās un gaidām novadā kā jaunos uzņēmējus un
speciālistus. Veiksmīgu vasaru!

Māra Bauvare,
Izglītības nodaļas vadītāja

Projekta aktivitāte

Izmaiņas satiksmes ierobežojumos
Brīvības bulvāra teritorijā
Turpinot Brīvības bulvāra pārbūvi, kas tiek veikta projekta Nr.
5.6.2.0/17/I/009 „Brīvības bulvāra
revitalizācija uzņēmējdarbības veicināšanai” ietvaros, no 10.jūlija būs
izmaiņas satiksmes organizācijā.
Tiks slēgts būvdarbu zonas
2.posms – Brīvības bulvāris posmā no Rūpniecības-Dambja ielas
krustojuma līdz Skolas ielas krustojumam (ieskaitot). Līdz ar to uz-

braukšana uz Skolas ielas no Rūpniecības-Dambja ielas krustojuma
nebūs iespējama laikā no 10.jūlija
līdz 15.oktobrim.
Iebraukšana Skolas ielas sākumposmā (starp Uzvaras ielu un Brīvības
bulvāri) organizējama no Uzvaras ielas.
Iedzīvotāji aicināti ievērot uzstādī-

tās pagaidu ceļa zīmes. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Laine Baha,
projektu vadītāja
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Bauskas novada jauno matemātiķu
panākumi

Bauskas Valsts ģimnāzijas 36
jaunie matemātiķi piedalījās starptautiskajā individuālo matemātiķu
konkursā „Ķengurs 2018”. Šo konkursu rīko asociācija „Ķengurs bez
robežām”. Asociācijas nosaukums
norāda, ka konkursa pirmsākumi
meklējami Austrālijā. Konkurss ir
kļuvis populārs visā pasaulē. Šajā
starptautiskajā konkursā, bez iepriekšējas atlases, var piedalīties visi
2. līdz 12. klašu skolēni, atbilstoši
klasei. Konkursam ir viena kārta,
bez atlases sacensībām. Šī sacensība
notiek vienā dienā, vienā stundā un
sastāv no 30 jautājumiem, kuri ir sakārtoti pēc sarežģītības pieauguma.
Uz katru jautājumu piedāvāti 5 atbilžu varianti. Starp valstīm konkursa
rezultāti netiek salīdzināti. Latvijā
konkursā piedalījās 15895 skolēni
no 239 skolām. Šogad novada labāko rezultātu uzrādīja Bauskas Valsts
ģimnāzijas 8.klases skolēns Matīss
Čakšs, 32. vieta no 1132 astoto klašu
skolēniem Latvijā.
Tradīciju organizēt skolēnu komandu matemātikas olimpiādes aizsāka Rīgas Valsts 1.ģimnāzija. Šogad
Bauskas Valsts ģimnāzijas centīgie
matemātiķi piedalījās komandu konkursā „Atvērtās kopas”. Šajā konkursā Bauskas Valsts ģimnāzijas 8.
klases komanda ieguva 5.vietu.
Ar izciliem panākumiem Bauskas novada jaunie matemātiķi startējuši Latvijas Universitātes Fizikas
un matemātikas fakultātes A.Liepas
Neklātienes matemātikas skolas organizētā Latvijas 45. atklātajā matemātikas olimpiādē. Šajā olimpiādē
piedalījās skolēni no Bauskas Valsts
ģimnāzijas, Uzvaras vidusskolas,
Bauskas sākumskolas (šīs skolas
piedalās regulāri), bet šogad, pirmo
reizi, piedalījās jaunie matemātiķi
no Codes pamatskolas. Starts atklātajā olimpiādē (atklātā olimpiādē ir
olimpiāde, kurā piedalās visi, kas
vēlas, t.i. nav nekādu ierobežojumu
dalībai) mūsu novada skolēniem
bijis ļoti veiksmīgs. Lepojamies ar
mūsu novada jauno matemātiķu sasniegumiem:
Bauskas sākumskolas 6.klases
skolniecei Martai Tēraudei 1.vieta.
Tāpat labi rezultāti Bauskas sākumskolas skolēniem Gintam Zilpurim,
Kristeram Dervinam. Šajā grupā
piedalījās 570 skolēni. Paldies matemātikas skolotājām Linutai Ģerģei,
Santai Nākmanei, Jeļenai Bulīgai.
Bauskas Valsts ģimnāzijas 8.klases skolniekam Matīsam Čakšam 1.
vieta un Bauskas Valsts ģimnāzijas
skolniecei Katrīnai Kreitiņai – At-

zinība. Labi veicās šajā grupā (442
skolēni) arī Bauskas Valsts ģimnāzijas skolēniem Markusam Jākobsonam, Katrīnai Kazlauskai, Betijai
Bēmanei, kā arī Lindai Rūtai Šteinbergai no Codes pamatskolas. Izsakām pateicību skolotājām Johannai
Adakovskai, Sandrai Ārmanei, Guntai Sirmelei.
Bauskas Valsts ģimnāzijas 9.klases skolnieks Artis Barkovskis ieguva Atzinību. Grupā sacentās 342
skolēni. Paldies skolotājai Vairai
Karpičai.
Šogad, no 696 skolēniem 5.klases
grupā, labi sasniegumi bija Bauskas
sākumskolas skolēniem Sandrim
Ernestam Rudzrogam un Anetei
Čakšai, kā arī Codes pamatskolas
skolēniem Miķelim Galzonam un
Ralfam Mārtiņam Ločam. Pateicība skolotājām Mudītei Savickai un
Guntai Sirmelei.
7. klasē (sacentās 448 skolēni) labi
panākumi bija Bauskas Valsts ģimnāzijas skolniecēm Leolandai Nicmanei
un Luīzei Burmistrovai. Paldies matemātikas skolotājām Johannai Adakovskai un Sandrai Ārmanei.
10. klasē sacentās 301 skolēns.
Labi panākumi Bauskas Valsts ģimnāzijas skolēnam Matīsam Kataņenko. Paldies Matīsa matemātikas skolotājai Lilitai Krastiņai.
Prieks par Bauskas novada jaunajiem matemātiķiem, kuri daudz sava
brīvā laika ziedo savu spēju attīstīšanai. Sakām arī paldies Latvijas Universitātes profesoram Andrejam Cibulim
par regulāru atbalstu jauno matemātiķu sagatavošanā Bauskas Valsts ģimnāzijā un Bauskas sākumskolā.
2017./2018.mācību gads bijis ražīgs novada matemātikas skolotāju
metodiskajai apvienībai, kuru vada
Bauskas Valsts ģimnāzijas matemātikas skolotāja Lilita Krastiņa. Visa
mācību gada garumā matemātikas
skolotāji kopā strādāja, lai sniegtu
priekšlikumus jaunajam izglītības
saturam, dalījās pieredzē un praktiski apguva jaunas darba metodes, pilnveidoja savu pedagoģisko
kompetenci Latvijas Matemātikas
skolotāju apvienības darba grupās,
semināros, konferencē. Pēc vasaras
atpūtas, augustā, matemātikas skolotāji tiksies ikgadējā Dabaszinību un
matemātikas skolotāju konferencē
Latvijas Universitātes Dabaszinātņu
centrā, novada Pedagogu Augusta
konferencē, sāksies jauns darba cēliens, jauni izaicinājumi.

Māra Bauvare,Bauskas novada
administrācijas Izglītības
nodaļas vadītāja

Keramikas mozaīkas ar
ūdens un zivs motīviem
Bauskā tapis jauns brīvdabas
apskates objekts - „Keramikas mozaīkas ar ūdens un zivs motīviem”.
Keramikas mozaīkas idejas autore
ir Laura Matilde Ikerte, ko īsteno
biedrība „Meistars Gothards” (Projekta vadītāja - Kristīne Selane, koordinatore - Inga Krolle un māksliniece- Laura Ikerte).
Mozaīkas veidošana notiek ar trīs
projektu finansiālu atbalstu:
1) gatavās mozaīkas (trīs šķūnīšu sienas paralēli Strautnieku ielai)
izveidi atbalsta Zemgales Reģionā-

lā pārvalde,VKKF un AS Latvijas
Valsts meži (nosaukums „Klusas
sarunas pie upes”) un arī Zemgales
NVO centrs, Latvijas Kultūras ministrija (nosaukums „Sarunas pie
upes”.
2)mozaīkas uz tās pašas ēkas gala
sienām izveide tiks turpināta augustā un to finansiāli atbalsta Bauskas
novada dome (projekta nosaukums
„Sarunas pie upes”).

Inese Turkupole Zilpure,
TIC vadītāja
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Sports novadā
Latvijas simtgades un Latvijas Sporta veterānu savienības 55.sporta spēles
2018.gads aizrit Latvijas simtgadei veltīto pasākumu piepildīts.
Pirms Jāņiem vairākās Latijas pašvaldībās risinājās Latvijas Sporta veterānu savienības (LSVS) 55.sporta
spēles un Latvijas Simtgades spēles.
Vairāki tūkstoši mūsu valsts sporta
seniori un viesi no Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas un Ukrainas piedalījās sporta spēļu finālsacensībās.
Spēļu atklāšanā, Jelgavā, Zemgales Olimpiskajā centrā (ZOC),
LSVS prezidents Daumants Znatnajs uzrunāja klātesošos, uzsverot
mūsu tautas spēku-gan fizisko, gan
garīgo. Īpaši emocionāla izvērtās Veterānu spēļu uguns iedegšana, ko veica Olimpiskais čempions Jānis Lūsis.
Ierasts, ka Bauskas novada delegācija šajās sacensībās ir viena no
skaitliski kuplākajām. Vieglatlētikā kopumā startēja divdesmit seši
mūsu novada atlēti. Pirmās sacensības risinājās 15.jūnijā, kad Salaspils
sporta bāzē sacentās vesera metēji.
Bauskas novadu pārstāvēja 4 dalībnieki un visi izcīnīja 100gades spēļu
medaļas – Jeļena Kriščūne ieguva
1.vietu, Aleksandrs Rimševics un
Guntars Šumila saņēma sudraba
godalgas, bet Līgai Valnerei šoreiz
bronza.
21. un 22.jūnijā ZOC vieglatlētikas sektoros sacentās ap 500 dalībnieku. Mūsu puses sportisti kopumā
izcīnīja 28 medaļas, no kurām 10
zelta, 9 sudraba un 9 bronzas godalgas, kas kopvērtējumā, starp 38
startējušām pašvaldībām un sporta
klubiem, deva 11. vietu. Visvairāk godalgas izcīnīja vecmeistars
Jānis Buks, Aivars Krūmalis, Jeļena Kriščūne, Inta Liepa, pa divām
medaļām Broņislavam Vucēnam,
Veltai Brucei, Līgai Valnerei, Inetai
Ruhockai, pa godalgai Jānim Mesteram, Guntaram Šumilam, Aleksandram Rimševicam, Dacei Kalniņai,
Skaidrītei Šnitkai, Aigai Vīdmanei
un Airai Jaunzarei, Bauskas novada
godu aizstāvēja arī Daiga Ribikauska, Solvita Rotberga, Ingūna Naika,
Evija Šveca, Lidija Ločmele, Normunds Širins, Broņislavs Buls, Juris
Jevsins, Andris Šulgins, Ligita Leitlande un Dace Šķirus.
Neveiksmīgi savus turnīrus uzsāka mūsu futbolisti. Gan 45 gadīgie,
gan jaunākie vīri abās pirmajās spēlēs piedzīvoja zaudējumus. Nopietnā pārliecība par saviem spēkiem
un prasme noskaņoties katrai spēlei,
ļāva trīsdesmitpiecgadīgo grupā izcīnīt zelta medaļas, savukārt 45+
meistarīgi apspēlēja Jelgavas kungus, un kopvērtējumā saņēma sudraba medaļas. Čempionu titulu izcīnīja
Māris Akmentiņš, Andis Dunkulis,
Oļegs Arsentjevs, Gvido Kalnmalis,
Mareks Matuzonis, Jānis Jirgensons,
Sindijs Smalkais, Gatis Feldmanis,
Salaheddin Abou-Dhem un Arnis
Korņenkovs. Pieredzējušāko vīru
komandā spēlēja Agris Grandovskis,
Ingus Panteļejevs, Andris Tīrums,
Aleksandrs Barkovs, Romāns Panteleiko, Viktors Strukovs, Andris
Alekšūns un Jānis Jirgensons.
Nedēļu pirms Veterānu spēļu
oficiālās atklāšanas, lai noskaidrotu Latvijas simtgades sporta spēļu
uzvarētājus savā sporta veidā, Jelgavā pulcējās handbolisti. Pateicoties mūsu komandas vārtu sarga
Normunda Reipa sirdsdegsmei un
vēlmei saglabāt rokasbumbas tradīcijas, katru gadu veterānu spēlēs

piedalās 6 – 7 rokasbumbas vecmeistari un dāmu vienības. Tradicionāli šajā turnīrā piedalījās arī
Bauskas novada vienības. Kā smej
pats Normunds, viņš savā ilgajā
spēlētāja karjerā pirmo reizi palicis
pēdējās vietās - attiecīgi 3.vietā 35+
vecuma grupā un otrajā vietā 45+
kungu grupā. Mūsu puses rokasbumbas tradīcijas pārstāvēja Normunds Reips, Gints Skurba, Valdis
Veips, Jānis Zauers, Juris Baldiņš,
Jānis Strautnieks, Arno Heinrihsons,
Jānis Jaunzems, Guntars Švābe, Edgars Štelfs, Renārs Kozlovskis, Jānis Krastiņš un Juris Nazarenko.
Ar nelielu šaubīšanos, savu dalību LSVS 55.sporta spēlēm pieteica mūsu puses volejbolisti 60+
vecuma grupā. Dažādu iemeslu dēļ
vairāki pamatsastāva spēlētāji ir
noslēguši savu sportisko karjeru,
dažiem vēl nav atbilstošais vecums,
bet tomēr komandas „dvēsele” Aldis
Ukstiņš prata uzrunāt pieredzējušos
vīrus, un tas atmaksājās! Kungi ar
platu smaidu ieradās uz apbalvošanas ceremoniju, lai saņemtu godam
nopelnītās sudraba godalgas. Komandā spēlēja Aldis Ukstiņš, Jānis
Vastlāvis, Bogdans Kohanovskis,
Valdis Tijons, Juris Dubinskis, Alfons Zaķis, Andris Tupiņš un Gundars Dzīle.

bretistu lieliskos rezultātus valstī visās vecuma grupās, labo sporta bāzi
un aprīkojumu, kas veicina kvalitatīvu sacensību sarīkošanu. Veterānu
spēļu dalībniekiem, kam vārdā Jānis, priekšsēdētājs pasniedza Bauskas novada piemiņas balvu. Klātesošie saņēma vēlējumu godīgai
spēlei, labam noskaņojumam un pozitīvām emocijām pēc Bauskas pilsētas apmeklējuma. Pievienojoties
talantīgajai dziedātājai Martai Mengotei, sacensību dalībnieki vienojās
kopīgā valsts himnas dziedājumā.
Pēc pirmajām dambretes sacensību kārtām ātri izkristalizējās komandas, kuras iesaistījās cīņā par
medaļām. Kā allaž, starp spēcīgākajiem bija mūsu puses dambretisti,
Rīgas pilsētas un Ķeguma novada
vienības. Dramatiskā sacensību noslēgumā, kad trīs komandām bija
vienāds punktu skaits, tikai ņemot
vērā papildu rādītājus (augstāk izcīnītās vietas), izdevās noskaidrot
uzvarētājus. Šoreiz veiksmīgāki
izrādījās Bauskas II komandas dalībnieki – vecmeistari Jānis Kalējs,
Vitālijs Kravcovs, Tālivaldis Rūmītis un Jānis Āriņš-viņiem čempionu
kauss (attēlā), otrajā vietā Bauskas I
komanda – starptautiskais lielmeistars Laimonis Zālītis, sporta meistari Regīna Pironena, Guntars Purviņš

Atšķirībā no saviem „jaunākajiem” kolēģiem, kungi vecākajā
grupā 70+, bija pārliecinātāki par
savām perspektīvām, un bija vieni
no pirmajiem, kas pieteicās Valsts
100gades spēlēm, ne tikai klasiskajā, bet arī pludmales volejbolā.
Pirmajā spēlē mūsu volejbolisti sacentās ar seniem un pazīstamiem
pretiniekiem – Poliurs/Jelgavas novads spēcīgajiem kungiem. Sekoja
pārliecinoša uzvara pār Garkalnes
senioriem un izcīnīts LSVS 55.sporta
spēļu sudrabs. Bauskas novada komandu pārstāvēja Jānis Buks, Leopolds Parfimovičs, Gunārs Dudars, Valdis Lošaks, Imants Bērziņš, Vasīlijs
Petrovs, un Jānis Jučmanis. J.Buks,
V.Petrovs, G.Dudars un V.Lošaks pāris dienas vēlāk kļuva par valsts veterānu čempioniem smilšu volejbolā.
Pēdējos gados, viens Veterānu
spēļu sacensību posms tiek rīkots
Bauskas novadā. Pavasaros mūsu
sporta bāzēs pulcējās dartisti, dambretisti un cīkstoņi. Šoreiz sacensības tika pārceltas uz pirmssvētu
dienu. Pirmie savu turnīru, Bauskas
Valsts ģimnāzijā, atklāja dambretes
vecmeistari, Bauskas novada domes
priekšsēdētājs Arnolds Jātnieks savā
uzrunā atzīmēja mūsu novada dam-

un Zigmārs Rumbenieks. Trešie –
rīdzinieki.
Veterānu spēles uz Bausku bija
atvedušas spēcīgākos Latvijas dartistus. 8 vienības, pēc izlozes, tika
sadalītas divās grupās. Pirmajā sacentās Babīte, Viļāni un abas Bauskas novada komandas, savukārt
otrajā apakšgrupā pretiniekos ielozējās spēcīgās Tukuma, Rīgas sporta veterānu kluba, Rīgas pilsētas un
Gulbenes vienības. Spriedze nezuda
ne mirkli. Šajā reizē vislabāk veicās
Bauskas I komandai! Veiksmīgi izkļuvuši no savas grupas, mūsu puses labākie šautriņu metēji, finālā,
nezaudējot nevienu spēli, kļuva par
Veterānu sporta spēļu uzvarētājiem.
Čempiona kausu saņēma – Areta
Kovaļevska, Oskars Kovaļevskis,
Raimonds Jankūns un pieredzes
bagātākais dartists Arnis Vents. Otra
mūsu puses vienība ierindojās 6.pozīcijā, komandā spēlēja Biruta Skvirecka, Andris Rācenis, Viktors Kļimantovičs un Aleksandrs Kalderauskis.
Codes pamatskolas sporta bāzē
risinājās Veterānu sporta spēles brīvajā cīņā. Sacensības atklāja Codes
pagasta folkloras kopas „Dreņģeri”
atraktīvās dalībnieces. Dalībnieku
skaits nebija daudzskaitlīgs, vien

nedaudz pāri trīsdesmit cīkstoņu no
Daugavpils, Jelgavas, Lietuvas un
Bauskas novada. Kā uzsvēra paši
sportisti, galvenais šādās reizēs ir iespēja pabūt kopā, satikt cīņas biedrus, pieminēt aizgājušos. Starp tiem,
kas izgāja uz paklāja jāatzīmē Ilvars
Zīverts-pirmās Latvijas Olimpiādes
uzvarētājs, viņš aizvadīja divas cīņas, un, neatstādams pretiniekiem
nekādas cerības, abas pārliecinoši
uzvarēja. Sacensību dalībnieku atzinību saņēma mūsu novada pārstāvju Sergeja Junolainena, Vladimira
Koftina, Mihaila Jepiševa, Eduarda
Grundmaņa un Antona Staričenko
sniegums. Medaļas saņēma arī Vladimirs Iļjins, Imants Bumbiers, Kazimrs Bujonoks, Aleksejs Kostirevs,
Andris Kāposts un Anatolijs Abramovs (attēlā). Komandu vērtējumā
pirmajā vietā Bauskas vienība, Daugavpils un Jelgavas sportisti.
Latvijas Sporta veterānu savienības 55.sporta spēļu Bauskas posma
veiksmīgā sarīkošanā neatsveramu
ieguldījumu deva sacensību tiesneši – Jānis Štāls, Uldis Varnevičs,
Mārtiņš Junkurēns, Aija Elksnīte un
Arnolds Šimkuss dambretē, Areta
Kovaļevska darts turnīrā, Aleksejs
Kostirevs un Anatolijs Abramovs
brīvajā cīņā. Pateicība arī mediķei
Regīnai Bāliņai par pirmās palīdzības sniegšanu sportistiem.
Atšķirībā no iepriekšējām sezonām, kad galda tenisa sacensības
risinājās Iecavā, šogad veterāni
devās uz Salaspili, kur jaunajā un
modernajā sporta bāzē, viņus sagaidīja galvenais tiesnesis, bijušais
baušķenieks Vadims Berežkovs. Šīs
spēles mūsu puses tenisistiem bija
veiksmīgas – Aivars Kamols izcīnīja
1.vietu, Ilze Cielava 3.vietu, Valērijs
Bobrovņikovs augsto 4.vietu, Lidija
Martinkena palika 5.vietā, bet, savās
debijas sacensībās, 7. vietu no 17 dalībniekiem ieguva Uldis Neimanis.
Mazāk paveicās mūsu novada
svara stieņa spiešanas guļus komandai. Esam vieni no spēcīgākajiem šajā sporta veidā gan Veterānu
spēlēs, gan Latvijas čempionātā un
kausa izcīņās, šajā reizē Aizkrauklē,
dažādu apstākļu dēļ, pāris spēcīgāko
vīru uz sacensībām nevarēja ieras-

Ķekavā notika LSVS 55.sporta
spēles šahā. Komandu vērtējumā
baušķeniekiem 9.vieta 24 komandu
konkurencē, kas vērtējams kā augsts
sasniegums. Individuāli bronzas
medaļu savā vecuma grupā izcīnīja
Ivars Smilga. Savu artavu kopvērtējumā deva Ilga Kļaviņa, Didzis
Briedis, Maigonis Avotiņš un Andris
Zomerovskis.
Pirmo reizi veterānu spēļu programmā iekļautajā badmintona turnīrā piedalījās Egils Buls, viņam
18.vieta.
Bauskas novada novusa izlases
spēlētāji Eduards Lauks un Staņislavs Bednarčiks šoreiz startēja individuāli. E.Lauks no 38 sāncenšiem
izcīnīja augsto 4.vietu, savukārt vecmeistars S.Bednarčiks 58 dalībnieku
konkurencē palika divdesmit otrais.
Loka šaušanas sacensībās piedalījās Ivars Bogdanovs un Dainis
Pavilons. Sacensībās bez tēmekļa
Ivaram 4.vieta, šaušanā ar loku ar
tēmekli Dainim sestā pozīcija.
24.jūnijā Likteņdārzā, pie skaistajiem piemiņas akmeņiem, kas veltīti
Latvijas sportistiem - represiju upuriem, notika Latvijas simtgades un
LSVS sporta spēļu svinīgais noslēgums. LSVS prezidents D.Znatnajs
teica paldies visiem, kas piedalījās,
organizēja un atbalstīja jubilejas
spēles. Tika sumināti Jāņi-olimpieši – Jānis Lūsis, Jānis Ķipurs, Ivans
Klementjevs, apsveikuma vārdus
teica Pasaules čempione riteņbraukšanā Emīlija Sonka un daudzkārtēja
Eiropas čempione airēšanā Daina
Šveica. Savu ieguldījumu Latvijas
izcilāko sportistu godināšanā deva
mākslinieks Jānis Anmanis un dzejnieks Arnolds Auziņš. Likteņdārza
amfiteātrī bija apskatāma vairāk
kā 100 visu laiku labāko Latvijas
sportistu galerija. D.Znatnajs vēlēja būt stipriem un stāvēt pāri dzīves
negācijām, ar saviem sportiskajiem
sasniegumiem nest Latvijas vārdu
pasaulē, kā to visos laikos darījuši
mūsu sportisti.
Sporta centra „Mēmele” saka
sirsnīgu paldies visiem, kas piedalījās šajā vērienīgajā forumā un
aizstāvēja mūsu novada godu. Īpaši
paldies komandu pārstāvjiem un at-

ties, arī kļūda sākuma svara izvēlē
traucēja izcīnīt ieskaites punktus, un
rezultātā 5.vieta. Individuāli zelta
medaļas izcīnīja Sergejs Burilovs,
Igors Dupaks, Ivars Rigasts, sudraba
godalgas Artūram Ružam, Edgaram
Savickim un Alfonam Blūzmam,
bronza Aleksandram Bļinkovam.
Komandā startēja arī Felikss Žieds
un Mihails Lurje.

balstītājiem – Normundam Reipam,
Andim Maskalim, Aldim Ukstiņam,
Jānim Bukam, Feliksam Žiedam,
Mārim Bergam, Aleksejam Kostirevam, Modrim Indriksonam, Aretai
Kovaļevskai, Arnoldam Šimkusam
un trenerim Viktoram Folkmanim.

Inga Ūbele, sporta centra
„Mēmele” sporta darba
organizatore
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Aktualitātes novadā
Bauskas novada pašvaldības policijas atskaite par 2018.gada jūniju
Sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli
Par Bauskas novada saistošo noteikumu neievērošanu:
Nr.11 “Saistošie noteikumi par sabiedrisko kārtību Bauskas novada administratīvajā teritorijā”
Par atrašanos sabiedriskās vietās ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu t.sk. daudzdzīvokļu ēku koplietošanas
telpās vai sabiedriskajā transportā, ar atvērtu alus vai cita alkoholiskā dzēriena iepakojumu vai glāzi, izņemot
vietas un pasākumus, kur alkoholisko dzērienu lietošanu atļāvusi pašvaldība (18.13.p.)

4

Saņemti personu iesniegumi

9

Izskatīti personu iesniegumi

14

Izteikti aizrādījumi par izdarītajiem administratīvajiem pārkāpumiem

34

Nosūtīti brīdinājumi par nesakoptajiem īpašumiem

26

Patruļas laikā pārbaudītas aizdomīgas personas un transportlīdzekļu vadītāji

3

Nodrošināta sabiedriskā kārtība un drošība publisku pasākumu laikā

13

Sadarbība ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu

5

Sadarbība ar Valsts policiju

12

Sadarbība ar Bauskas novada Bāriņtiesu un/vai Sociālo dienestu

1

Personu nodošana Valsts policijas darbiniekiem

7

Personu nogādāšana dzīves vietā vai patversmē

13

Personu nogādāšana slimnīcā “Ģintermuiža”

1

Administratīvā kārtā aizturētas personas

4

Klaiņojošu, pamestu, ievainotu dzīvnieku nogādāšana dzīvnieku patversmē

6

7

Pilnībā slēgs posmu uz
autoceļa Bauska – Bērzi
– Ādžūni
Sakarā ar autoceļa V1028 Bauska – Bērzi – Ādžūni – Lietuvas robeža
remontdarbiem – caurtekas atjaunošanu uz Plānītes upes - no 10.jūlija līdz
augusta beigām tiks pilnībā slēgta satiksme minētajā autoceļa posmā.
Apbraucamā ceļa slēgšanas shēmu skatīt pielikumā.

Bauskas novada pašvaldības policijā saņemti 70 izsaukumi, no tiem:
no fiziskām personām

49

no juridiskām personām

3

no Valsts policijas

18

patrulēšanas laikā konstatēti pārkāpumi

33

par klaiņojošiem, pieklīdušiem, pamestiem dzīvniekiem

4

par sabiedriskās vietās guļošām personām

14

par alkoholisko dzērienu lietošanu un personu atrašanos alkohola reibuma stāvoklī sab. vietās

22

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

1

par smēķēšanu tam neparedzētā vietā

2

par konfliktiem ģimenē un konfliktiem starp kaimiņiem

6

par sīko huligānismu

1

par agresīvu personu

8

par transportlīdzekļiem, kas novietoti, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumu prasības

3

par transportlīdzekļa vadīšanu pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumu prasības

2

par ilgstoši atstātu transportlīdzekli uz ceļa

2

par publiskas teritorijas izbraukāšanu ar kvadriciklu

1

par braucamās daļas šķērsošanu tam neparedzētā vietā

1

par darbībām, kas rada troksni un traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru

2

par kautiņiem

1

par nesaskaņotu tirdzniecību

1

par mazgadīgu personu atstāšanu bez pieskatīšanas

1

par īpašuma bojāšanu

2

par zādzībām

1

par nesakārtotu īpašumu, nepļautu zālāju

10

par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpumiem

5

par šķidruma noplūdi no transportlīdzekļa

1

par sakostu suni

1

par pagaidu ceļa zīmēm

1

par uz laiku transporta kustības ierobežošanu uz ceļiem

2

par aizdomīgu transportlīdzekli

2

par palīdzību NMPD

1

par atvērtu akas vāku

1

par mājdzīvnieka atstāšanu transportlīdzeklī

1

par pussagruvušu ēku

1

par šķidruma noplūdi no balkona

1

par dronu

1

I.Mincenberga, Bauskas novada pašvaldības policijas inspektore

Vecākiem

Pārmērīga ekrānierīču
lietošana ietekmē ne tikai
bērna redzi
Mūsdienās arvien vairāk bērnu
savu brīvo laiku pavada, lietojot
dažādas ekrānierīces - spēlējot spēlītes telefonā vai planšetdatorā, vai
skatoties multiplikācijas filmiņas
portatīvajā datorā, bet kāda ir šo
ierīču ietekme uz bērna veselību un
attīstību?
Latvijā veiktajā aptaujā tika
noskaidrots, ka vecumā līdz trīs
gadiem ekrānierīces lieto 73,1%
bērnu. Ekrānierīču lietošanas ilgums aug līdz ar bērnu vecumu, un
pusaudžu vecumā 18,6% pusaudžu
savā brīvajā laikā izmanto ekrānierīces vairāk kā 5 stundas dienā.
Lai arī kvalitatīvi izstrādātu datorspēļu spēlēšana un animācijas
filmu skatīšanās var veicināt bērna
attīstību - paplašināt vārdu krājumu,
izglītot par dažādiem notikumiem
pasaulē, tomēr pārmērīga ekrānierīču lietošana var nodarīt kaitējumu
bērna veselībai un turpmākai attīstībai.

Pārmērīga ekrānierīču lietošana
ir divas vai vairāk stundas dienā
bērniem vecumā no diviem līdz sešiem gadiem. Ieteicamais ilgums,
ko pavadīt pie ekrānierīcēm būtu ne
vairāk kā viena stunda dienā.
Pārmērīga ekrānierīču lietošana
ietekmē ne tikai bērna redzi, stājas
izmaiņas, bet arī galvas smadzenes,
kurās norisinās ļoti svarīgi procesi.
Tādēļ ir ļoti svarīgi samazināt ekrānierīču lietošanu un neliegt bērnam
attīstīt tādas prasmes kā komunikācija, radošums, empātija un mērķu
izvirzīšana, kā arī pašpārliecinātība,
kas tiek gūtas caur spēli - mijiedarbojoties ar saviem vienaudžiem
- citiem bērniem, kā arī pavadot
laiku kopā ar ģimeni, veicot dažādas aktivitātes, kas palīdz bērnam
attīstīties gan garīgi, gan fiziski un
emocionāli!

Kristiāna Širova,
Rīgas Stradiņa universitāte

8
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Informācija, paziņojumi

Bauskas novada kultūras pasākumu plāns jūlijam
Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

6.jūlijs – 8.augusts

Bauskas muzejā

Jāzepa Pīgožņa balvas „Par labāko Latvijas ainavu glezniecībā”
konkursa darbu izstāde
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku video
translācijas (svētku tiešraide):

XXVI Vispārējo latviešu
Dziesmu un XVI Deju
svētku nedēļā

Bauskas Kultūras centrā



2. jūlijā plkst. 20.00 - Deju koncerts „Vēl simts gadu dejai”



7. jūlijā plkst. 22.00 - Deju lieluzvedums „Māras zeme”



8. jūlijā plkst. 20.00 - Dziesmusvētku noslēguma koncerts
„Zvaigžņu ceļā”

6.jūlijā plkst. 19.00

AK „Miķelis”

Brīvdabas koncerts ar Normundu Rutuli „Vēl viens laimīgs rīts”
Jāiegādājas biļete.

13.-14. jūlijā

Bauskas Pilskalna parka
estrādē

Bauskas Kantrimūzikas festivāls. Jāiegādājas biļete.

14.jūlijā plkst. 21.00

Mežotnes pagasta Līgo dārza Mežotnes pagasta sporta svētku noslēguma zaļumballe
estrādē

18.jūlijs -8.augusts

Bauskas Kultūras centrā

#LV100 Projekts „Stāstu sega Latvijai”

20.-22. jūlijā

Bauskas pilī un citās norises
vietās

Kurzemes-Zemgales hercogu Ketleru laika mūzikas un mākslas
„Vivat Curlandia”
Biļetes jāiegādājas uz festivāla pirmās dienas koncertiem, otrās
dienas koncerti – bez maksas.

21. jūlijā

Bauskas Pilskalna parka
estrādē

Senioru deju festivāls „Annas danči”

28.jūlijā plkst.19.00

Codes pamatskolā

Jaunsaules amatierteātra izrāde

XX Country Bauska festivāla jubilejas programma un bezmaksas
koncerts
20. Starptautiskais kantrimūzikas festivāls Country Bauska šogad norisināsies 13. un 14. jūlijā Bauskas Pilskalna estrādē un galvenā zvaigzne šajā jubilejas festivālā būs kantri pasaules leģenda Sāra Džorija (Sarah Jory) no Lielbritānijas.
„Šīs vasaras jubilejas festivālam esam sarūpējuši īpašu programmu. No sirds iesaku izbaudīt kantri mūzikas leģendas
Sāras Džorijas un viņas pavadošās grupas „The Next Level” uzstāšanos Festivāla otrajā dienā plkst. 23:00. Domāju, ka
tāpat kā 2006.gadā, kad publika Sāru burtiskā nozīmē nēsāja uz rokām, arī šovasar mūs sagaida iedvesmojošs šovs. Ar
pasaulē arvien pieprasītāko un jauniešu vidū populāro heavy- countryrock stilu mūs priecēs grupa „Country Hell” no
Krievijas. Savukārt īpaša dāvana visiem dejotājiem 20. jubilejā būs zviedru grupas „Highway 40” priekšnesums, kas
akcentēts ar ritma sekciju un ir veidots nepārtrauktā popūrija stilā, iekļaujot visas populārās līnijdeju versijas. Lepojamies ar „Music Road Pilots” (Nīderlande) un „Willie Jones Band” no ASV un labāko pašmāju un kaimiņu kantri mūziķu
dalību festivālā,” stāsta festivāla dibinātājs un rīkotājs Uldis Ozoliņš.

Lielās skatuves programma: 13.jūlijs (piektdiena)
19.00 Atklāšana
19.15 Aivars Birzmalis / Jānis Misiņš Band
20.00 Sestā Jūdze
21.00 Dakota
22.00 Music Road Pilots (NL)
23.30 Country Hell (RUS)
01.00 Highway 40 (SWE) un DJ. Gundars

14.jūlijs (sestdiena)
17.00 Līnijdejotāju priekšnesumi
18.00 Tequila Band
19.00 Willie Jones Band (US/SLK)
20.00 Klaidonis
21.00 Creedence Tribute (LT)
22.00 Mārtiņš Jātnieks Band
23.00 Sarah Jory & The Next Level (UK)
00.30 Apvienotais Zvaigžņu koris
01.00 Jauna Diena un DJ. Gundars

Bauskas muzejs piedāvā
– No 6.jūlija – 8.augustam JĀZEPA PĪGOŽŅA BALVAS
„Par labāko Latvijas ainavu glezniecībā” konkursa darbu izstādi
– No 11.augusta – 6.septembrim ALBERTA FRANCISKA PAULIŅA
jubilejas izstādi „RETROSPEKCIJA”. Izstādes laikā tiks demonstrēta
dokumentāla filma „TUKUMA VAN GOGS” (režisors V.Helmanis) par
gleznotāju A.F.Pauliņu.
www.bauskasmuzejs.lv

„Kā ierasts, festivāla dienā būs arī bezmaksas koncerts pie Bauskas novada domes ēkas (Uzvaras ielā 1), kur dzirdēsiet „Willie Jones Band” no ASV, „Country Hell” un „Duo Ro” no Krievijas, kā arī redzēsiet labāko Latvijas medību
suņu parādi,” aicina Festivāla producents un mūziķis Mārtiņš Jātnieks.
Pirmais kantrimūzikas festivāls Latvijā notika 1999. gadā Bauskas Pilskalna estrādē, un gadu no gada festivāls ir
audzis un apliecinājis, ka kantri mīļotāju pie mums un kaimiņvalstīs netrūkst. Deviņpadsmit festivālos ir piedalījušās
26 Latvijas grupas un 50 ārvalstu grupas no ASV, Kanādas, Lielbritānijas, Zviedrijas, Vācijas, Francijas, Polijas, Slovākijas, Beļģijas, Norvēģijas, Nīderlandes, Luksemburgas, Dānijas, Krievijas, Igaunijas un Lietuvas. Ar īpašu lepnumu
jāatzīmē ka festivālā ir uzstājušies tādas kantri pasaules mūzikas zvaigznes kā „The Bellamy Brothers” un „Asleep At
The Wheels” no ASV.
Biļete vienai dienai maksās 15 EUR, divām dienām – 25 EUR. Papildu informācija oficiālajā festivāla mājas lapā:
www.countrybauskafestival.lv Facebook: Country Bauska Festival @countrybauska, Tel.: 26497377, e-pasts: Countrybauska@gmail.com

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

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

