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Ziņa
Aicina jauniešu
organizācijas iesniegt
jaunatnes iniciatīvu
projektu pieteikumus
Bauskas novada pašvaldība aicina jauniešu organizācijas iesniegt
jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus. Projektu fokuss – skolēni ar
risku nepabeigt skolu, viņu mācību
motivācijas palielināšana un aktīvas
līdzdalības veicināšana ikdienas
dzīvē. Projektu konkurss notiek Eiropas Sociālā fonda projekta “PuMPuRS”* ietvaros. Konkursā iespējams iegūt 4600 eiro savas idejas
īstenošanai.

Projektā izveidots
skaists stādījums
Dāviņu pagastā

Noslēgts līgums
ar Latvijas
universitāti

Investīcijas Bauskas novadā

Baltic Bioethanol ienāk Bauskā,
investējot līdz 150 milj. eiro

Pretendenti pieteikumus var
iesniegt līdz 2018. gada 29. oktobrim plkst.18.00 Bauskas novada
pašvaldībā Uzvaras ielā 1, Klientu apkalpošanas centrā.
Konkursa mērķi:
• Palielināt priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivācijuturpināt izglītību
un veicināt viņu aktīvu līdzdalību
ikdienas dzīvē;
• Iesaistīt priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas riska grupas izglītojamosjauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektosārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu
pieejamību iespējami tuvu bērnu un
jauniešu dzīves un mācību vietai.
Rezultāti tiks paziņoti rakstiski
līdz 30.11.2018.
Projekta ieviešanas laiks - no
01.02.2019. līdz 31.07.2020., no 3
līdz 18 mēnešiem.
Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz
12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4.
kursam. Projektu īsteno Izglītības
kvalitātes valsts dienests sadarbībā
ar pilsētu un novadu pašvaldībām
un valsts profesionālās izglītības
iestādēm.
Vairāk informācijas par projektu:
www.pumpurs.lv. vai
www.bauska.lv
Bauskas novada pašvaldības jauniešu iniciatīvas projektu konkursa
koordinators:
Liene Rotberga, T. 29274437
e-pasts: liene.rotberga@bauska.
lv
Bauskas novada pašvaldība
Katoļu iela 3, Bauska, Bauskas
novads, LV3901, 2.stāvs.
Konsultācijas lūdzu iepriekš pieteikt pa telefonu.

Līgumu paraksta Baltic Bioethanol valdes loceklis Karls Hornhofers (no kreisās) un ZS „Beķeri” vadītājs
Jānis Vackars
Otrdien, 25.septembrī, Baltic
Bioethanol valdes loceklis Karls
Hornhofer parakstīja nodoma līgumu ar Bauskas novada pašvaldību
par Bauskas industriālā parka attīstības projekta ieviešanu saskaņā
ar Bauskas novada pašvaldības integrēto attīstības plānu. Tāpat tika
parakstīti pirmie līgumi ar četrām
Bauskas novada zemnieku saimniecībām - zs „Vaidelotes”, Andra
Grantiņa zemnieku saimniecību
„Grantiņi”, zs „Beķeri„ un zs „Mežmārtiņi”, lai nodrošinātu bioetanola
rūpnīcas projekta uzsākšanu Bauskā.
Baltic Bioethanol rūpnīca tiks
būvēta Bauskas industriālajā parkā, kurā plānots investēt līdz pat
150milj.eiro. Ražotne nodrošinās

darbavietas vismaz 50 augsti kvalificētiem darbiniekiem un tās pievienotā vērtība Bauskas novadam būs
aptuveni 30 milj. eiro/gadā. Rūpnīcā plānots ražot otrās paaudzes
bioetanolu, kur kā izejviela tiks izmantota biomasa jeb, konkrētajā gadījumā, salmi. Tos plānots iepirkt no
Latvijas lauksaimniekiem. Projekta
aplēses liecina, ka kopējais iepērkamo salmu apjoms varētu būt ap 300
000 t/gadā.

zināšanos un nodrošinās Latvijas
zemniekiem papildu ienākumu iespējas. Projekta īstenošanas rezultātā jaunā bioetanola ražotne Bauskā
kļūs par vienu no vērienīgākajiem
investīciju projektiem Zemgalē pēdējo 10 gadu laikā un dubultos līdz
šim reģionā uzkrāto ārvalstu investīciju apjomu. Saražoto produkciju un tā blakus produktus Baltic
Bioethanol plāno 100% eksportēt
uz ārvalstīm.

Bioetanola ražotnes īstenošana
pavērs iespēju Latvijas augstskolām
un zinātniekiem pētīt otrās paaudzes
bioetanolu un tā blakusproduktu
(piem. lingīns, vināze) ražošanas
tehnoloģiju attīstību. Projekta veiksmīga īstenošana sekmēs siltumnīcas efekta gāzu emisijas sama-

Izvēle par labu Latvijai un Bauskai notikusi pateicoties salmu pieejamībai reģionā, plānotās rūpnīcas
lokācijai un atbalstam no Bauskas
novada domes un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA).
Lai nodrošinātu ilgtspējīgu izejmateriālu piegādi rūpniecības vajadzī-

bām, vienlaikus ievērojot Latvijas
zemnieku intereses, projekts top
ciešā sadarbībā ar Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību Latraps (LPKS Latraps) un
Zemnieku Saeimu.
Baltic Biothenol ilgtermiņa līgumu slēgšanu ar Latvijas lauksaimniekiem veiks līdz 2018.gada
beigām, un pēc visu saskaņojumu
saņemšanas, ražotni plānots pilnībā pabeigt 20 mēnešu laikā. Baltic
Bioethanol otrās paaudzes bioetanola rūpnīcas projektu īsteno par saviem līdzekļiem, nepiesaistot valsts
līdzfinansējumu.

LIAA Sabiedrisko attiecību
nodaļa,
Ieva Šomina,Sabiedrisko
attiecību nodaļas vadītāja
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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 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
IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ PAGARINĀTS līdz 2018.gada 28.decembrim.
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”.

Komitejas un domes sēde
Oktobrī
10. oktobrī plkst.15.00 – Sociālo, izglītības, kultūras un sporta lietu komiteja;
11. oktobrī plkst.14.00 – Vides un attīstības komiteja;
18. oktobrī plkst.14.00 – Finanšu komiteja;
25. oktobrī plkst.14.00 – novada domes sēde.

Iedzīvotāji atkal var nodot sadzīves atkritumus
poligonā „Grantiņi”
Informējam, ka no 06.09.2018. SIA „Vides serviss” atjauno sadzīves atkritumu pieņemšanu no fiziskām personām (iedzīvotājiem) poligonā „Grantiņi”.
Sadzīves atkritumi no iedzīvotājiem par maksu tiks pieņemti tikai vienu reizi nedēļā – ceturtdienās.
Pieņemšanas laiks no plkst. 8.00 līdz 17.00 (pusdienas pārtraukums 12.00-13.00).
Maksa par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā „Grantiņi” ir 69,54 eiro (t.sk. PVN) par vienu tonnu.

Paziņojums par izsoli
Bauskas novada dome 2018.
gada 17.oktobrī pulksten 13.30
Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Bērzumuižas lauciņi”, Mežotnes pag.,
Bauskas nov., kadastra Nr. 4072 003
0149, kas sastāv no divām zemes
vienībām: zemes vienības ar platību 0,20 ha, kadastra apzīmējums
4072 003 0039 un zemes vienības
ar platību 0,2375 ha, kadastra apzīmējums 4072 003 0089, atklātu,
mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā
cena jeb izsoles sākumcena – EUR
1900,- (viens tūkstotis deviņi 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 – „Bērzumuižas lauciņi”, Mežotnes 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 – „Bērzumuižas lauciņi”, Mežotnes pag.,
Bauskas nov. izsoles reģistrācijas
maksa”.
Personām, kurām ir pirmpirkuma
tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmtiesību realizēšanu
jāiesniedz viena mēneša laikā no šī
sludinājuma publicēšanas dienas.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem
var Bauskas novada domes mājas
lapā www.bauska.lv.
Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā, darba
dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel.
63922238, 29168555.

Iesvētīta Ķīķerkalna kapsētas jaunā daļa
Ceraukstē vasaras nogalē, pirms
izskan kapu svētki pagasta kapsētās,
tika iesvētīta Ķīķerkalna kapsētas
jaunā daļa. Kapsētas paplašināšanas
nepieciešamību noteica apstākļi, ka
Ķīķerkalna kapsēta, kā arī tuvējā
Plūdoņa kapsēta ir daļēji slēgtas.
Kapsētu iesvētīja Jaunsaules- Vecsaules un Lielvircavas draudžu luterāņu mācītājs Jānis Tālums un ērģelniece Ināra Grēniņa. Pateicoties
pagasta pārvaldei V.Janševska vadībā ir izdarīts liels un ļoti vajadzīgs
darbs. Darbi tika organizēti un veikti
konsultējoties ar SIA „Komunālprojekts Jelgava” darbiniekiem, kuriem
ir pieredze līdzīgu objektu izveido-

šanā. Par atbalstu pagasta pašvaldība izsaka pateicību SIA “Dekors +”
un valdes loc. A.Priedniekam, SIA
“Ceraukste AGRO” un valdes loc.
A.Maskalim, SIA “ETP SERVISS”
un valdes loc. J.Biķerniekam, SIA
“Kvintets M” un valdes loc. A.Marinskim. Augsnes sastāva piemērotību noteiktajam mērķim vērtēja SIA
“Ģeo Eksperts”. Ceraukstes pagastā
Ķīķerkalna kapsēta ir lielākā no septiņām teritorijā esošajām kapsētām.
Ceraukstieši par šīs svētvietas tapšanu pateicas tās izveidotājiem.
Ceraukstes pagasta kultūras pasākumu organizatore Inita Gilberte
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Latvijas Universitātei un Bauskas novada pašvaldībai jauns
sadarbības līgums

Atjaunoti pieci grants ceļu
posmi Brunavas pagastā
2017.gada augustā tika piešķirts
Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) finansējums piecu grants ceļu posmu pārbūvei Brunavas pagastā projektā
„Bauskas novada pašvaldības grants
ceļu pārbūve Brunavas pagastā”.
Pārbūvējamie ceļa posmi bija ļoti
sliktā stāvoklī, daudzviet izveidojušies iesēdumi un bedres. Ceļa sega
zaudējusi nestspēju. Mainīga biezuma apaugums nomalēs traucēja
ūdens atvadi no ceļa, nebija nodrošināts seguma šķērsslīpums. Esošā
grāvju sistēma daudzviet bija aizaugusi ar krūmiem. Nebija piemērotas
nobrauktuves uz piegulstošajiem
īpašumiem, caurtekas sliktā stāvoklī
un tikai daļēji pildīja funkcijas.
Projektā tika veikta grants ceļa
„Stūrmaņi - Ķirķeļu kapi” posma
pārbūve 2,762 km garumā, grants
ceļa „Saulītes – Lobgale” posma pārbūve
2,734 km garumā, grants
ceļa „Ķirķeļu kapi – Si-

21.septembrī Latvijas Universitātes (LU) rektors profesors Indriķis
Muižnieks, LU Reģionālā centra direktore Gunta Kraģe un LU Bauskas
filiāles direktore Benita Svareniece
tikās ar Bauskas novada pašvaldības
vadītāju Arnoldu Jātnieku, Bauskas
novada Sociālo, izglītības, kultūras
un sporta lietu komitejas priekšsēdētāju Karīnu Andreiku un Bauskas
novada administrācijas Izglītības
nodaļas vadītāju Māru Bauvari, lai
noslēgtu sadarbības līgumu novada
iedzīvotāju izglītības līmeņa paaugstināšanai, mūžizglītības īstenošanai. Sadarbības ietvaros ir paredzēta
filiālē studējošo nodrošināšana ar
prakses iespējām pašvaldības iestādēs un uzņēmumos, sadarbība bibliotēku izmantošanā, kopīga projektu izstrāde, konferenču un semināru
organizēšana, mūžizglītības kursu
īstenošana, kā arī studējošo kvalifikācijas, bakalaura un maģistra darbu
tematu virzienu izstrāde saskaņā ar
novada attīstības plānu un esošajām
vajadzībām.

Rektors uzsvēra, ka sniegt atbalstu novadu attīstībai, piedāvājot darba tirgum atbilstošas studiju programmas un tālākizglītības iespējas, ir
Latvijas Universitātes kā nacionālās
universitātes viens no nozīmīgākajiem uzdevumiem.
Pašvaldības pārstāvji norādīja, ka
Bauskas filiālē nepieciešama sociālā
darba un IT speciālistu sagatavošanas studiju programmas, jopieaug
vajadzība pēc šādiem speciālistiem.
Novadā aktuāla ir arī uzņēmējdarbības attīstības sekmēšana, kas palīdzētu risināt iedzīvotāju nodarbinātības problēmas. Savukārt Latvijas
Universitātei jauns izaicinājums ir
tuvināt studiju pieejamību reģionu
iedzīvotājiem un atrast nepieciešamo līdzsvaru starp pieejamību un
kvalitāti.
Pēc līguma parakstīšanas klātesošie tikās ar Bauskas filiāles studentiem. LU rektors profesors Indriķis
Muižnieks studentiem vēstīja, ka
šis gads augstskolai bijis ļoti veik-

sacīja, ka šī gada jaundzimušie bērniņi ir ļoti īpaši, jo dzimuši Valsts
simtgadē. Jauna dzīvība ir pats vērtīgākais, ko savas valsts nākotnei varam dot. Kopumā Vecsaules pagastā
šogad piedzimuši 12 mazuļi.
Pasākumā katram jaundzimuša-

Jolanta Kalinka,
projektu vadītāja

smīgs. Filiālēm ir pieprasījums, atbalsts no vietējām pašvaldībām un
ar to palīdzību tiek īstenota universitātes misiju, kas veltīta Zinātnei un
Tēvzemei. Rektors piebilda, ka Latvijas valstij šogad apritēs simts, bet
Latvijas Universitāte savu simtgadi
svinēs 2019. gadā: „Priecājos, ka
mūsu darbs augstskolā rit Latvijas
kultūras, sabiedrības, ekonomikas
un izaugsmes vārdā.”
Bauskas novada domes priekšsēdētājs Arnolds Jātnieks studentiem
vēlēja pozitīvas domas, izturību,
veiksmi, pacietību ceļā uz izvēlēto
mērķi, apzinoties, ka visi, kas pašreiz studē, investē savā nākotnē. Karīna Andreika vēlēja veiksmi, aicināja neapstāties pie sasniegtā, izrādot
iniciatīvu studiju un pašvaldības kopīgu projektu izstrādē un realizācijā.
Lai studijas un satiktie cilvēki
rada patiesu prieku un gandarījumu!

Benita Svareniece,
LU Bauskas filiāles direktore

Stāda simtgades ozoliņus Vecsaules pagasta jaundzimušajiem

Patriotiskā un sirsnīgā pasākumā 21.septembrī Vecsaules pagasta
Jaunsaules skolā sveica Vecsaules
pagasta jaundzimušos bērniņus un
viņu vecākus. Pasākuma idejas autore pagasta pārvaldes vadītāja Līga
Vasiļauska pasākuma dalībniekiem

lenieki” posma pārbūve 1,163 km
garumā, ceļa „Ezeriņi – Zītari” posma pārbūve 0,952 km garumā (attēlā), uzklājot arī asfalta segumu, un
grants ceļa „Ērgļi – Saules” posma
pārbūve 1,639 km garumā. Būvdarbi noritēja no pērnā gada rudens līdz
šīs vasaras beigām.
Projekta kopējās izmaksas, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli,
ir EUR 1 207 836,28, ELFLA finansējums – EUR 1 026 349,86, Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums – EUR 181 486,42. Būvdarbus
veica SIA „STRABAG”.
Projektu mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras
kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību
un saglabātu apdzīvotību.

jam vecsaulietim tika dāvāta
atmiņu lādīte ar iegravētu
bērniņa vārdu un dzimšanas
datumu. Šo piemiņas dāvanu
gatavojusi Vecsaules pagasta
iedzīvotāja Sintija Vincūne-Kolberga.
Vecsauliešus
sirsnīgi
sveica novada domes priekšsēdētāja vietnieks Voldemārs
Čačs.
Pasākuma
dalībniekus
priecēja folkloras kopas
„Vecsaule”
muzikālais
priekšnesums.
Šī sirsnīgā pasākuma noslēgumā jaundzimušo vecsauliešu vecāki un pašdarbības kolektīvu dalībnieki tika
aicināti iestādīt simtgades
ozoliņus Jaunsaules skolas
dārzā, kas pēc laiciņa vislabāk būs
skatāmi no putna lidojuma, jo kopainā veidos skaitli 100.

Andra Matuļenko, sabiedrisko
attiecību speciāliste

Codē atklāta asfaltētā
Zemgaļu iela
17.septembrī, rudens vēja pavadīti, Bauskas novada Codes pagasta
iedzīvotāji, kopā ar Bauskas novada
pašvaldības vadību un speciālistiem, kopīgi atklāja nesen asfaltēto
Zemgaļu ielu. Padsmit codieši, kopā
ar Bauskas novada domes priekšsēdētāju Arnoldu Jātnieku, priekšsēdētāja vietnieku Voldemāru Čaču,
Codes pagasta pārvaldes vadītāju
Daci Šķiliņu un kultūras darba organizatori Codes pagastā Solvitu
Rotbergu, Codes folkloras kopas
„Dreņģeri” kolektīva izdziedāto
dziesmu pavadīti, mēroja kājām 900
metrus garo Zemgaļu ielu. Pēc svinīgā gājiena domes priekšsēdētājs

Arnolds Jātnieks un Codes pagasta
pārvaldes vadītāja Dace Šķiliņa,
pasniedza uzslavas rakstus, sveicot
projekta autoru, būvuzraugu, būvnieku, būvdarbu vadītāju un citus
speciālistus. Zemgaļu ielas iedzīvotāji bija atsaukušies aicinājumam
izrotāt māju piebraucamos ceļus un
pagalmus, sarūpējot ziedu pušķus
ceļmalā, izrotājot pastkastītes un
čaklākie pat bija izveidojuši „ābolu
vannu”, no kuras garāmgājēji varēja
baudīt gardus un sulīgus ābolus.

Artūrs Dulbe,
sabiedrisko attiecību speciālists
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Aktuāli novadā
Sekmīgi īsteno Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas
2.vidusskolas infrastruktūras sakārtošanas projektu
nas – teritorija pirmsskolas vecuma
audzēkņiem, teritorija pie Bauskas
2.viddusskolas un otrpus Rijas ielai
1.-12.klašu audzēkņiem un teritorija
pie Rijas ielas.
Būvdarbus veic SIA „Reaton
Ltd”, būvdarbu uzraudzību - SIA
„Jurēvičs un partneri”, savukārt autoruzraudzību SIA „BM-Projekts”,
kas ir arī būvprojekta izstrādātāji.
Kopējās izmaksas ir1 481 336 eiro,
no kuriem 495 842 eiro būs Eiropas
Reģionālās attīstības fonda (ERAF)
un valsts budžeta finansējums.
Projektā
Turpinās projekta Nr.8.1.2.0/17/
I/011 „Bauskas Valsts ģimnāzijas un
Bauskas 2.vidusskolas infrastruktūras sakārtošana” aktivitātes Sporta
laukuma pie Bauskas 2.vidusskolas
pārbūves darbi.
Būvdarbi šobrīd notiek atbilstoši
plānotajam kalendārajam grafikam
bez būtiskām novirzēm. Darbu pabeigšanas plānotais laiks ir šī gada
oktobris.
Līdz šim objektā ir paveikti apjomīgi betonēšanas darbi. Turpinās
gumijas seguma uzklāšana, rotaļu un
sporta iekārtu uzstādīšana, kopējās
teritorijas nožogojuma ierīkošana un
bruģēšana. Katram spēļu laukumam
ir ierīkots nožogojums, kas ļaus no-

pilsētas tematikai – apgaismojums,

Nr.8.1.2.0/17/I/011

„Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas 2.vidusskolas infrastruktūras sakārtošana” ir iegādāta daļa plānotās
datortehnikas Bauskas Valsts ģimnāzijai. Pārējais aprīkojums plānots pēc
skolas pārbūves darbu noslēgšanās.
Pārējās
projekta
Nr.8.1.2.0/17/I/011 „Bauskas Valsts
ģimnāzijas un Bauskas 2.vidusskolas
infrastruktūras sakārtošana” aktivitātes – Bauskas Valsts ģimnāzijas un
Bauskas 2.vidusskolas pārbūve, aprīkojuma un mēbeļu iegāde plānots
uzsākt īstenot pakāpeniski līdz 2023.
gadam.

Guna Purene,
projekta vadītāja

darboties ar dažādām sporta aktivitātēm vienlaicīgi, netraucējot cits
citam. Ir atjaunots Rijas ielas posms,
kurš tiks labiekārtots atbilstoši vec-

soliņi, bruģis.
Sporta laukumam paredzētas trīs zo-

Sveiciens Skolotāju dienā!
Kad krāšņais mākslinieks Rudens ar vēso burvju otu iekrāso
sārtas zaļganās lapotnes un dāsni
izbārsta bērzlapu zeltu, savus svētkus svin Skolotāji. Skolotājs – tā ir
viena no atbildīgākajām, skaistākajām, cēlākajām, grūtākajām profesijām pasaulē! Skolotājs ir personība,
kura ar savu darbu ikdienā ietekmē skolēnu dzīvi. Skolotājs tieši
vai pastarpināti ienāk katrā skolēna ģimenē, katrā Latvijas ģimenē.
Skolotājs, dodot no sevis labāko,
iedvesmo skolēnus mācīties, palīdz
viņiem piepildīt savus sapņus un ieceres. Skolotājs ir Dvēsele, Gaisma
un spēj apgaismot ceļu tiem, kas
meklē un vēlas Gaismu. Skolotājs ir
cilvēks, kas tuvojas pilnībai, un, lai
kā arī būtu ikdienas steigā, Skolotāja un skolēna tikšanās ir viena no
vissvarīgākajām cilvēka mūžā. Skolotājs vajadzīgā brīdī ļauj palūkoties uz pasauli no savas personības

unikalitātes skatpunkta, dāsni dalās
ar pieredzi un zināšanām, palīdz
izprast apkārtējo pasauli un skolēniem- izprast pašiem sevi. Skolotājs
ir viens no tiem, kas veido sabiedrību, kura savukārt ietekmēs mūsu
valsts - Latvijas nākotni. Sveicu

Skolotāju dienā visus Bauskas novada Skolotājus! Lai gandarījums
par padarīto un prieks par to, ko
darām!

Bauskas novada pašvaldības
vārdā Māra Bauvare, Izglītības
nodaļas vadītāja

Jauniešiem ir iespēja apgūt jaunas prasmes
un atrast darbu
Jau otro gadu Bauskas novadā
tiek realizēts projekts „PROTI un
DARI!”. Tajā iesaista jauniešus,
kuri pašlaik nemācās, nestrādā un
neapgūst arodu. Projektā iesaistījušies jau 53 jaunieši, šobrīd darbojas
11 jaunieši.
Projektā jauniešiem joprojām
ir iespēja saņemt dažādus atbalsta
pasākumus – psihologa atbalstu un
konsultācijas, intensīvu mentora un
programmu vadītāja emocionālu un
informatīvu atbalstu. Jauniešiem
tiek sniegts atbalsts dažādu trūkstošo prasmju apgūšanā un problēmu
risināšanā. Tiek plānotas aktivitātes
un individuāli uzdevumi izvirzīto
mērķu sasniegšanai. Ļoti intensīvi
tiek strādāts pie bezdarba problēmu
risināšanas, tiek pārrunātas darba iespējas dažādās jomās. Intensīvi tiek
mācītas darba meklēšanas prasmes.
Veiksmīgi turpinās sadarbība ar
NVA Bauskas filiāles karjeras konsultanti, kā arī ir izveidota sadarbība
ar karjeras konsultanti Jolantu Priedi. Mācību centrā „BUTS” vairāki
jaunieši ir apmeklējuši apmācības
un ieguvuši apliecību par iegūto
specialitāti. Izveidota sadarbība ar
vairākiem mācību centriem Rīgā.
Jūlijā un augustā notika trīs informatīvi un izglītojoši sadraudzības pasākumi kopā ar Siguldas un
Jūrmalas projekta jauniešiem, mentoriem un programmu vadītājiem.
Sadraudzības pasākumos ciemojāmies Siguldā un Jūrmalā, savukārt
augustā sadraudzības pasākums
notika Bauskā. Siguldā jaunieši iepazina pilsētu un apkārtni, brauca
ar panorāmas ratu, viesojās bobsleja
trasē. Jūrmalā bija iespēja apskatīt
pilsētu, skatu torni, Dzintaru koncertzāli, baudīt jūru un sauli, kā arī
noklausīties iedvesmojošo personiskās izaugsmes semināru „Iepazīsti
sevi, lai sasniegtu savus mērķus!”.
Sadraudzības pasākumā Bauskā
jauniešiem piedāvājām „Āra dzīves
piedzīvojumi” aktivitātes - stāstus,
sarunas, praktisko darbošanos. Projekta mentors Renārs Manuilovs
pastāstīja par āra dzīves piedzīvojumiem, par brīvprātīgo darbu ārzemēs. Bija iespēja aprunāties ar
brīvprātīgajiem jauniešiem no Francijas, kuri šobrīd ir Latvijā. Notika
tikšanās ar ģimenes uzņēmuma
„GUSTO” vienu no īpašniecēm
Andru, kura pastāstīja par ideju, uzņēmuma zveidi un ražotajiem produktiem. Tika organizēta roku krēma gatavošanas meistarklase. Kopā
ar viesiem
izstaigājām
mūsu skaisto
pilsētu
Bausku, apmeklējām

Rātsnamu, Pilskalnu un apskatījām
Ķirbaksalu – vietu, kur satek Mūsa
un Mēmele un veidojas Lielupe.
Šobrīd trīs jaunieši apmeklē auto
vadītāju kursus B kategorijas vadītāja apliecības iegūšanai. Viena jauniete apmeklē nagu dizaina kursus,
vēl viena apmeklē fotogrāfa kursus,
savukārt jaunietis apmeklē grāmatvežu kursus.
Projektā turpinām veidot sadarbību ar uzņēmējiem, lai jauniešiem
ir iespēja „ēnot” dažādu profesiju
pārstāvjus, ar mērķi iepazīt un izprast darba jomu un specifiku. Tas
palīdz jauniešiem izvēlēties jomu,
kuru vēlas apgūt padziļināti. Projektā jaunieši apgūst pašaprūpes,
mājsaimniecības un ēdiena gatavošanas prasmes.
Turpinās sadarbība ar Jauniešu
organizāciju – biedrību „Jaunatne
smaidam”. Projektā rīkojam galda
spēļu pēcpusdienas, kur jaunieši
iepazīst viens otru un sadraudzējas, kā arī lietderīgi pavada brīvo
laiku. Jauniešiem ļoti patīk radošās
nodarbības. Vienā no pēdējām nodarbībām apguvām ziepju gatavošanu mājas apstākļos. Jauniešiem ir
iespēja apmeklēt kultūrizglītojošos
pasākumus, kurus piedāvā Bauskas
Kultūras centrs. Trīs jaunieši kopā
ar mentoriem apmeklēja Rīgas Dinamo hokeja spēli Arēnā Rīga.
Atgādinu, ka projekta „PROTI
un DARI!” mērķis ir attīstīt to jauniešu (vecumā no 15 līdz 29 gadiem
ieskaitot) prasmes, kuri pašlaik nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un
nav reģistrēti Nodarbinātības valsts
aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki, un
veicināt viņu iesaisti izglītībā, darba
gaitās, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.
Vienlaikus projekta ietvaros tiks
piemērota kompleksa pieeja darbā
ar mērķa grupas jauniešiem, lai viņi
saņemtu pēc iespējas vispusīgāku
un viņu individuālajām vajadzībām
piemērotāku atbalstu.
Bauskas novada pašvaldība šo
projektu plāno ieviest līdz 2020.
gada 31.oktobrim. Projektā iesaistāmo mērķa grupas jauniešu maksimālais skaits – 103 jaunieši, kopējais pieejamais finansējums 161
112,60 eiro.
Ja Jums ir interese vai jautājumi
par šo programmu, lūdzu, zvaniet
programmas vadītājai Dinai Romanovskai, tel.63921802.

Jolanta Kalinka,
projektu vadītāja

Bauskas muzejs
Tautas lietišķās mākslas studija „BAUSKA” aicina
piektdien, 5.oktobrī plkst.16.00 uz izstādes
„KATRAM PAŠAM SAVU TĒRPU” atklāšanu
Cik dažādi cilvēki, tik dažādi tērpi!
…pašu darināti un mantoti, šūti un pirkti, jau vilkti un vēl
nepabeigti…Katrs cilvēks ir personība ar savu pieredzi, uzskatiem
un vajadzībām. Katram ir savi talanti. Arī tērps ir katra paša īpaša
izvēle. Izstādē būs apskatāmi tautastērpi un ne tikai…
Izstāde atvērta līdz 11.novembrim.
Būsiet laipni gaidīti! www.bauskasmuzejs.lv
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Noslēdzies pirmais jauniešu orientēšanās sacensību posms

22. septembrī Codē bija sabraukuši jaunieši no visa Bauskas novada, lai piedalītos pirmajā orientēšanās skrējienā jauniešiem. Bija
ieradušies pārstāvji no Codes, Mežotnes un Dāviņu pagasta un Bauskas. Pasākumu organizēja Codes
pagasta pārvalde. Tā mērķis – rosināt jauniešus aktīvi pavadīt pēdējās
siltās dienas un iepazīt savus vienaudžus no citiem novada pagastiem.
Jaunieši sacensībās izmantoja programmu „Actionbound”. Komandām ar mobilā telefona palīdzību
vajadzēja nolasīt kontrolpunktus,
kas bija paslēpti visā Codes ciema
teritorijā.
Sacensību dalībnieki no Dāviņu
pagasta Agris un Vadims atzīst: „Pa-

sākums mums ļoti patika! Visgrūtākais uzdevums bija atrast kontrolpunktu Codes ciema dārzā. Nekad
neiedomājāmies, ka kontrolpunkts
var atrasties tik vieglā vietā, bet mēs
to neredzam.”
Komandas „Čiepiņas” meitenes no Bauskas sacensībās ieguva
2. vietu. „Čiepiņu” pārstāve Marta
saka: „Pasākums izvērtās ļoti interesants. Komandas darbs mums palīdzēja iegūt godpilno otro vietu. Ir
jāpalīdz viens otram, lai kopīgi gūtu
panākumus. Noteikti piedalīsimies
nākamajās sacensībās.”
Sacensību rezultāti:
1. vieta- „Stiprie Codieši” no
Codes - Kitija, Madara, Justīne,
Kaspars, Gvido;

2. vieta- „Čiepiņas” no Bauskas Marta, Patrīcija, Keita Arta;
3. vieta-„Cālīši brālīši” no Mežotnes pagasta - Sanija, Alens, Beāte, Ralfs, Kristiāns.
Codes pagasta pārvalde saka paldies orientēšanās sacensību atbalstītājiem- uzņēmumam „Roll Graphic”, uzņēmumam „HercogsXII”
un Bauskas Kultūras centram.
Codes pagasta pārvalde aicina uz
sacensībām „Jauniešu orientēšanās
skrējiens Codes pagasta Jauncodes
posms”, kas notiks 28. septembrī
plkst. 16.00. Vēl varat pagūt!

Kaspars Kalējs, Codes pagasta
jaunatnes darbinieks

SIA „Vides serviss” piedāvā jaunu
pakalpojumu – celmu frēzēšanu
Piedāvājām jaunu efektīvu pakalpojumu, kā atbrīvoties no nevēlamiem celmiem - celmu frēzēšanu.

Frēzēšanu veic ar celmu frēzi,
kas strādā ātri un efektīvi, neskatoties uz nelielajiem izmēriem.

Tas palīdzēs atbrīvoties no nevēlamā celma ātri un vienkārši, jo netiek izmantota lielā tehnika.

Frēzēšana tiek nodrošināta līdz
20 cm virs un zem augsnes.
Frēzēšanas rezultātā no celma

pāri paliek bedre un kaudze ar skaidām.
Izlīdzinot bedri, paliek tīra un
gluda vieta.
Izmaksas par viena cm diametra
koka celma izfrēzēšanu ir 0,85 eiro
(ar PVN).
Piemēram, 20 cm
diametra koka celma
frēzēšana izmaksās 17
EUR. Ja pakalpojums
jāsniedz ārpus Bauskas
pilsētas robežām, papildu jāsedz ceļa izdevumi.
Pakalpojumu
var
pieteikt Salātu ielā 7A,
Bauskā, Klientu apkalpošanas centrā vai
rakstot uz pasts@videsserviss.lv

Linda Tijone,
SIA „Vides serviss”
valdes locekle

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

Dāviņu iedzīvotāji izveidojuši skaistu simtgades stādījumu
Latvijas Pašvaldību savienības
(LPS) 2018. gada projekts „Pšvaldību labie darbi parkos Latvijas simt-

–Irēnai Tjuševai, Inesei Viļumai, Gunāram un Rasmai Slavekiem, Jānim
Putranam, Valdum Kruglovičam un

gadei” tuvojas noslēgumam.
Latvijas pašvaldības „Meža dienās 2018” turpināja tradīciju – padarīt Latviju krāšņāku ar koku stādījumiem un/vai mazo koka arhitektūras
objektu izvietošanu parkos gatavojoties Latvijas simtgadei.
Minētā projekta ietvaros Dāviņu
pagasta Dāviņu ciemā pie kultūras
centra „Dāvis” ierīkoti apstādījumi.
SIA „Kokaudzētava Baltezers” iegādājāmies 210 dažādus stādus. Stādījām
galvenokārt daudzgadīgos košumkrūmus: spirejas, hortenzijas, mahonijas,
abēlijas un citus augus, kas ar ziedu,
krāsu un formu dažādību priecēs gan
pagasta iedzīvotājus, gan ciemiņus!
Projektu realizējām 2018. gada
21.septembrī.
Projekta finansētājs – Meža attīstības fonds.
Paldies finansētājam un
visiem čaklajiem pagasta
iedzīvotājiem, kuri piedalījās stādīšanas darbos

Mudītei Purviņai, kura piedāvāja stādus arī no sava puķu dārza.
Sergejam Kuzmenko paldies par
augsnes sastrādāšanu un sagatavošanu augu stādīšanai.
Ēvaldam Ekimanim (z/s „Miltiņi”) paldies par kūtsmēsliem, jo augiem nepieciešama trūdvielām bagāta augsne.
SIA „Vides serviss” paldies par atbalstu stādu transportēšanā, bet apzaļumošanas nodaļas vadītājai Ainai
Belei paldies par palīdzību apstādījumu projektēšanā.
Latvijas simtgades priekšvakarā
Bauskas novada Dāviņu pagastā ir
kļuvis par vienu sakārtotu zemes stūrīti vairāk!

Līvija Šarķe, Dāviņu pagasta
pārvaldes vadītāja

Aicinājums

Cienījamie Mežotnes pagasta iedzīvotāji!
Šogad, jau 5. reizi, Valsts svētku laikā godināsim iedzīvotājus par labiem
darbiem, dažādiem sasniegumiem un aktivitātēm pasākumā „No sirds Latvijai un savam pagastam - 2018”. Un tieši tāpēc, aicinām Jūs izteikt savu viedokli, iesakot savu kandidatūru godināšanai, pievienojot personas vārdu,
uzvārdu un pamatojumu. Ieteikumus aicinām brīvā formā iesniegt personīgi
Mežotnes pagasta pārvaldē, daudzfunkcionālajā centrā „Strēlnieki” vai elektroniski mezotne@bauska.lv, vai inga.maurina@inbox.lv.
Ceļā uz mūsu valsts simtgadi, mums - mežotniekiem, ir ar ko lepoties!
Tādēļ no sirds lepojamies un īpašu paldies sakām visiem pagasta iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kā arī godinātajām personām un anketu aizpildītājiem!
Neesam vienaldzīgi, paraugāmies apkārt un, iespējams, tieši Jums blakus
dzīvo cilvēki, kuriem šogad varam pateikties!
Paldies aktīvākajiem, kas savas anketas jau ir iesnieguši!
Lai mums visiem mierīgs, radošs un interesants Latvijas simtgades gaidīšanas laiks!

Inga Mauriņa, Mežotnes pagasta kultūras pasākumu organizatore
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Sports novadā

Minifutbols

1.septembrī noslēdzās 2018.gada
Bauskas novada 7x7 futbola čempionāts. Turnīrā spēlēja sešas komandas
– Policija, Rainis, Ceraukste, Uzvara,
Brunava un viesi no Jelgavas novada
Sesavas. Vienības izspēlēja divu apļu
turnīru pēc kura arī sadalītas vietas.
Šogad sestajā vietā Brunava, piektie
Ceraukste. Šajā turnīrā šīm komandām pastarīšu loma.
Visu čempionāta gaitu iezīmējās
to divu komandu pāri, kuras sacentīsies par pirmo-otro vietu un trešo-ceturto. Par bronzu sacentās Policija un
Uzvara. Pirmajā komandu tikšanās
reizē fiksēts 1:1 neizšķirts. Izšķirošajā spēlē, abu komandu otrajā tikšanās
reizē, Policija izvirzījās vadībā ar
2:1, bet spēles izskaņā Uzvara nopelnīja iespēju izpildīt septiņu metru

soda sitienu jeb pendeli. Uzvariešiem
rezultatīvs sitiens nodrošinātu trešo
vietu, bet bumbu atsita komandas
Policija vārtsargs Dāvis Beimo, nosargājot ne tikai vārtus, bet arī savai
komandai bronzas godalgas. Turnīra
pēdējo spēli varēja droši dēvēt par finālu, jo dueli starp Raini un Sesavu.
Uzvarētājs nodrošinātu zeltu. Finālā Rainis demonstrēja pārliecinošu
sniegumu, uzvarot sesaviešus ar 5:1.
Turnīra rezultatīvākais spēlētājs
Kristers Panteļejevs (Rainis), labākais aizsargs Jānis Grigorjevs (Sesava), labākais vārtsargs Dāvis Beimo
(Policija), vērtīgākais spēlētājs: Raivis Miļūns (Rainis)
Čempionāta dalībnieki augstu novērtēja galvenā tiesneša Agra Grandovska darbu

Arturs Dulbe,
sabiedrisko attiecību speciālists

Invalīdu sporta vasara
Vasaras izskaņā, turpinot baudīt silto un saulaino laiku, Bauskas
stadionā pulcējās cilvēki ar īpašām
vajadzībām, lai jau 14. reizi sporta
laukumos tiktos un pabūtu kopā ar
saviem likteņa biedriem. Šajā gadā
Bauskas novada Vasaras sporta svētki cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem vienoja sportotgribētājus
no Bauskas, Rundāles, Vecumnieku,
Engures novada un kaimiņu republikas rajoniem – Pasvale, Radvilišķi, Šauļi un Kuršenai. Kopumā ap
pusotra simta dalībnieku. Kā ierasts
klātesošos uzrunāja Invalīdu sporta
un rehabilitācijas biedrības „Bauska” vadītāja Maira Kalada, savus
apsveikumus nodeva viesu sportistu pārstāvji. Sacensību organizatori
bija sagatavojuši pielāgotā sporta

Aktivitātes veselības uzlabošanai

aktivitātes, lai ikvienam pasākuma
dalībniekam būtu iespēja pamēģināt
savus spēkus. Dalībnieki meta lidojošos šķīvīšus, vingrošanas riņķus,
sita futbola sitienus, grūda lodi, šāva
un lēca tālumā. Atsevišķa programma bija paredzēta sportistiem ar kustību traucējumiem-ratiņkrēslos, viņi
piedalījās stafetē un 60m braucienā.
Pasākuma noslēgumā sporta svētku
dalībnieki saņēma apbalvojumus
un pulcējās kopīgai kafijas pauzei.
Invalīdu sporta vasara šogad bijusi
īpaši bagāta ar dažāda mēroga pasākumiem. Mūsu puses sportisti piedalījušies sporta festivālos Tukumā,
Madonā, Daugavpilī, atsaukušies uz
Lietuvas kolēģu ielūgumiem.

Inga Ūbele,
sporta centrs „Mēmele”
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Aktualitātes novadā
Bauskas novada pašvaldības policijas atskaite par 2018. gada septembri
(pārskata periods 28.08.2018.-20.09.2018.)
Sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli

11

No tiem par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa noteikumu pārkāpumiem:
Par smēķēšanu neatļautās vietās (LAPK 42.1 p. 1.d.)

1

Par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu (LAPK 149. p.)

1

Par fizisku un emocionālu vardarbību pret bērnu (LAPK 172. 2 p.)

2

10

No tiem 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.)

6

Nr.19 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas saistošie noteikumi”
Atkritumus pašvaldības teritorijā aizliegts dedzināt, tai skaitā atkritumu konteineros, urnās, ugunskuros, dārza
kamīnos, krāsnīs u.c., izņemot bioloģiskos atkritumus (70.1.p.)

1

Saņemti personu iesniegumi

7

Izskatīti personu iesniegumi

8

Administratīvās lietvedības uzsākšana

5

Atteikt uzsākt administratīvo lietvedību

1

Administratīvās lietvedības izbeigšana

1

Atlikumā materiāli

9

Izteikti aizrādījumi par izdarītajiem administratīvajiem pārkāpumiem

24

Nosūtīti brīdinājumi par nesakoptajiem īpašumiem

4

Pieņemti paskaidrojumi no personām

2

Nosūtīti aicinājumi ierasties BNPP

2

Nodrošināta sabiedriskā kārtība un drošība publisku pasākumu laikā

9

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana pie mācību iestādēm Bauskas pilsētā un pagastos
Sadarbība ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu

1

Sadarbība ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu

1

Sadarbība ar Valsts policiju

3

Sadarbība ar Bauskas novada Bāriņtiesu un/vai Sociālo dienestu

2

Personu nogādāšana dzīvesvietā

6

Aizturētas meklēšanā esošas personas

1

Klaiņojošu, pamestu, ievainotu dzīvnieku nogādāšana dzīvnieku patversmē

6

Videoierakstu izsniegšana

1

Bauskas novada pašvaldības policijā saņemti 123 izsaukumi, no tiem:
no fiziskām personām

68

no juridiskām personām

2

no Valsts policijas

25

Iedzīvotāju līdzdalības programmā “MOBIO”

1

patrulēšanas laikā konstatēti pārkāpumi

27

par klaiņojošiem, pieklīdušiem, pamestiem, savainotiem dzīvniekiem

22

par labturības prasību mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumu neievērošanu

3

par sabiedriskās vietās guļošām personām

17

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

19

par smēķēšanu tam neparedzētā vietā

2

par konfliktiem

6

par sīko huligānismu

1

par neadekvātu personu

5

par transportlīdzekļiem, kas novietoti, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumu prasības

10

par transportlīdzekļa vadīšanu pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumu prasības

1

par ceļu satiksmes negadījumiem

1

par darbībām, kas rada troksni un traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru

2

par kautiņiem

2

par īpašuma bojāšanu

3

par nesakārtotu īpašumu, nepļautu zālāju

8

par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpumiem

4

par petaržu spridzināšanu

1

par pussagruvušu ēku

1

par ubagošanu

1

par izsaukumiem, kuros pārkāpumi neapstiprinājās

14

Sagatavoja: I.Mincenberga

7

8
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Informācija, paziņojumi

Novada kultūras pasākumu plāns oktobrim
Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

4. oktobrī plkst. 18.00

Jauncodes bibliotēkā

Filma „Bille”

5. oktobris –
11. novembris

Bauskas muzejā

„Katram pašam savu tērpu” Tautas lietišķās mākslas studijas „Bauska” dalībnieku darbu izstāde

7. oktobrī plkst. 19.00

Codes pamatskolā

Codes amatierteātra izrāde „Spietu laiks” (aut.V.Pumpure)

11. oktobrī plkst. 18.00

Codes bibliotēkā

Filma „Bille”

11. oktobrī plkst. 19.00

Bauskas Kultūras centrā

Amatierteātra „Bārbelīši” viesizrāde „Icigs Mozes” par godu Ādofa
Alunāna 170. jubilejai.

12. oktobrī plkst. 15.00

Jauncodes bibliotēkā

„Vēstures stunda” jauniešiem

13. oktobrī plkst. 16.00

Ceraukstes pagasta pārvaldē

„Vēstures stunda” jauniešiem

13. oktobrī plkst. 17.00

Īslīces kultūras namā

Bauskas un Rundāles novadu mākslinieku gleznu izstādes „Rozes
un…Rozes” atklāšana

13. oktobrī plkst. 18.00

Bauskas Kultūras centrā

Leģendārās rokgrupas „Līvi” akustiskais koncerts „Bez štepseļiem”.
Jāiegādājas biļete

13. oktobrī plkst. 18.00

Īslīces kultūras namā

Amatierteātra „Dadži” pirmizrāde „Mežrozīte”

20. oktobrī plkst. 17.00

DFC „Strēlnieki”

Vecsaules pagasta Jaunsaules amatierteātra izrāde „Viena traka diena
jeb labie nodomi”

20. oktobrī plkst. 19.00

Mežotnes sākumskola

Vecsaules pagasta Jaunsaules amatierteātra izrāde „Viena traka diena
jeb labie nodomi”

20. oktobrī plkst. 19.00

DFC „Strēlnieki”

Codes amatierteātra izrāde „Sonāte vijolei un klavierēm”

20. oktobrī plkst. 21.00

Īslīces kultūras namā

Rudens balle

21. oktobrī plkst. 16.00

Bauskas Kultūras centrā

Valmieras drāmas teātra viesizrāde „Nepabeigtās kāzas”. Jāiegādājas
biļete.

22. oktobrī plkst. 15.00

Jauncodes bibliotēkā

Ikmēneša sapulce un sarunu pēcpusdiena jauniešiem

22. oktobrī plkst. 16.00

Jauncodes bibliotēkā

Konkursa „Mans stāsts Latvijai” atklāšana

23. oktobrī plkst. 16.00

Codes pagasta pārvaldē

Ikmēneša sapulce un sarunu pēcpusdiena jauniešiem

23. oktobrī plkst. 17.00

Codes pagasta pārvaldē

Konkursa „Mans stāsts Latvijai” atklāšana

26. oktobrī plkst. 19.00

Codes pamatskolā

Vecsaules amatierteātra izrāde „Stāvu starp jums un klausos, kā mani
vārdi skan”. Stāsts par Jāni Sarmu.

26. oktobris –
13. janvāris

Bauskas muzejā

„Deviņdesmitie no simts”, izstāde no muzeja krājuma

26. oktobrī

V. Plūdoņa muzejā

Veļu diena

27. oktobrī plkst. 19.00

DFC „Strēlnieki

Iedzīvotāju un pašdarbnieku Popiela „Esam pazīstami”

27. oktobrī plkst. 22.00

DFC „Strēlnieki”

Disko balle.,.Jāiegādājas ieejas biļete.

27. oktobrī plkst. 18.00

Vecsaules saietu namā

Vecsaules pagasta amatierkolektīvu darba sezonas atklāšanas pasākums „Mūsu vasara”.

27. oktobrī plkst. 19.00

Īslīces kultūras namā

Amatiermākslas kolektīvu sezonas atklāšanas pasākums

30. oktobrī plkst. 18.45

Bauskas Kultūras centrā

Humoristiska teātra izrāde ar Ralfu Eilandu un Nauri Brikmani
„Labākā vecpuišu ballīte”.Jāiegādājas biļete.

Dzimtsarakstu ziņas
Dzimtsarakstu ziņas no 28.08.2018. līdz 25.09.2018.
Reģistrēti dzimušie 15,t.sk. 4 meitenes un 11 zēni
Reģistrēti mirušie 31, t.sk. 18 sievietes un 13 vīrieši
Reģistrētas laulības 20, t.sk. baznīcā - 3
Bērniem doti vārdi: Toms, Ralfs, Eduards, Ņikita, Renārs, Emīls, Lauris, Tomass, Kristofers,
		
Gustavs-2ģimenēs un Šarlote, Milana, Emīlija-2 ģimenēs.

Apsveikumi
Sirsnīgi sveicam mūsu novada Zelta kāzu jubilārus
Ivaru un Maiju IRŠEINUS Bauskā
Vitautu un Viju DZEŅUS Ceraukstē
Ēriku un Ņinu ŠILBERGUS Mežotnē
Māri un Māru BĒRZIŅUS Gailīšos

Sirsnīgi sveicam mūsu novada dižos jubilārus
Jozu BAGDONU Codē
Rotu KRĒSLIŅU Bauskā
Juri RADVILU Codē
Staņislavu RAKOVSKI Ceraukstē

Līdz 30.septembrim BAUSKAS MUZEJĀ VĒL VARAT APSKATĪT
* ALBERTA FRANCISKA PAULIŅA jubilejas izstādi „RETROSPEKCIJA”
* IRINAS HMARŽEVSKAS izstādi „JAUTRIE ZVĒRĒNI UN DRAUGI”
„Bauskas Novada Vēstis” lasāmas arī Bauskas
novada mājas lapā www.bauska.lv

Būsiet laipni gaidīti! www.bauskasmuzejs.lv

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

