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Ziņa
„Bauska TASTE” –
pirmais festivāls
Latvijā, kam izveidots
savs seriāls

„Bauska
TASTE” ir pirmais mūzikas
un aktīvās atpūtas festivāls
Latvijā,
kas
radījis īpašu
festivāla īsseriālu ar nosaukumu
„Satikšanās anatomija”.
Seriāla ideja radās Bauskas Kultūras centra komandai cerot radīt ko
īpašu un neredzētu, lai nodotu festivāla vēstījumu saistošā un mūsdienīgā formātā. Nosaukums „Satikšanās
anatomija” izvēlēts, lai turpinātu
Bauskas novada saukļa „Novads, kur
satiekas” un festivāla „Bauska TASTE” saukļa „Festivāls, kur satiekas”
ideju un ieceri.
Seriāls atklāj negaidītas un pat
liktenīgas satikšanās, kas bijušas
pirmajā festivāla „Bauska TASTE”
gadā. „Satikšanās anatomija” stāsta
par draudzību, likteņa pavērsieniem
un mīlestību.
Seriāla aktieri ir baušķenieki. Tā
veidojot piederības sajūtu gan aktieriem, gan skatītājiem, iekļaujot stāstus par nozīmīgām vietām Bauskā, kā
arī iesaistot šī gada festivāla „Bauska
TASTE” programmas akcentus.
Galvenie seriāla varoņi ir divi labākie draugi un divas labākās draudzenes, bet norises vieta ir draugu
dzīvoklīši, kas izveidoti seriāla vajadzībām. Izstrādājot īpašas rakstura
iezīmes, seriāla tēli kļuvuši par personībām ar dažādiem dzīves uzskatiem, temperamentiem un izteiksmes
veidiem. Kā šie raksturi sastapsies un
kā attīsties notikumi Zanes, Paulas,
Andra un Vara dzīvēs, varēs vērot
astoņās trīs minūšu garās festivāla
seriāla sērijās, kas iznāks katru svētdienu līdz pat gaidītākajam vasaras
notikumam.
„Bauska TASTE” ir mūzikas un
aktīvās atpūtas festivāls visai ģimenei. Šogad 4. un 5. augustā gaidāma
Latvijā iecienītu mūziķu uzstāšanās,
sportiskas aktivitātes, aizraujošas nodarbes un vienkārši laba atpūta visai
ģimenei.
Festivālā uz divām skatuvēm uzstāsies Latvijā pazīstami mākslinieki:
„Labvēlīgais tips”, „Astro’n’out”,
Ozols un Tehnikums, Aija Andrejeva, „Satellites LV”, Ralfs Eilands un
Latvijas Radio bigbends ar koncertprogrammu „Cits Pauls”, „Menuets”,
Chris Noah, „Sudden lights”, Radio
SWH raidījuma „Priekšnams” jaunie
izpildītāji, kā arī citi mākslinieki.

Ilze Lujāne, sabiedrisko
attiecību speciāliste

Fotoieskats
nozīmīgākajos
pasākumos

Traktordiena
Dāviņos,
programma

Projekta aktivitāte

Biznesa atbalsta bibliotēkas
piedalās nometnē Lietuvā

No 4.-10.jūnijam notika uz biznesu orientēta bērnu un jauniešu nometne un nometne projekta ietvaros apmācītiem
mentoriem. Abas nometnes vienlaikus norisinājās atpūtas kompleksā „Pušu takas” Anīkšķis rajonā Lietuvā.
Bauskas Centrālās bibliotēkas
(CB) Biznesa bibliotēka un Bauskas
novada biznesa atbalsta bibliotēkas
turpina piedalīties Latvijas – Lietuvas projekta „Biznesa bibliotēku
potenciāla attīstība uzņēmējdarbības
veicināšanai pašvaldībās” (Business
Bag), Nr. LLI – 155 aktivitātēs. Projekta vadošais partneris ir Pasvales rajona
pašvaldība, projekta partneris – Bauskas novada pašvaldība.
Projektu realizē soli pa solim. Vispirms tika apmācīti mentori jauniešu
uzņēmējdarbības atbalstam. Tie bija
biznesa bibliotēku speciālisti un skolotāji no Bauskas novada un no Pasvales, kuri iegūtās zināšanas vēlāk
pielietoja praksē, konsultējot 120

bērnus un jauniešus biznesa ideju
modeļa izstrādē Biznesa simulācijas
programmas „Jaunie uzņēmēji pāri
robežām” 1.posma pasākumos Īslīces vidusskolā un Bauskas Valsts
ģimnāzijā. Biznesa ideju konkursa
noslēguma pasākumā Bauskā tika atlasīti 40 biznesa ideju konkursa laureāti no Bauskas un Pasvales pašvaldības skolām. Viņi saņēma konkursa
augstāko balvu - septiņu dienu dalību
uz biznesu orientētā vasaras nometnē
Lietuvā.
No 4.-10.jūnijam nometnes vienlaikus norisinājās atpūtas kompleksā
„Pušu takas” Anīkšķis rajonā Lietuvā. Mentori iepazinās ar uzņēmējdarbības prasmju attīstības metodoloģi-

ju, kā 11-19 gadus veciem bērniem
un jauniešiem pasniegt informāciju
par uzņēmējdarbības ideju ģenerāciju, sākuma formām, tās attīstīšanu
un vadību. Lai to izdarītu efektīvāk,
praktiskajā daļā tika izspēlēta interaktīva simulācijas spēle „EcoSim
Adam”. Ar netradicionālām metodēm tika prezentēts sociālais mārketings. Tika iegūta informācija par
to, kāds ir labums no sociālajiem
tīkliem, reklamējot sevi, savu produktu vai aktivitātes, kā ar to var labi
pelnīt. Teoriju papildināja praktiskas
uzdevumu izpildes aktivitātes. Vairākas aktivitātes tika organizētas arī ārpus nometnes teritorijas. Mentori devās uz uzņēmumu „Anikšķu vynas”,

kurš ir zināmākais un novērtētākais
lietuviešu vīna un sidra ražotājs, kas
īpašu uzmanību pievērš dabīgumam,
bet ražošanā visvairāk izmanto Lietuvā audzētus augļus un ogas. Tika
apmeklēta arī Anīkšķu rajona pašvaldības Ļudvikas un Stanislava Didžuļu publiskā bibliotēka. Tajā tiek
rīkotas literatūras un mākslas izstāžu
prezentācijas, tikšanās ar rakstniekiem, politiķiem un citiem interesantiem cilvēkiem. Bibliotēkas pagrabā
ierīkota „Ideju laboratorija” (skaņu
ierakstu un grafiskā dizaina studija):
pašizpausmes un realizācijas telpa
jauniešiem un visiem, kuri vēlas kaut

turpinājums 3.lpp
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Saistošie noteikumi

2018.gada 31.maijā Nr.15 (protokols Nr.10, 3.punkts)

Grozījums Bauskas novada domes 2011.gada
24.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Kārtība, kādā
ģimenes vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par
maznodrošinātu”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 43.panta trešo daļu
un likuma „Par palīdzību dzīvokļa

jautājumu risināšanā” 14.panta
sesto daļu
Izdarīt Bauskas novada domes

Paskaidrojuma raksts
Bauskas novada domes 2018.gada 31.maija saistošajiem noteikumiem Nr.15 „Grozījums Bauskas novada domes 2011.gada 24.februāra
saistošajos noteikumos Nr.3 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu””
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums
Ministru kabineta noteikumos
Nr.727 „Darbības programmas
„Pārtikas un pamata materiālās
palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020.gada
plānošanas periodā” īstenošanas
noteikumi” 2018.gada 1.aprīlī stājās spēkā grozījumi, kuri paplašina
mērķgrupu, kuri var pretendēt uz
Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalstu pārtikas
paku, higiēnas preču un skolas mācību līdzekļu veidā. Fonda indikatīvā mērķa grupa ir zemu ienākumu
mājsaimniecības, īpaši ģimenes ar
bērniem, kurām ir apgrūtināta pamatvajadzību apmierināšana. Līdz

šim atbalstu varēja saņemt trūcīgas
ģimenes (personas) vai krīzes situācijā nonākušas. Turpmāk – arī
maznodrošinātas, ja tās vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 188
euro. Maznodrošinātas ģimenes
personas ienākumu līmeni. Bauskas novadā – 150 euro. Paaugstinot
ienākumu līmeni, pašvaldība dot
tiesības lielākam skaitam ģimeņu
saņemt palīdzību, tādejādi veidojot
iedzīvotājiem labvēlīgāku sociālās
palīdzības politiku konkrētajā teritorijā.
2. Īss projekta satura izklāsts
Mainīts ienākumu līmenis mēnesī no 150 euro uz 188 euro mērķgrupai – laulātajiem vai personām,
kurām ir kopēji izdevumi pamat-

2011.gada 14.februāra saistošajos
noteikumos Nr.3 „Kārtība, kādā
ģimenes vai atsevišķi dzīvojoša
persona atzīstama par maznodrošinātu” šādu grozījumu:
aizstāt 12.1.apakšpunktā skaitli
„150” ar skaitli „188”.

Domes priekšsēdētājs
A.Jātnieks
vajadzību nodrošināšanai un kuras
mitinās vienā mājoklī, vai atsevišķi
dzīvojoša persona (izņemot nestrādājošus pensionārus)
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu
Nav ietekmes uz 2018.gada budžetu.
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Ietekmes nav
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Saistošie noteikumi neskar administratīvās procedūras un nemaina
privātpersonām veicamo darbību
līdzšinējo kārtību
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Konsultācijas nav notikušas

Domes priekšsēdētājs
A.Jātnieks

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.

						

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

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”.

Pašvaldības īpašums

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 „Piesaulītes”, 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. 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”, Vec-

saules 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 „Trijstūris 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.

Paziņojums par izsoli
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 UNLAL-

V2X, 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.
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.

„Bauskas Novada Vēstis”
lasāmas arī Bauskas
novada mājas lapā www.bauska.lv
nākamais numurs iznāks 29.jūnijā.

lasiet arī www.bauska.lv

Pašvaldības īpašums
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

Paziņojums par izsoli

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.

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

3

Projekta aktivitāte
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.
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.
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.

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 15.jūnijā

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.

turpinājums no 1.lpp
ko radīt.
Bērni un jaunieši apmeklēja dažādus objektus ārpus nometnes. Viens
no tiem bija Anīkšķu Mākslas inkubators, kur saistoši tika pastāstīts par
to, kā nodarbošanos ar mākslu var
veiksmīgi attīstīt par biznesu. Zirga
muzejā varēja apskatīt zirga laikmeta zemes darbus. Izzinošs bija brauciens uz Eņģeļu muzeju, kas ir arī
Sakrālās mākslas centrs. Tajā 2010.
gadā „uz dzīvi” apmetās 109 eņģeļi,
ko muzejam dāvināja mecenāte Beatriče Kleizaite – Vasaris.
Bija arī tādas nodarbības, kurās
pārmaiņus piedalījās gan bērni un
jaunieši, gan mentori. Viena no tā
bija nodarbība par personīgās motivācijas pilnveidi. Pārliecība par
sevi, mērķa nospraušana, atbildība
par savu dzīvi, ir ļoti nozīmīga ikvienam no mums. To varēja apliecināt
ikviens no dalībniekiem, darbojoties
komandās un, izmantojot papīru,
šķēres, skoču, krāsainos zīmuļus.
Mākslas terapijas seanss neatstāja
emocionāli vienaldzīgu nevienu.
Tas bija radošs process, kurā pāros
darbojoties, varēja radoši izpausties,
zīmējot ar ūdenskrāsām uz stikla.
Tā bija kā spēle, kur savas emocijas
varēja izteikt arī uz papīra. Tika izmantotas dažādas tehnikas. Savukārt
lekcija par līderības vadību, attīstīšanu sevī neatstāja vienaldzīgu nevienu. Tēmas izklāsts noteikti palīdzēs
jauniešiem atrast sevī līderi. Taču
ļoti svarīgi ir, lai būtu cilvēki, kas iedrošinātu un iedvesmotu sev apkārt
esošos, tāpēc tika identificēti jau zināmi līderi Latvijā un pasaulē. Visi
dalībnieki, sadaloties grupās, attēloja
kādu no pazīstamiem līderiem, kas
bija ļoti aizraujoši un jautri. Bērni,
jaunieši un mentori kopā piedalījās

arī filmu vakarā, kur noskatījās stundu garu filmu par to, kā pusaudži attīsta savu ideju, uzsāk savu biznesu
un veiksmīgi attīsta to. Pēdējā diena
visiem bija kā jauks piedzīvojums,
jo visi nometnes dalībnieki varēja
piedalīties atrakcijās, ko piedāvāja
Labirintu parks, apmeklēt Apgāzto
māju un iet pa pastaigu taku koku galotnēs (Laju taku), kura koku galotņu
līmenī līkumo 300m garumā un vienmērīgi paceļas 34m augstumā.
Nometnē pavadītais laiks bija
nozīmīgs ikvienam. 11-19 gadus veciem skolēniem bija iespēja aizraujoši nodarboties ar ideju ģenerēšanu,
piedalīties diskusijās, dažādu speciālistu lekcijās, radošās darbnīcās,
iepazīties ar Lietuvas jauniešiem,
sadraudzēties, veidot komandas, sadarboties, kopā veikt uzdevumus,
pieņemt lēmumus, gūt jaunas zināšanas, apzināties savas personīgās
izaugsmes iespējas. Arī mentoriem
tā bija iespēja izkāpt no savas komforta zonas, gūstot jaunu pieredzi
uzņēmējdarbības prasmju attīstīšanā
bērniem un jauniešiem un visu mācīties ar prieku. Liels paldies jāsaka
projekta vadītājiem par atbilstoši un
perfekti izstrādāto apmācību programmu un nometnes organizatoriem
un vadītājiem par interesanti pavadīto laiku. Sirsnīgs paldies arī visiem,
kuri piedalījās nometnē un aktīvi
darbojās. Šeit gūtā pieredze būs nenovērtējama gan Bauskas, gan pārējām biznesa atbalsta bibliotēkām,
pedagogiem un skolu audzēkņiem
turpinot iesākto darbu uzņēmējdarbības veicināšanā.

Ērika Pelcere, Bauskas CB
Biznesa bibliotēkas vadītāja

Soda par mantas tīšu iznīcināšanu un
bojāšanu
Naktī no 7. uz 8. jūniju vandāļi
izpostīja atpūtas vietu Dambja ielā.
Notikuma vietā ieradās Bauskas novada Pašvaldības policija. Policijas
darbinieki konstatēja, ka laukumā
joprojām atrodas automašīna, ar kuru
pārvietojās vandālismā iesaistītās
personas. Tika noskaidrota vainīgo
personu identitāte un informācija nodota Valsts policijai. Personai, kura
atzinās nodarītajā, ierosināts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 185.
panta „Mantas tīša iznīcināšana un
bojāšana”. Par šādu pārkāpumu puisim draud sods - brīvības atņemšana
uz laiku līdz diviem gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšanu, vai piespiedu darbs, vai naudas sods. Par piemērojamo sodu lems Valsts policija.
Pašvaldības policija atgādina, ka
Bauskas pilsētā darbojas arī videonovērošanas sistēma, šobrīd 25 kameras, kas izvietotas stratēģiski svarīgākajās vietās. Videonovērošanas
sistēmas izveides otrajā un trešajā
kārtā tiks uzstādītas vēl 40 video-

novērošanas kameras. Videonovērošanas punktā uz diviem ekrāniem
pārskatāma liela daļa pilsētas, līdz ar
papildu kameru uzstādīšanu, ar papildu ekrāniem tiks aprīkots arī Pašvaldības policijas videonovērošanas
punkts. Visi kameru veiktie ieraksti
ne vien skatāmi tiešsaistes režīmā,
bet tiek saglabāti arī arhīvā.
Izpostīti apstādījumi, sabojāta
infrastruktūra, diemžēl, joprojām ir
mūsu novada ikdiena. Pašvaldība
atkal un atkal aicina rūpēties nevis
postīt, priecāties par skaisto, nevis
apzināti bojāt to, tādejādi ne vien izšķērdējot pašvaldības līdzekļus, bet
arī ņirgājoties par cilvēkiem, kuru
darbs ieguldīts vides sakopšanā. Mēs
visi dzīvojam vienā novadā un kopīgi rūpējamies, lai vide mums apkārt
būtu sakopta un ērta. Mūsu kopīga
atbildība, ir to saglabāt savam un
novada viesu priekam, tādēļ Bauskas
novada pašvaldība aicina iedzīvotājus nebūt vienaldzīgiem un par līdzīgiem nodarījumiem informēt Pašvaldības policiju,
tālr.20278188, vai,
nakts laikā – Valsts
policiju, zvanot uz
tālr.nr. 110 vai vienoto glābšanas dienestu tālruņa nr.112

Ieva Šomina,
Sabiedrisko
attiecību nodaļas
vadītāja
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Ģimeņu sporta diena 								

2.jūnijā, Bauskas novada pašvaldības sporta bāzē risinājās
tradicionālā Ģimeņu sporta diena
un jau VIII Mazuļu rāpošanas
čempionāts.
Lai gan šajā dienā, novada iedzīvotājiem bija plaša izvēle dažādu
pasākumu apmeklēšanā, tomēr vairāk kā 40 ģimenes atrada laiku, lai
kopā ar savu jaunāko paaudzi Bauskas stadionā pavadītu interesantu
un daudzveidīgu dienu. Kā ierasts,
Ģimeņu sporta dienu, rīko Bauskas
novada sporta centrs „Mēmele” cie-

šā sadarbībā ar Bauskas Kultūras
centru. Ar sirsnīgu uzrunu pasākumu atklāja novada domes priekšsēdētājs Arnolds Jātnieks. Viņš sveica
arī novada jaunos pilsoņus.
Savus azartiskos priekšnesumus
klātesošajiem sniedza deju grupa „Lēra”. Visas dienas garumā
darbojās radošās darbnīcas, kurās
katrs dalībnieks atrada sev saistošu nodarbi. Dažāda vecuma mazie
sportotgribētāji, kopā ar vecākiem,
iesaistījās skriešanas, braukšanas
un lekšanas aktivitātēs. Kā allaž,

pozitīvā un gaišā noskaņā tika aizvadītas arī mazuļu rāpošanas sacensības. Lai šajā pasākumā dotu
iespēju piedalīties arī tiem, kas tikko apguvuši iešanas prasmes, tika
sarīkots soļošanas pārbaudījums.
Ar patiesu prieku un lepnumu jaunie vecāki atbalstīja savus mazos
sportistus. Mazākajai dalībniecei
Martai bija vien 8 mēneši, bet rāpojums bija gana sparīgs, jo atbalstītāju saime visādi mēģināja mazo
sportotāju „stimulēt”. Tāpat kā
mazā Marta, tā arī nedaudz „piere-

Vairāk kā 40 ģimenes atrada laiku, lai kopā ar savu jaunāko paaudzi Bauskas stadionā
pavadītu interesantu un daudzveidīgu dienu.

FOTO:Edgars Namiķis

dzējušākie” - Sofija, Kate-Marta,
Niks, Annija un Anete saņēma savas pirmās medaļas un sertifikātu
par piedalīšanos. Savukārt jaunie
„soļotāji” Emīlija, Elīza, Kaspars
un Amanda tika pie sportiskiem
kausiem. Un ir gandarījums, un ir
cerība, ka mazie atgriezīsies šajā
stadionā, lai kādreiz sasniegtu jau
lieliskus rezultātus sportā. Ģimeņu
tāllēkšanas sacensībās šogad labākie Lakotkinu ģimene, kura „pārlēca“ Pavloviču, Dambju un Levciku
ģimenes.

Pasākuma organizatori saka mīļu
paldies visiem, kas atbalstīja krāsaino un jautro pasākumu. Īpašs
suminājums ilggadējiem sadarbības partneriem - veikala „ELVI”
īpašniekiem Ilonai Piebalgai un
Marekam Kronbušam, „Apavu namiņam” un Aigai Kiznei, Pestīšanas
armijas sporta grupas „Zvaigzne”
vadītājai Marijai Bobelei un Velmunsku ģimenes ziedu audzētavai!

Inga Ūbele, sporta centra
„Mēmele” galvenā speciāliste

Lai šajā pasākumā dotu iespēju piedalīties arī tiem, kas
tikko apguvuši iešanas prasmes, tika sarīkots soļošanas pārbaudījums. Ar patiesu prieku un lepnumu jaunie
vecāki atbalstīja savus mazos sportistus.

Kā allaž, pozitīvā un gaišā noskaņā tika aizvadītas arī
mazuļu rāpošanas sacensības.

Visas dienas garumā darbojās radošās darbnīcas, kurās
katrs dalībnieks atrada sev saistošu nodarbi.
„Bauskas Novada Vēstis”
lasāmas arī Bauskas
novada mājas lapā www.bauska.lv

lasiet arī www.bauska.lv

Bucefals svin jubileju Bauskā						
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Viesi varēja baudīt gardu zupu no “lauka virtuves”

Bauska sagaida motokluba “Bucefals” biedrus un viņu draugus. Pasākumu ar interesi
vēroja simtiem baušķenieku un viesu

Bauskas Pilskalna parka estrādē 2. jūnijā notika motokluba „Bucefals” 20 gadu jubilejas pasākums, kur
rūca ne tikai kluba biedru, bet arī viņu draugu motocikli,
skanēja dzīvā mūzika.
Svētku dalībnieki varēja apmeklēt dažādas tematiskas
norises.

Mūsas trasē atgriežas autokross					

FOTO:Edgars Namiķis

Vislielākās skatītāju simpātijas izpelnījās Super Buggy,
Buggy 1600 un Junior Buggy klases braucēji, kuri ar
saviem spēkratiem burtiski „lidoja” pa līkumoto Mūsas
trasi.

FIA Eiropas autokrosa čempionāts Bauskā, Mūsas trasē ir organizēts no 1990. gada
līdz 2014. gadam un pēc trīs gadu pauzes šogad aizvadīts 25. Eiropas čempionāta
posms Mūsas trasē. Šogad sacensību organizēšana bija uzticēta “Rencēnu
autoklubam”, ko pārstāv Ivo Traubergs un Jānis Bergs, kuri ir arī Rallycross.lv seriāla
organizatori.
Pēc fināla sacīkšu dalībnieki uz goda pjedestāla sveica cits citu ar
šampanieša šaltīm –>
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Dažāda informācija

Padarīto darbu svēršana
1.jūnijā Bauskas Kultūras centrā
pulcējās tie Bauskas Mūzikas skola
audzēkņi un pedagogi, kuru mācību
un pedagoģiskais darbs guvis atzinību un augstu novērtējumu. Bagātīgā
panākumu raža tika apkopota nu jau
tradicionālajā pasākumā „Kilograms

mūzikas”. Šogad tas kļuvis daudz
svarīgāks, jo bija jāsver arī māksla,
un pasākums ieguvis jaunu nosaukumu – „Kilograms mūzikas un
mākslas”. Gandrīz 40 skolas audzēkņu saņēma ne tikai atzinību, bet arī
naudas balvu. Neiztrūkstošs šo svētku atribūts bija simboliskais zeltītais
atsvars, kas šogad bija rotāts ar skolas logo. To saņēma katrs, kas šajā
mācību gadā bija guvis panākumus
konkursos, skatēs un festivālos. „Vissmagākie” panākumi šajā mācību

gadā bija 7.flautas klases audzēknei
Klērai Kuļikauskai (ped.L.Meždreija un L.Kārkliņa) – meitene guvusi
panākumus ne tikai divos svarīgos
flautas spēles konkursos, bet arī vispārējo klavieru konkursā. 5.akordeona klases audzēknis Emīls Upenieks

(ped. A.Rušmane) tika uzteikts par
panākumiem divos konkursos. Evelīna Burmistrova ar labiem panākumiem mācās gan vijoļspēli, gan
apgūst mākslas programmu. Tika godināti arī visi skolēni, kuriem teicami
mācību sasniegumi. Pie saviem Mūzikas un Mākslas simboliskajiem kilogramiem tika ap 80 skolas audzēkņu. Par audzēkņu sagatavošanu un
motivēšanu dalībai konkursos, kā arī
par izcilu pedagoģisko darbu novada
Izglītības nodaļas Uzslavas rakstus

saņēma vairāki skolotāji. Daudzi
Mūzikas un Mākslas nodaļu pedagogi tika sumināti vairākkārt. Šis bija
viens no retajiem pasākumiem šajā
mācību gadā, kurā audzēkņi un pedagogi neuzstājās paši, bet baudīja
profesionālu mākslinieču – grupas
„Art-i –Shock” mūziķu Agneses
Egliņas (klavieres) un Gunas Šnē

(čells) priekšnesumu. Par panākumu
svēršanu un balvu gādāšanu rūpējās
skolas vadība – direktore Anita Velmunska un viņas vietnieki Inita Idere
– Bankava un Ainārs Pastors. Viņš ir
skaisto balvu autors. Paldies Bauskas
novada administrācijai un Bauskas
Kultūras centram par atbalstu! Ar
labi padarīta darba sajūtu Bauskas
MMS audzēkņi var doties vasaras
brīvlaikā.

Inga Briede, BMMS
bibliotekāre

Zelta, Sudraba un Baltas – kas tās ir?
Mācību gads pagājis. Dokuments, kas to apliecina, ir katras
klases beidzēja liecība. Bauskas
pilsētas pamatskolā 31.maijā pirmie šo dokumentu saņēma labāko
atzīmju īpašnieki. Direktors Jānis
Rumba pirms kopīgās līnijas rīkoja
īpašu Zelta un Sudraba liecību izsniegšanas brīdi. Lai iegūtu Sudraba
liecību, vidējais vērtējums tajā – 8
balles, bet Zelta vērta ir tā liecība,
kuras vidējais vērtējums ir vismaz
8,5 balles. Tika pasniegtas arī Bauskas uzņēmēju sarūpētās stipendijas.
Tās saņēma 6.b klases skolnieces
Janīna Šumeiko un Nadīna Šumei-

ko. 9.klašu skolēni Elvis, Gerda un
Endija saņēma pateicības par piedalīšanos novada un valsts olimpiādēs.
Deviņos sākās mācību gada
noslēguma pasākums skaistajā,
jaunu izskatu ieguvušajā skolas pagalmā. Klašu audzinātāji saņēma
skolēnu apbalvojumus, uzslavēja
savus skolēnus un izteica vēlējumus
pārējiem. Svētku uzrunas teica skolas direktors Jānis Rumba un viņa
vietnieces Anna Dupure un Iveta
Semjonova. Līdzās panākumu un
labo darbu uzskaitījumam tika atgādināts arī par drošības ievērošanu
vasaras brīvlaikā. Atzinības saņēma

ne tikai skolēni, bet arī skolotāji, kas
guvuši panākumus, sagatavojot skolēnus olimpiādēm un konkursiem,
kā arī paaugstinājuši savu pedagoģisko kvalifikāciju. Interešu grupu
pārstāvji priecēja ar muzikāliem,
dzejiskiem un dejiskiem priekšnesumiem. Pasākums noslēdzās ar jautru
rokenrolu 3.a klases un skolotājas
Aijas Dūmiņas vadībā. Vasara ir
iedancota, lai dzīvo brīvlaiks! Lai
visiem tas saturīgs, uzkrājot spēkus
nākamajam mācību cēlienam Latvijas simtgadē!

Inga Briede, Bauskas pilsētas
pamatskolas skolotāja

Bauskā pabeigta vasaras
apstādījumu veidošana
un jaunu koku stādīšana

Jūnija sākumā Bauskā pabeigta
vasaras apstādījumu veidošana. Kā
pastāstīja SIA „Vides serviss” apzaļumošanas nodaļas vadītāja Aina
Bele, tad galvenokārt tika atjaunotas
un papildinātas jau esošās puķu dobes. Bet papildu tām šovasar baušķeniekus un pilsētas viesus priecēs vairāki jauni apstādījumi un ziedu kastes
Latvijas valsts simtgades tematikā.
Daudzviet iestādīti arī jauni koki.
Bauskā šajā vasarā tradicionāli
pie apgaismes stabiem ar krāšņiem
pelargoniju ziediem izvietotas puķu
kastes. Stādījumus veidoja SIA
„Ints & Co”, savukārt „Vides serviss” veica podu uzstādīšanu un
laistīšanu visas vasaras garumā.
No jau ierastajiem apstādījumiem šogad paplašināta puķu dobe
Kalna ielā pie arkām (krustojumā
ar Plūdoņa ielu). Puķu dobes Latvijas karoga krāsās izveidotas vairākās vietās – t.s. deputātu stūrītī
Zaļās un Lāčplēša ielas krustojumā,
kino skvērā Kalna ielā un pie ieejas
pilskalnā Brīvības bulvārī. Sarkanbaltsarkanais motīvs ieturēts arī jaunajās puķu kastēs, kuras izgatavoja
„Vides serviss” meistari. Šādas ziedošās kastes izvietotas pie Bauskas
novada domes ēkas, pie Bauskas
Bērnu un jaunatnes sporta skolas
Uzvaras ielā un Pionieru ielā pie ielas pulksteņa.
Savukārt citās vietās pilsētā izvietoti dekoratīvi puķu podi, kurus var
izmantot arī kā soliņus. Tie atrodas
Saules dārzā (attēlā) un Salātu ielā
(netālu no krustojuma ar Dārza ielu).
Kopumā pilsētas apstādījumos
sastādīti vairāk nekā 6000 puķu
stādi. Dominē sarkanas un baltas

leduspuķes (2843 stādi), jo vairāki
apstādījumi veidoti Latvijas karoga
krāsās. Tāpat pilsētas puķu dobēs
krāšņi ziedēs košās balzamīnes dažādās krāsās (740 stādi), galtonijas
(348 stādi), salvijas (271 stāds),
kannas (180 stādi) un citas vasaras
puķes – samtenes, kosmejas, ipomejas, kalibrahojas u.c.
Turpinot labo sadarbību un atbalstot vietējos puķu stādu audzētājus, puķu stādi tiek iepirkti no
divām Bauskas novada saimniecībām – SIA „Ints & Co” un Ivetas
Ļekūnes.
Par godu Latvijas valsts simtgadei Bauskas novadā tika iestādīti
vairāki jauni koki. Kopumā no stādaudzētavas Blīdene tika iegādāti
un iestādīti 43 koki (dižstādi, kas ir
jau neliela koka izmērā). Koki iestādīti vairākās vietās pilsētā – vilkābeles – kino skvērā, labiekārtotajā zonā pie autoostas un Korfa dārzā
pie dīķa. Savukārt pie Bauskas jaunā peldbaseina tika iestādīti vairāki
dižskābarži un Holandes liepas. Šie
koki tika izvēlēti, jo atbilst mūsu
klimatiskajiem apstākļiem, turklāt ir
krāšņi visā lapošanas laikā, jo ir ar
dekoratīvām lapām dažādās krāsās,
savukārt vilkābeles pavasarī priecē
ar krāšņiem ziediem. Papildu šiem
kokiem tika iegādāti arī 200 ozolu
stādi, kurus stādīja galvenokārt pagastos.

Aiva Avota-Zalstere, SIA
„Vides serviss” sabiedrisko
attiecību speciāliste
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Akcija „Izgaismo Latviju”
norisināsies arī Bauskas
novadā
Latvijas valsts jubilejas gada
Saulgriežos, 21.jūnijā, katrs Latvijas iedzīvotājs ir aicināts piedalīties akcijā „Izgaismo Latviju” – noiet, noskriet vai kā citādi
mērot vienu no šī ceļa 1836 kilometriem un pulcēties pie pierobežas pašvaldību organizētajiem
ugunskuriem. Bauskas novadā
ugunskurs tiks degts Budbergas
parka estrādē pie Mēmeles upes.

Tā kā pērn fonds „1836” rīkoja
laivu braucienu Skaistkalne – Lejenieki, tad arī akcijas „Izgaismo
Latviju” laikā novadnieki un viesi
aicināti posmu Skaistkalne – Budberga vai tā daļas mērot laivās.
Ikviens interesents braucienā var
doties no sev ērtākās vietas. Ja nav
pieejams savs ūdens transportlīdzeklis, tad to iespējams iznomāt
tuvējās laivu nomās – „Medņi”
Gailīšu pagastā, „Brīvnieki JS”
Skaistkalnes pagastā, „Rundāles
atpūtas centrs” Rundāles pagastā, kā arī „Lutauši”, „Saliņas” un
„Saknes” Kurmenes pagastā.

Akcijas „Izgaismo Latviju” norise Bauskas
novadā:
– līdz plkst.18.20 Akcijas dalībnieku pulcēšanās;
– 18.30 Laivu brauciena sākums;
– 20.00 – 20.30 pulcēšanās pie
ugunskura Budbergas estrādē;
– 21.00-21.30 ugunskura iedegšana;
– 21.30 spēka dziesmas Latvijai
kopā ar grupu „Bekars”;
– 22.00 kopēja Valsts himnas

dziedāšana.
Šajā dienā pulksten 19.30 no
Bauskas novada domes laukuma
uz pasākuma norises vietu dosies
bezmaksas transports, kas pēc
pasākuma beigām apmeklētājus
nogādās arī atpakaļ pilsētā.
Fonds „1836” un Imanta Ziedoņa muzejs aicina pieteikties un
kļūt par vienu no 1836 brīvprātīgajiem, kas 21.jūnijā palīdzēs Latvijai kļūt par pirmo valsti pasaulē,
kuras iedzīvotāji valsts simtgadei
par godu apgājuši apkārt savai valstij un izgaismojuši tās robežu ar
ugunskuriem.
Brīvprātīgie būs akcijas organizatoru palīgi, kuri uzņemsies atbildību par vienu noteiktu kilometru
Latvijas pierobežā, un tādējādi būs
garants tam, ka savai valstij apkārt
21.jūnija vakarā noiesim. Taču
akcijā piedalīties aicināts ikviens
Latvijas iedzīvotājs vai viesis,
noejot savu, paša izvēlētu, sirdskilometru jebkurā „1836 ceļa” posmā Latvijas pierobežā. Pēc tam
dalībnieki un brīvprātīgie aicināti
pievienoties pierobežas novadu
organizētajiem ugunskuriem, kur
tiks dziedātas spēka dziesmas Latvijai un plkst.22, vienlaikus visā
Latvijā, mūsu valsts himna. Vietnē
www.izgaismolatviju.lv var izpētīt
1836 ceļa maršrutu un pieteikties
par atbildīgo vienam no ceļa kilometriem. Akcijas brīvprātīgie
saņems īpašu sertifikātu kā apliecinājumu savai dalībai.

Ilze Lujāne, sabiedrisko
attiecību speciāliste, Bauskas
Kultūras centrs
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Informācija, paziņojumi

Bauskas novada kultūras pasākumu plāns jūnijam
Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

15.jūnijā

Codes pagastā

Ielīgošanas koncerti plkst.18.30 Jauncodē pie Draudzības ielas
daudzdzīvokļu mājām plkst. 20.00 Codē atpūtas vietā aiz galdniecības

15.-17. jūnijā

Bauskas Pilskalna parka
estrādē

Mūsdienu etniskās mūzikas un seno amatu festivāls „Zobens un
Lemess” Jāiegādājas biļete.

18. jūnijā plkst. 15.00

Jauncodes bibliotēka, Jauncodes teritorijā

Vasaras sporta spēles

19. jūnijā plkst. 19.00

Bauskas Pilskalna parka
estrādē

Brīvdabas izrāde - jauniestudējums I.Rešetina režijā “Skroderdienas Silmačos” Jāiegādājas biļete.

21. jūnijā

Budbergas parka estrāde

Latvijas valsts simtgades svinību lielnotikums
“Izgaismo Latviju”.

22.jūnijā plkst. 19.00

Kultūras centrā „Kamarde”

Uzvaras amatierteātra pirmizrāde „Annele” (A.Brigadere), rež. U.
Donerblics

22. jūnijā plkst. 21.30

Pie bērzu birzs (lietus gadījumā Kultūras centra zālē)

Ielīgošanas zaļumballe Mežotnē

23.jūnijā plkst. 12.00

Līgo dārza estrādē

Pagalmu svētki Mežotnē

23.jūnijā plkst. 23.00

Līgo dārza estrāde

Līgo nakts zaļumballe Mežotnē

23. jūnijā plkst. 23.00

Budbergā

Līgo nakts zaļumballe

Ceļu remontdarbi Bērzkalnos
Ir uzsākti ceļa seguma pārbūves darbi objektā „Celtnieku un Ainavu ielas posmā no Pārupes līdz Celtnieku ielai un Līdumnieku ielas posmā no Celtnieku līdz Rudzu ielai” Bērzkalnos, Īslīces pagastā.
Darbus veic A/S „Ceļu pārvalde”. Būvdarbu veikšanas laikā tiks pastiprināta pamatne, uzbērtas šķembas un uzklāts asfalta segums, izbūvēts
ielu apgaismojums un ieguldīti sadzīves kanalizācijas tīkli tikai pārbūves
skartajos ielu posmos, neizbūvējot kanalizācijas tīklus pilnībā.
Kopējās būvniecības izmaksas ir 758 521 eiro t.sk.PVN.
Darbi aktīvi tiks uzsākti ar 18.jūniju, izpildes termiņš ir 26 nedēļas.
Bauskas novada pašvaldība informē,
ka pēc Līgo svētkiem vienu dienu tiks pilnībā slēgta satiksme Īslīces
ielas remontdarbu posmā, jo tiks klāts asfalta segums pilnā ceļa
braucamās daļas platumā.
Iespējamais ielas slēgšanas datums, kuru šobrīd norāda būvnieks –
2018.gada 25.jūnijs.
Pašvaldība aicina iedzīvotājus sekot līdzi aktuālajai informācijas Bauskas
novada pašvaldības mājas
lapā un pašvaldības lapā
sociālajā vietnē Facebook.
lv.

Bauskas muzejs piedāvā
– Līdz 30.jūnijam ANATOLIJA NAZARENKO rotu izstādi
„LAIKMETĪGĀ BRONZA”
– Līdz 3.jūlijam LIGITAS CAUNES gleznu izstādi „TE UN TĀLUMĀ”
– No 6.jūlija – 8.augustam izstādi „Par labāko Latvijas ainavu glezniecībā„ JĀZEPA PĪGOŽŅA balvas konkursa darbu izstāde.
Muzeja darba laiks Līgo svētkos un Jāņu dienā:
– 22.jūnijā no plkst.10 līdz 17
– 23.jūnijā no plkst.10 līdz 16
– 24.jūnijā – slēgts
V.Plūdoņa muzeja darba laiks Līgo svētkos un Jāņu dienā:
– 22.jūnijā no plkst. 10 līdz 16
– 23.jūnijā no plkst. 10 līdz 16
– 24.jūnijā - slēgts
Lustīgus svētkus!

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