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Ziņa
Līdz 20.maijam aicina
izvirzīt titula
„Bauskas novada Goda
pilsonis” kandidātus

Apbalvojumu „Bauskas novada
Goda pilsonis” piešķir fiziskām
personām par sevišķiem nopelniem Bauskas novada labā, kas
var izpausties valsts, pašvaldības,
sabiedriskajā, kultūras, izglītības,
zinātnes vai saimnieciskajā un
citā darbā. Par nopelniem uzskatāms gan izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem
bagāta darbība. Goda pilsonim pasniedz goda zīmi „Bauskas novada Goda pilsonis”, apliecinājuma
rakstu par apbalvojuma „Bauskas
novada Goda pilsonis” piešķiršanu
un naudas balvu 150 eiro apmērā.
Kandidātus
apbalvojuma
„Bauskas novada Goda pilsonis”
piešķiršanai var izvirzīt novada
domes deputāti, komiteju un komisiju pārstāvji, Bauskas novadā reģistrētas juridiskās personas, valsts
un pašvaldību institūcijas vai ne
mazāk kā desmit pilngadīgas personas, kuru dzīvesvieta deklarēta
Bauskas novada administratīvajā
teritorijā.
Apbalvojumu „Bauskas novada
Goda pilsonis” piešķir vienu reizi
gadā, apbalvojumi tiek pasniegti
Bauskas novada svētkos. Apbalvojumu vienai personai piešķir vienu
reizi.
Lai izvirzītu kandidātu apbalvojumam „Bauskas novada Goda
pilsonis”, līdz 20.maijam Bauskas
novada administrācijā Uzvaras ielā
1, Bauskā jāiesniedz iesniegums,
kurā jānorāda:
– izvirzāmā kandidāta vārds,
uzvārds, dzimšanas datums, nodarbošanās, dzīvesvietas adrese, kontaktinformācija;
– kandidāta dzīves apraksts;
– kandidāta sabiedrisko aktivitāšu apraksts, par kurām ierosināts
piešķirt apbalvojumu „Bauskas novada Goda pilsonis”;
– informācija par kandidāta pieteicēju (pieteicējiem).
Iesniegtos pieteikumus apkopo un izvērtē ar Bauskas novada
domes lēmumu izveidotā Apbalvojumu piešķiršanas padome. Apbalvojumu „Bauskas novada Goda
pilsonis” piešķir ar domes lēmumu.
Ar nolikumu „Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojumiem”
varat iepazīties pašvaldības mājas
lapā bauska.lv sadaļā „Normatīvie
akti > Nolikumi”.

Andra Matuļenko, sabiedrisko
attiecību speciāliste
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Fotoieskats
Vimbu svētkos

Esi gaidīts
Traktordienā
18.maijā

Lielā Talka
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Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa
projektu iesniegumu pieņemšanas 6.kārtu Eiropas auksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.
gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2019.gada 13.maija līdz
2019.gada 13.jūnijam.
6. kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 266 478,99 eiro.
1. Mērķis: Veicināt uzņēmējdarbības un pakalpojumu attīstību
Rīcība, kurā tiks pieņemti projektu iesniegumi:
– 1.2.rīcībā „Tūrisma nozares attīstības un sadarbības veicināšana”
Maksimālā viena projekta atbalsta intensitāte:
– 70%;
– kopprojekta gadījumā – 80%.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam:
– 50 000 eiro.
Projektu īstenošanas termiņi:
1) Ja tiek veikta būvniecība– divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma
pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
2) Pārējiem projektiem - viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma
pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Projektu iesniegumi iesniedzami Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās
pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv (pirms projekta iesnieguma
iesniegšanas jābūt EPS lietotājam, noslēdzot par to līgumu ar Zemkopības
ministrijas Lauku atbalsta dienestu).
Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcībām, mērķiem, plānotajām darbībām,
projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma
saņemšanai var iepazīties Bauskā, Uzvaras ielā 1, 4.stāvā, Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv un biedrības mājas lapā www.bauskaspartneriba.lv (sadaļā „LEADER” / „Projektu konkursi” / „6.kārta”).
Kontaktinformācija: Jolanta Kalinka tel.29781969, e-pasts jolanta.lauva@
inbox.lv, Inese Bramane tel. 26752200, e-pasts bauskas.partneriba@inbox.lv

BAUSKAS MUZEJS AICINA UN PIEDĀVĀ APSKATĪT
* Līdz 22.maijam – Īras Rozentāles jubilejas gleznu
izstāde „SIMFONIJA”
* Piektdien, 10.maijā plkst.16.00 atklās TLMS „BAUSKA” un Daugavpils Novadpētniecības un mākslas
muzeja TLMS „Klūga” pinumu un darbu izstādi
/10.05. – 03.07.2019/
* Piektdien, 17.maijā plkst. 16.00 atklās Jāņa Salena
tulpju kolekcijas izstādi /17.05. – 19.05.2019/
* Sestdien, 18.maijā no plkst.19.00 – 24.00 Starptautiskās Muzeju nakts pasākums
V.PLŪDOŅA MUZEJĀ
* Sestdien, 18.maijā no plkst.19.00 – 21.00 Starptautiskās Muzeju nakts pasākums

lasiet arī www.bauska.lv

Uzņēmēju dienas Zemgalē

lasiet arī www.bauska.lv

Pavasara akcija 2019

L

īdz ar elektronisko pakalpojumu attīstību un izmaiņām klientu pieprasījumā pēc klātienes pakalpojumiem
no 2019.gada 7.maija Latvijas Uzņēmumu reģistra reģionālajās nodaļās – arī Bauskas nodaļā – klātienes pakalpojumi būs pieejami divas reizes nedēļā – otrdienās un ceturtdienās no plkst.13.00 līdz 16.00.
Jau pašreiz visi Reģistra pakalpojumi ir pieejami elektroniski.

Tuvāko gadu laikā iestādes pakalpojumi būs pieejami tikai eklektroniski.Konsultācijas pa informatīvo tālruni
67031703.

Bauskas novada dome 2019.gada
15.maijā pulksten 13.30 Bauskas
novada domes telpās Uzvaras ielā
1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – neapdzīvojamās
telpas Nr. 2A Silavas”, Vecsaules
pag., Bauskas nov., kadastra Nr.
4092 900 0222, kas sastāv no neapdzīvojamās telpas ar platību 14,2 m²,
142/3420 kopīpašuma domājamās
daļas no būves, kadastra apzīmējums 4092 013 0177 001, 142/3420
kopīpašuma domājamās daļas no
zemes, kadastra apzīmējums 4092
013 0177,atklātu, mutisku atkārtotu
izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma nosacītā
cena jeb izsoles sākumcena – EUR
320,- (trīs simti divdesmit 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 – neapdzīvojamās telpas Nr. 2A, „Silavas”,
Vecsaules pag., Bauskas nov., izsoles
nodrošinājuma summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR

Bauskas novada dome 2019.gada
15.maijā Uzvaras ielā 1, Bauskā
rīko pašvaldības nekustamo īpašumu (dzīvokļu), atklātas mutiskas
atkārtotas izsoles ar augšupejošu
soli:
1. „Pukši”- 3, Dāviņu pag.,
36,4 m², sākumcena - EUR 240,00,
izsoles laiks plkst. 14.30.
2. „Pukši”- 4, Dāviņu pag.,
21,3 m², sākumcena - EUR 180,00,

izsoles laiks plkst. 14.45.
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 apmērā Bauskas novada domes, reģ.

Paziņojums par izsoli
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20,- (divdesmit eiro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr.
LV06UNLA0050014355676,
AS
„SEB” banka, kods UNLALV2X ar
atzīmi „Nekustamā īpašuma – neapdzīvojamās telpas Nr. 2A, „Silavas”,
Vecsaules pag., Bauskas nov. izsoles
reģistrācijas maksa”.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem
var Bauskas novada domes mājas
lapā www.bauska.lv. Pieteikšanās un
reģistrēšanās izsolei Bauskas novada
administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā,
1.stāvā, darba dienās no plkst. 9.00
līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.
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.

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

Spodrības mēnesī un līdz pat
3.maijam SIA „Vides serviss” sadarbībā ar Bauskas novada pašvaldību organizē Lielgabarītu atkritumu savākšanas akciju.
Lai neveidotos atkritumu kalni,
kas sastāv no visa veida sadzīves
atkritumiem, šogad ievērojami tiek
mainīta akcijas norise. Dalītie atkritumi ir jānogādā dalīto atkritumu
pieņemšanas laukumā Biržu ielā
8B, Bauskā vai individuāli jāpiesaka atkritumu izvešana.
Bauskā dalīto atkritumu pieņemšanas laukuma izmantošana
sniedz šādas priekšrocības:
1) pilsētā akcijas laikā tiek nodrošināta tīrība un kārtība, kas nebija iespējama iepriekšējos gadus;
2) akcija ļaus ietaupīt pašvaldības
budžeta līdzekļus. Ietaupīto finansējumu varēs izlietot dažādu pilsētvides elementu papildus uzstādīšanā,
piemēram, izveidot jaunus dalīto
atkritumu pieņemšanas punktus,
atkritumu saimniecības infrastruktūras uzlabošanu, publiskās vietās
jaunu atkritumu urnu uzstādīšanu;
3) iespējams, turpmāk iedzīvotāji
izmantos dalīto atkritumu pieņemšanas laukumu arī ikdienā.
Bauskas novada Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas saistošie
noteikumi:
50.punkts „Lielgabarīta atkritumu
īslaicīga novietošana pie konteineriem
vai citur ir atļauta tikai ar atkritumu
apsaimniekotāju saskaņotā vietā un
laikā.”
70.2. pants „Aizliegts atkritumus
novietot vai izbērt blakus konteineriem,
uz ielām, skvēros, parkos, mežos, citos
dabas objektos vai vietās, kur to savākšana vai apglabāšana nav atļauta”.
Gan pirms akcijas, gan akcijas
laikā un pēc tās, tiks iesaistīta Pašvaldības policija, lai uzraudzītu akcijas norisi un bez atbildīgās personas nesankcionēti netiktu novietoti
atkritumi publiskās vietās.
Lai katrs atkritumu radītājs atbildētu par savu radīto sadzīves atkritumu apjomu, šogad tiek piemērota maksa par nodoto lielgabarīta
sadzīves atkritumu apjomu. Tāpat
katra daudzdzīvokļu nama dzīvokļu īpašnieku kopība ir atbildīga par
savā pieguļošajā teritorijā izvietoto
atkritumu apjomu.
Akcijas laikā nodot šķirotus
atkritumus ir iespējams divos veidos:
1) dalīto atkritumu pieņemšanas

laukumā, Biržu ielā 8B,
lielgabarīta atkritumiem
tiek piemērota 70% atlaide.
Par nodotiem atkritumiem
var norēķināties uz vietas laukumā;
2) pēc pieprasījuma, piesakot
konkrēto adresi, zvanot 639 22713
vai uz pagasta pārvaldi, maksa tiks
piemērota 50% apmērā no ikdienas
cenas, nododot lielgabarīta atkritumus.
Atgādinām, ka atbildīgs par teritorijas tīrību ir nekustamā īpašuma
īpašnieks.
Par velti
Sadzīvē nederīgas elektroiekārtas
Akumulatori, baterijas
Plastmasas iepakojums
Metāla iepakojums
Stikla iepakojums
70% atlaide –
Laukumā Biržu 8B
Lielgabarīta sadzīves atkritumi
50% atlaide
-izbraukumā
Lielgabarīta sadzīves atkritumi
Maksa pilnā apmērā
Nešķiroti sadzīves atkritumi

Informācija SIA „Vides
serviss” apsaimniekotiem
daudzdzīvokļu namiem
Akcijas laikā SIA „Vides serviss”
apsaimniekotās daudzdzīvokļu mājās
tiks veikta lielgabarītu atkritumu un
pārstrādei derīgu atkritumu savākšana no konkrētā nama atkritumu savākšanas laukuma, piemērojot 50%
atlaidi.
Mājām ar ievērojamu pozitīvu bilanci lielgabarīta atkritumu savākšanas izmaksas 50% apmērā tiks segtas
no mājas uzkrājumu.
Mājām ar negatīvu bilanci lielgabarīta atkritumu savākšanas izmaksas 50% apmērā tiks iekļautas nākamā mēneša apsaimniekošanas rēķinā.
Lūdzam lielgabarīta atkritumus
novietot līdz 23. aprīlim. Akcijas
laikā Lielgabarīta atkritumu savākšana, piemērojot 50% no vienas adreses, tiks veikta vienu reizi.
Ja daudzdzīvokļu nams nevēlas
iesaistīties akcijā, lūdzam informēt
Namu pārvaldnieku līdz 17.aprīlim.
Šajā gadījumā pakalpojumu var
pieteikt dzīvokļa īpašnieks, kurš vēlas izmantot pakalpojumu un veikt
individuālus norēķinus.
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Trešajos „Vimbu svētkos” aicina
saudzēt dabu
Ar veiksmīgiem Labas gribas
makšķerēšanas sacensību rezultātiem, aizraujošām un izglītojošām
aktivitātēm lieliem un maziem, kā
arī latviskām Lieldienu tradīcijām
aizvadīti jau trešie „Vimbu svētki”,
kas 21. aprīlī baušķeniekus, pilsētas
viesus, kā arī makšķerniekus un viņu
ģimenes pulcēja Bauskā, Mūsas upes
krastā.
Jau krietnu laiku pirms pasākuma
gar upes krastu rosījās makšķernieki, tirdzniecības vietas iekārtoja mājražotāji un amatnieki, bet, sagaidot
pirmos apmeklētājus, gaisā virmoja
svētku sajūta.
Lieldienas „Vimbu svētkos” ieskandināja Iecavas folkloras kopa
„Tarkšķi”, bet par svētku tradīcijām,
mīklām, ticējumiem, rotaļām, olu ripināšanu un citām saulgriežu izdarībām rūpējās košās dāmas no „Kašera
sapņu fabrikas”. Lieldienās, ikviens
apmeklētājs bija aicināts apmeklēt
olu krāsošanas darbnīcu, lai pēcāk
varētu piedalīties kaujās ar īpašu
„Vimbu svētku” dizaina olu.
Tā kā reģistrācija Labas gribas
makšķerēšanas sacensībām sākās jau
plkst. 7.30, pašā rīta agrumā gar Mūsas upi slējās makšķeru kāti un upe
sniedza pirmās vimbas. Šogad sacensībām reģistrējās par vienu dalībnieku vairāk nekā pērn, proti, 99 copes
entuziasti. Bija dāmas un bērni, kā arī
lietpratēji un makšķerēšanas cienītāji.
Brāļi Vasilijs un Konstantīns Žuravļas „Vimbu svētku” makšķerēšanas sacensībās piedalījās pirmo reizi:
„Pagājušā gada svētkos novērojām,
ka makšķerniekiem labi ķērās, tāpēc
šogad nolēmām piedalīties. Diemžēl
šogad ķeras sliktāk, iespējams, traucē vējš, kas pūš no nepareizās puses.
Manuprāt, svētki ļoti labi izdevušies,
kad beigsim makšķerēt, iesim iesaistīties arī citās norisēs,” stāsta Vasilijs.
Arī makšķernieks Aldis Salgrāvis uzskata, ka citkārt cope ir bijusi veiksmīgāka: „Šobrīd izskatās švaki –
esmu noķēris sešas vimbas, no kurām
viena varētu būt balvas cienīga. Pērn
arī piedalījos, bet šogad tomēr man
veicas labāk.”
Upes krastā darbojās arī Māra
Ķeņģe, pagājušā gada godalgas ieguvēja dāmu kategorijā. Pērn reģistrācijā ievērojusi izteiksmīgās balvas
un vēlējusies tādu iegūt savā īpašumā, kas arī izdevies. Izcīnītā balva
stāv goda vietā un kalpo kā dizaina
elements, kas atgādina par labi aizvadīto pasākumu. Šajos svētkos Māra
jau bija noķērusi septiņas vimbas un
sprieda, ka tas pateicoties veiksmīgiem laikapstākļiem: „Man galvenais
makšķerēšanā ir process un labi pa-

Svarīgi
Tikšanās ar Bauskas
šautuves
apsaimniekotājiem par
apkārtējo māju iedzīvotājus interesējošiem
jautājumiem notiks
29.aprīlī plkst.18.00
Bauskas novada domes
2.stāva zālē
Uzvaras ielā 1

vadīts laiks – tas ir mans vaļasprieks,
kura galvenais bonuss ir atpūta pie
dabas. Redzams, ka pasākuma organizatori strādā ar sirdi un dvēseli,
radot svētkus citiem. Es šeit jūtu savstarpēju atdevi, tāpēc braucu te jau
otro gadu.”
Līdztekus Lieldienu tradīcijām un
Labas gribas makšķerēšanas sacensībām mazākie svētku apmeklētāji
kopā ar teātri „3 māsas” varēja vērot
aizraujošas teatrālas un cirka ainas,
piedalīties dažādās radošajās darbnīcās, spēlēt jautras spēles un izdejoties
ar teātra tēliem. Savukārt „Grila skola
Marienbāde” un kulinārijas blogera
Pipara meistarklasē bērni varēja attīstīt šefpavāra dotības, pagatavojot
savu burgerīti.
Arī šajā „Vimbu svētku” gadā aicinājām apmeklētājus domāt par dabai
draudzīgiem ikdienas paradumiem –
bloga „Seek the simple” autori, Laura
un Andis Arnicāni, sarunās un lekcijās stāstīja par kapsulas garderobes
izveidi un beziepakojuma jeb zero
waste dzīvesveidu.
Pirmo reizi svētkos piedalījās Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un
vides zinātniskais institūts „BIOR”.
Institūta pētnieki apmeklētājus izglītoja par vimbu un citām Latvijā sastopamām zivju sugām, to dzīvi un
resursiem. Savukārt „Latvijas Lauku
konsultācijas un izglītības centrs” –
makskeresanaskarte.lv piedāvāja tematiskas izklaides visai ģimenei, kā
arī jaunākie makšķernieki, atbildot
uz jautājumiem, varēja saņemt īpašu
makšķerēšanas, vēžošanas un medību karti junioriem. Tikmēr copes eksperts Kārlis Goldmanis upmalā makšķerniekiem atklāja veiksmīgas un
prātīgas makšķerēšanas noslēpumus,
bet Matīss Ābiķis, projekta „Atlaid
mammu” autors stāstīja par domājošo makšķernieku kustību, kura prot
„medīt selektīvi” – maltītei paturot ne
vairāk kā trīs līdakas līdz 65 centimetru garumam, bet lielās zivis saudzīgi
atlaižot. Svētku ietvaros spiningotājs
M. Ābiķis runāja par ceļotājzivīm –
vimbām, lašveidīgajām zivīm, kuras
mēģināts introducēt Lielupes augštecē, kā arī par līdaku dzīvi.
Par veiksmīgu copes mūziku visas
dienas garumā rūpējās dabas draugs un
makšķernieks Roberts Gobziņš, svētku
apmeklētājus priecēja grupa „My Radiant You”, šarmantā Elza Rozentāle,
kā arī Horens un Speiss no pašmāju
regeja apvienības „Riga Reggae”.
Daniels no Bauskas svētkus apmeklē ik gadu. Viņu priecē svētku
atmosfēra: „Uz šiem svētkiem nāk
labi cilvēki, esmu atnācis viens, bet
man tāpat šeit ir jautri.” Savukārt
Olga jau otro gadu uz „Vimbu svēt-

N

acionālais veselības dienests
informē, ka no 2019. gada
1. maija tiek izbeigtas līgumattiecības ar ģimenes ārsti Liju
Krūmiņu un viņas praksē reģistrētie pacienti atreģistrēti.
Atreģistrētie pacienti aicināti
reģistrēties pie ģimenes ārsta, kura
darbības pamatteritorijā atrodas personas deklarētā dzīvesvieta.
Vienoties par reģistrāciju var
arī ar citu ģimenes ārstu, kuram ir

kiem” mēro ceļu no Rīgas: „Man patīk pavasara dienas pavadīt pie dabas.
Nedaudz jau vējš pūš, bet esmu silti
saģērbusies. Uztaisot jauku bildi piemiņai, saņēmu bezmaksas vimbu no
kūpinātavas, kas lieliski garšoja klausoties labu muzikālu pavadījumu.
Manuprāt, šis pasākums ir piemērots
ģimenēm ar bērniem, jo par katra interesēm ir padomāts.”
Pasākuma izskaņā tika sveikti Labas gribas makšķerēšanas sacensību
veiksminieki. Godinājām arī vecāko
sacensību dalībnieku – 1940. gadā
dzimušo Valdi Stuļģi, bet jaunākajiem dalībniekiem, brāļiem Ernestam
un Ralfam, bija vien četri gadi. Dāmu
kategorijā brangāko zivi nomakšķerēja Madara Jonāne. Trešo vietu
ar 865 gramu smagu vimbu izcīnīja
Ainārs Kaktiņš, otro vietu ar tik pat
smagu, bet prāvāku vimbu, ieguva
Elgars Prikulis, savukārt godpilnajā
pirmajā vietā ar 890 gramu smagu
vimbu ierindojās baušķenieks Valērijs Slajevs. Viņš sacensībās makšķerēja ar gruntsmakšķeri, kā pirmo zivi
izvilcis sapalu, bet viena no piecām
nomakšķerētajām vimbām izrādījusies pirmās vietas cienīga. „Nekad
neesmu šādās sacensībās uzvarējis,
šī ir pirmā reize. Balvu kā piemiņu
glabāšu mājās,” priecājas Valērijs.
Kopumā svētkos nomakšķerēta 131
vimba, kopējais zivju svars nedaudz
pārsniedz 66 kilogramus.
Bauskas Kultūras centra pasākumu
producente, „Vimbu svētku” organizatore Līga Stankeviča aizvadītos
svētkus vērtē kā veiksmīgus: „Svētki paskrien ātri. Man patīk izdzīvot
procesu pirms un pēc svētkiem, palūkoties no malas uz notikumiem,
risināt, sajust noskaņu un pastāvēt
par to. Priecāties par liktenīgām un
veiksmīgām sadarbībām. Ja man
jāatskatās uz iepriekšējiem gadiem,
tad vērtīgākais ir tas, ka mēs augam
– gan kā komanda kļūstam profesionālāki, gan spējam vairāk piedāvāt
apmeklētājiem, ko pierāda arī augošais svētku viesu skaits. Manuprāt,
nav būtiski, vai vimbas kumoss pietika visiem, būtiski ir lai katrs jūt, ka
par viņu ir padomāts. Tieši par to es
uztraucos, rīkojot svētkus – vai visi
jutīsies piederīgi šim pasākumam.”
Bauskas Kultūras centrs izsaka
pateicību Zivju fondam, Saulaines
teritoriālās struktūrvienības, Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma
jauniešiem, N-G Mix, kā arī ikvienam, kurš piedalījās svētku tapšanā
un pavadīja Pirmās Lieldienas Mūsas upes krastā – pasākumā visai ģimenei „Vimbu svētki”.

Ilze Lujāne,
Bauskas Kultūras centrs

līgums ar valsti par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu. Saraksts pieejams
Nacionālā veselības dienesta mājaslapas www.vmnvd.gov.lv sadaļā
Veselības aprūpes pakalpojumi - Ģimenes ārsti - Ģimenes ārsti atbilstoši teritorijām.
Varat sazinieties ar Nacionālā veselības dienesta Zemgales nodaļu,
tālr. 63027249, e-pasta adrese: zemgale@vmnvd.gov.lv.

Aprīlī uzsākta grants ceļu pārbūve
Ceraukstes un Vecsaules pagastā
Projekta „Bauskas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Ceraukstes
pagastā” īstenošanai saņemts Eiropas
lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums, savukārt grants ceļu pārbūve Vecsaules
pagastā tiek veikta par pašvaldības
budžeta līdzekļiem. Projektu mērķis
ir atbalstīt investīcijas publiskās ceļu
infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai
lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.
Abos projektos pārbūvējamie ceļa
posmi ir ļoti sliktā stāvoklī, daudzviet
izveidojušies iesēdumi un bedres.
Ceļa sega zaudējusi nestspēju. Mainīga biezuma apaugums nomalēs traucē
ūdens atvadi no ceļa, nav nodrošināts
seguma šķērsslīpums. Esošā grāvju sistēma daudzviet ir aizaugusi ar
krūmiem. Nav veidotas piemērotas
nobrauktuves uz piegulošajiem īpašumiem, caurtekas ir vizuāli sliktā
stāvoklī, tikai daļēji pilda funkcijas.
Projektā „Bauskas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Ceraukstes
pagastā” plānots veikt Bauskas novada Ceraukstes pagasta ceļa „Lidlauka iela – Lielzeltiņi” posma izbūvi
0,415 km garumā un 7m platumā,
grants ceļa „Griķu skola – Čugas
– Dane”” posma pārbūvi 3,946 km
garumā un grants ceļa „A7 – Ziedoņi
– Kociņi - Bērzaiņi” posma pārbūvi
5,442 km garumā. Tātad kopā atjaunot grants ceļa konstrukciju 9,388 km
garā posmā ar platumu 3,50 m līdz
5,50 m, nodrošinot ūdens noteci no
brauktuves. Lietus ūdeni paredzēts
uztvert esošajos un projektējamajos
sāngrāvjos vai ievalkās, caurtekās
zem ceļa un nobrauktuvēm un meliorācijas drenāžas sistēmās.
Jaunais ceļa posms savienos Ce-

raukstes pagasta Janeiku ielu ar
jaunbūvējamās Lidlauku ielas posmu
Bauskas pilsētā, kurai paredzēts pieslēgums valsts nozīmes autoceļam
A7. Lai nodrošinātu ūdens noteci no
brauktuves, virsma paredzēta ar šķērskritumu 2,5%. Paredzēts izbūvēt salizturīgo slāni 50cm biezumā, virs tā
uzklājot asfaltu.
Projekta kopējās izmaksas 974
692,49 eiro, t.sk. būvniecības izmaksas 950 825,24 eiro, būvuzraudzības
izmaksas 20 600,25 eiro, autoruzraudzības izmaksas 3 267 eiro. ELFLA
finansējums – 696 567,31, Bauskas
novada pašvaldības līdzfinansējums
– 278 125,18 eiro.
Būvdarbus plānots pabeigt līdz
2019.gada 30.novembrim, tos veiks
SIA „VIONA”.
Otrā projektā „Bauskas novada
pašvaldības grants ceļu pārbūve Vecsaules pagastā” plānota Bauskas novada Vecsaules pagasta grants ceļu
„Zvejnieki – Baltā muiža” pārbūvi
2,418 km garumā, „Leriķi –Lejkristi”
pārbūve 0,765 km garumā, „Vecsaules
skola – Kārkli - Vekmaņi” pārbūve
4,359 km garumā un „Kaģeni - Villeni - Kārkli” pārbūve 2,318 km garumā, tātad kopā paredzēts atjaunot ceļa
konstrukciju 9,86 km garā posmā ar
platumu 3,50 m līdz 5,50 m, nodrošinot ūdens noteci no brauktuves.
Projekta kopējās izmaksas ir 1 895
313,71 eiro, t.sk. būvniecības izmaksas 1 868 210,31 eiro, būvuzraudzības izmaksas 23 594,40 eiro, autoruzraudzības izmaksas 3 509 eiro.
Būvdarbus plānots pabeigt līdz
2019.gada 30.jūlijam, tos veiks SIA
„STRABAG”.

Jolanta Kalinka,
projektu vadītāja

SIA „Bauskas siltums” par 2019.gadā
plānotajiem darbiem
SIA „Bauskas siltums” savu darbību balsta uz SIA „Bauskas siltums”
vidējā termiņa darbības stratēģiju
2019. – 2021.gadam, kura apstiprināta 2019.gada janvārī.
2019.gadā plānots veikt:
1. Siltumtrases:
• rekonstruēt siltumtrases pievadu
uz poliklīnikas ēku Dārza ielā 7/1 un
siltumtrases pievadu uz ēku Dārza
ielā 12A. Veco cauruļvadu nomaiņa
ar TWIN plastmasas cauruļvadiem
(divi vienā), minētajos posmos samazinās zudumus par 30%. Siltuma
trases nomainīs nepārtraucot siltumenerģijas padevi pārējām ēkām, izņemot - vienas dienas atslēgumu minētajās ēkās cauruļvadu pārslēgšanai;
• rūpnieciski izolēto cauruļvadu
iegāde siltumtrases posma Salātu
20 – Salātu 28 nomaiņai ar 219 mm
cauruļvadiem 180 m garumā. Ar šī
posma rekonstrukciju SIA „Bauskas
siltums” noslēgs siltumtrašu rekonstrukcijas programmu Bauskā un trases būs atjaunotas 100% apmērā.
• aprīlī plānots nodot ekspluatācijā jaunizbūvēto siltumtrasi no ēkas
Kareivju ielā 3 līdz administratīvā
korpusa – sporta spēļu hallei Pilskalna ielā 26. Trases hidrauliskā pārbaude ir pabeigta.
2. Katlumāja:
• maijā vidū notiks šķeldas katla

starpsezonu apkope un vienlaicīgi
garantijas ietvaros – uzstādītā dūmsūkņa nomaiņa ar lielākas jaudas
sūkni;
• SIA „WINDAU” koģenerācijas stacija atrodas pārdošanas stadijā. To iegādājas SIA „MODUSS
HOLDING”. Pēc jauno īpašnieku
aplēsēm koģenerācijas stacija varētu
atsākt darbību š.g. rudenī, nodrošinot
2 MW siltuma jaudu apkures sezonā.
3. Ēku siltummezgli:
• SIA „Bauskas siltums” vasarā
veiks siltumskaitītāju verifikāciju 18
objektos par saviem līdzekļiem, jo
šīs izmaksas iekļautas siltumenerģijas tarifā;
• izmantojot SIA „Bauskas siltums” datu attālinātas nolasīšanas
sistēmu SCADA, tiks veikts attālinātas nolasīšanas sistēmas tests, lai noskaidrotu iespēju apsaimniekotājiem
papildus siltumskaitītāja rādījumiem
veikt arī ēkas attālinātu siltummezgla vadīšanu, dodot iespēju apsaimniekotājiem sekot mezgla darbībai
datorā. Pozitīva testa gadījumā SIA
„Bauskas siltums” šādu pakalpojumu varēs piedāvāt visiem klientiem
– ēku īpašniekiem vai apsaimniekotājiem.

Ilmārs Rūsis, SIA „Bauskas
siltums” valdes loceklis”

lasiet arī www.bauska.lv

2019.gada 26.aprīlī
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Fotoieskats Vimbu svētkos FOTO-Edgars Namiķis

Pirmie makšķernieki Mūsas upes krastā pulcējās jau rīta agrumā

Ziepju burbuļi priecē gan lielus, gan mazus svētku apmeklētājus

Zemessardzes 53. kājnieku bataljona zemessargi ļāva iejusties zemessarga ādā, uzmērot ekipējumu

Saulaines teritoriālās struktūrvienības, Kandavas Lauksaimniecības
tehnikuma jaunieši rūpējās, par gardām vimbām

Pakur.lv darbnīcā varēja izgatavot savu putnu būrīti

Uz un no „Vimbu svētkiem” varēja doties cauri īpašiem svētku vārtiem

„Vimbu svētkos” netika aizmirsts arī par Lieldienu tradīcijām – apmeklētāji varēja šūpoties, krāsot olas

Pirmo reizi Labas gribas makšķerēšanas sacensībās uzvar baušķenieks
Valērijs Slajevs.

6

2019.gada 26.aprīlī

lasiet arī www.bauska.lv

Aktuāli novadā

Pašvaldība ievieš energopārvaldības sistēmu

8.aprīlī notika kārtējā Bauskas
novada pašvaldības Energopārvaldības sistēmas (EPS) darba grupas
sanāksme, kur noteica darba grupas
locekļu atbildības sfēras un apstiprināja Pārvaldības pārskatu par periodu no sistēmas ieviešanas 2018.
novembrī līdz 2019.gada aprīlim.
Tika izskatīti jautājumi, kas ir saistīti ar apkopotajiem pašvaldības ēku
energosnieguma 2018.gada rādītājiem un atsevišķās ēkās veicamiem
pasākumiem energosnieguma rādītāju uzlabošanai.
Tika nolemts, ka sākot ar šā gada
maiju, novada mājaslapā bauska.
lv tiks izvietota Energopārvaldības
informatīvā sadaļa. Tajā interesentiem būs pieejama informācija par
EPS notikumiem, pieņemtajiem lēmumiem, kā arī par energokomandu
sasniegumiem Energotaupīšanas sacensībās.
Kā viens no pārvaldības sistēmas
mērķiem ir noteikts ESP sertifikācija. 17.aprīlī notika sertifikācijas
pirmā posma audits. Pārbaudes laikā
auditori pārliecinājās, ka pašvaldībā
ieviestā energopārvaldības sistēma

tiek uzturēta atbilstoši ISO standarta,
normatīvo aktu un organizācijas noteiktajām prasībām. Jāgūst pārliecība, ka līmenis, kādā ieviesta pārvaldības sistēma, pamato gatavību otrā
posma auditam. Sertifikācijas otrā
posma audits notiks maija beigās.
Ieviešot EPS, atbilstoši ISO EN
LV 50001:2017, standarta pamatā
ir nepārtrauktas uzlabošanas metode „plāno, dari, pārbaudi, rīkojies”
(PDPR). Standarts paredz energopārvaldības iekļaušanu organizācijas
ikdienas darbībā.
2016.gada 29.martā stājās spēkā Energoefektivitātes likums, kura
mērķis ir energoresursu racionāla
izmantošana un pārvaldība, lai sekmētu ilgtspējīgu tautsaimniecības attīstību un ierobežotu klimata pārmaiņas. Lai arī pašvaldībai likumdošana
neuzliek par pienākumu ieviest energopārvaldības sistēmu, novada vadība ir apliecinājusi vēlmi izveidot,
ieviest un uzturēt energopārvaldības
sistēmu Bauskas novadā.

Raitis Ignatjevs, Attīstības
un plānošanas nodaļas
energopārvaldnieks

Aizvadīts „Satiec savu
meistaru!” 2019
Visā Latvijā jau vienpadsmito
reizi notika pasākums „Satiec savu
meistaru!”. Šogad 5., 6. un 7. aprīlī dažādu prasmju meistari savus
apmeklētājus gaidīja 155 norises
vietās. Pasākuma būtība ir vēstīt
plašākai sabiedrībai par nemateriālā
kultūras mantojuma saglabāšanu un
pārmantošanu, kā arī meistariem,
viņu zināšanām un prasmēm.
Bauskas muzeja Tautas lietišķās
mākslas studijā „Bauska” interesenti šogad varēja gūt ieskatu pērļu
jostu darināšanā. Studijas vadītājas
Sanitas Behmanes-Baibakovas un
speciālistes Ievas Bronko-Pastores
uzdevums bija sniegt zināšanas par
vīriešu svārku/kažoka jostas izgatavošanas procesu. Vēsturiskais mate-

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

riāls, etnogrāfiskā tautas tērpa pērļu
vai krustdūriena tehnikā izšūtu jostu
oriģināli (19. gs. 2.p.) tika izstādīti
no Bauskas muzeja krājuma.
Krustdūriena un pērļu izšūšanas
tehnika, katrai tehnikai atbilstoša
materiāla izvēle, jostas aizdares
veidi, ādas izvēle, jostas detaļu savienošana, šie un vēl citi bija jautājumi, uz kuriem saņēma atbildes
interesenti no Skrīveriem, Līgatnes,
Iecavas, Mežotnes, Bauskas u.c.
Paldies, visiem pasākuma apmeklētājiem, lai mums izdodas turēt godā un saglabāt savu kultūras
mantojumu un satikt Savu meistaru!

Ieva Bronko-Pastore, Bauskas
muzeja TLMS „Bauska”
speciāliste

Bauskas novada domes kārtējā sēde maijā
30.05.2019. plkst.14.00.
Domes sēdes varat skatīties tiešraidē yotube kanālā
vai pašvadības mājas lapā bauska.lv

lasiet arī www.bauska.lv
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Pašvaldības policijas informācija
Bauskas novada pašvaldības policijas atskaite par 2019.gada
aprīli (pārskata periods 26.03.2019.-22.04.2019.)
Sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli

5

No tiem par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa noteikumu pārkāpumiem:

3

Par smēķēšanu neatļautās vietās (LAPK 42. p. 1.d.)

2

1

Par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu (LAPK 149. p. 9.d.)

1

No tiem par Bauskas novada saistošo noteikumu neievērošanu:

2

10

Nr.11 „Saistošie noteikumi par sabiedrisko kārtību Bauskas novada administratīvajā teritorijā”
Par atrašanos sabiedriskās vietās ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu. (18.13.p.)

1

Nr.19 „Saistošie noteikumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu”
Novietot vai izbērt blakus konteineriem, uz ielām skvēros, parkos, mežos, citos dabas objektos vai vietās,
kur to savākšana vai apglabāšana nav atļauta (70.2.p.)

1

Saņemti personu iesniegumi

4

Izskatīti personu iesniegumi

2

Administratīvās lietvedības uzsākšana

8

Administratīvās lietvedības izbeigšana

4

Atlikumā materiāli

15

7

Dzimtsarakstu ziņas
Dzimtsarakstu nodaļas statistika no 26.03.2019. līdz 18.04.2019.
Reģistrēti dzimušie 24,t.sk. 11 meitenes un 13 zēni
Reģistrēti mirušie 26, t.sk. 13 sievietes un 13 vīrieši
Reģistrētas laulības 5, t.sk. baznīcā Bērniem doti vārdi: Alens, Tomass, Emīls, Ričards, Artis, Rinalds,
Aleksis, Daniels, Krišjānis, Endijs, Eduards, Everts- divās ģimenēs, Letīcija, Rebeka, Elza, Enija, Dārta, Kristīne, Marta, Luīze, Patrīcija, Gerda,
Megija.

Apsveikumi
Sirsnīgi sveicam mūsu novada dižos
jubilārus
Ainu ERCMANI Codē
Ausmu KALĒJU Bauskā
Zelmu OZOLU Vecsaulē
Arvīdu PUMPURU Īslīcē
Modrīti TARASĒVIČU Bauskā

Sirsnīgi sveicam Dimanta kāzās
Aivaru un Dainu LĪDAKAS Bauskā

Dzintaru un Lidiju KĀRKLIŅUS Bauskā

Sirsnīgi sveicam Zelta kāzās

BNPP izskatītas administratīvā pārkāpuma lietas

Jevgeniju un Aiju BONDARENKO Bauskā

Administratīvo lietvedību nosūtīšana izskatīšanai/lēmuma pieņemšanai Administratīvajai komisijai (par
saņemtajiem iesniegumiem vai uzsākot administratīvā pārkāpuma lietu) (netiek skaitīt materiāli, kur sastādot
APP nosūta izskatīšanai Administratīvajai komisijai)

1

Materiālu pārsūtīšana pēc piekritības

2

Izteikti aizrādījumi par izdarītajiem administratīvajiem pārkāpumiem

47

Patruļas laikā pārbaudītas aizdomīgas personas un transportlīdzekļu vadītāji

1

Nodrošināta sabiedriskā kārtība un drošība publisku pasākumu laikā

2

Sadarbība ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu

2

Sadarbība ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu

6

Sadarbība ar Valsts policiju

6

Sadarbība ar Valsts policijas Ceļu policiju (transportlīdzekļu vadītāju nodošana CP kompetencē)

2

Sadarbība ar Bauskas novada Bāriņtiesu un/vai Sociālo dienestu

5

Personu nodošana Valsts policijas darbiniekiem

15

Personu nogādāšana dzīvesvietā

21

Personu nogādāšana nakts patversmē „Gaiziņš”

3

Personu nogādāšana slimnīcā, slimnīcā „Ģintermuiža”

2

Administratīvā kārtā aizturētas personas

14

Klaiņojošu, pamestu, ievainotu dzīvnieku nodošana dzīvnieku patversmei

11

Videoierakstu izsniegšana

6

Bauskas novada pašvaldības policijā saņemti 128 izsaukumi, no tiem:
no fiziskām personām

47

no juridiskām personām

16

no Valsts policijas

64

Iedzīvotāju līdzdalības programmā „MOBIO”

1

patrulēšanas laikā konstatēti pārkāpumi

38

par klaiņojošiem, pieklīdušiem, pamestiem dzīvniekiem / mirušiem dzīvniekiem

17

par labturības prasību mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumu neievērošanu

2

par sabiedriskās vietās guļošām personām

18

par alkoholisko dzērienu lietošanu un personu atrašanos alkohola reibuma stāvoklī sabiedriskās vietās/ par
atrašanos sabiedriskā vietā ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu

35

par kaimiņu konfliktiem /konfliktiem ģimenē

24

par kautiņiem

2

par agresīvu/neadekvātu personu

10

par nogādāšanu krīzes centros

2

par transportlīdzekļiem, kas novietoti, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumu prasības

8

par transportlīdzekļa vai velosipēda vadīšanu alkohola reibumā

2

par ilgstoši atstātu transportlīdzekli uz ceļa, pamestu transportlīdzekli

7

par darbībām, kas rada troksni un traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru

9

par publiskas teritorijas izbraukāšanu ar kvadraciklu/ motorolleri

2

par nesakārtotu īpašumu

7

par zādzībām

3

par zāles un zaru dedzināšanu

3

par sadzīves atkritumiem/būvgružiem

15

par palīdzības sniegšanu

19

par bezpajumtniekiem/ par ubagošanu

3

Sagatavoja Solvita Žižņauska

Neaizmirsīsim izkārt karogu maijā

Saskaņā ar likumu „Par Latvijas valsts karogu”
– 1.maijā – Darba svētkos, LR Satversmes sapulces sasaukšanas
dienā
– 4.maijā – LR Neatkarības deklarācijas
pasludināšanas dienā pie iestādēm un dzīvojamām ēkām jāizkar Latvijas valsts karogs

„Bauskas Novada Vēstis” lasāmas arī Bauskas
novada mājas lapā www.bauska.lv
Pašvaldības izdevuma nākamais numurs iznāks
17.maijā

8

lasiet arī www.bauska.lv

2019.gada 26.aprīlī

Informācija, paziņojumi

Bauskā šogad gaidāmi
koši kultūras
notikumi
Bauskā kultūras dzīve kūsā – šogad baušķeniekus un pilsētas viesus
gaidīs mūzikas festivāli, brīvdabas
izrādes, aizraujošas saulgriežu svinības, kā arī dažādi citi notikumi. Starptautiski atzītas metālmūzikas apvienības, labākais no pašmāju smagās
mūzikas, seno amatnieku meistarklases, vēstures rekonstrukciju klubu
cīņu paraugdemonstrējumi, krāšņas
uguns skulptūras, kā arī tematiskas
lekcijas – to un vēl vairāk iespējams
piedzīvot 7.-9. jūnijā mūsdienu etniskās mūzikas un seno amatu festivālā „Zobens un lemess”.
Bauskas pilsētai 410 un Bauskas
Novada svētki šogad norisināsies
21. un 22. jūnijā Bauskā. Baušķeniekus un viesus gaidīs aizraujošas
norises un muzikāli notikumi pilsētā.
Bauskas Pilskalna parka estrādē
23. jūnijā notiks košs Bauskas pilsētas svētku svinību turpinājums – vērienīgais Latvijas Radio 2 (LR2) un
televīzijas kanāla LNT dižkoncerts
„Līgojam Bauskā!”. Dižkoncertā
„Līgojam Bauskā!” uzstāsies Bauskas novada amatiermākslas kolektīvi, Viktors Lapčenoks, Žoržs Siksna,
Olga Rajecka, Ivo Grīsniņš Grīslis,
Samanta Tīna, Ieva Sutugova, Artūrs
Biķernieks, Jānis Buķelis, Edvīns Zariņš, kā arī pavadošais sastāvs – MC
Orķestris.
Festivāls „Country Bauska Festival” 12. un 13. jūlijā piedāvās divas dienas ar lielisku kantrimūzikas
programmu un tematiskām izklaides
iespējām Bauskas Pilskalna parkā.
Kurzemes-Zemgales hercogu Ketleru laika mūzikas un mākslas festivāls „Vivat Curlandia!”, kas norisināsies 20. un 21. jūlijā, ir vienīgais
festivāls Latvijā, kurā iespējams dzirdēt ne tikai ārzemju viduslaiku, renesanses un agrīnā baroka mūzikas grupas, iepazīt pašmāju senās mūzikas
meistarus un uzlecošās zvaigznes, bet
arī piedzīvot autentisku 17. gadsimta
operas uzvedumu vēsturiskajā sveču
apgaismojumā.
Senioru deju festivāls „Annas
danči”, kas norisināsies jau astoto
reizi, šogad dejotājus pulcēs 27. jūlijā Bauskas Pilskalna parka estrādē.
Kā ierasts, arī šogad elegantās Eiropas dejas izpildīs aizrautīgi senioru

Festivāls
„Bauska
TASTE”
izziņo sestdienas
galveno
mākslinieku
– projektu
„MESA”!

deju kolektīvi no Latvijas.
Īpaši jāizceļ 3. un 4. augusts, kad
Bauskas Pilskalna parka estrādē jau
trešo reizi norisināsies gaidītākais
vasaras notikums Bauskā – mūzikas
un aktīvās atpūtas festivāls „Bauska TASTE”. Arī šogad apmeklētājus
gaidīs Latvijā iecienītu mūziķu uzstāšanās, sportiskas aktivitātes, aizraujošas nodarbes un vienkārši laba atpūta
brīnišķīgā atmosfērā.

26. un 27.
aprīlī biļetes Bauskas Kultūras centra
kasē var
iegādāties
par
15,- eiro.

Bauskas Pilskalna parka estrādē
11. augustā būs skatāma īsti latviska
un visiem pazīstama Rūdolfa Blaumaņa joku luga „No saldenās pudeles”. Izrādē piedalās Daiga Gaismiņa,
Zane Daudziņa, Madara Melne-Tomsone, Ivars Kļavinskis, Ģirts Ķesteris
(vai Juris Lisners), Līga Zeļģe, Aldis
Siliņš (vai Mārtiņš Počs), Māris Bezmers un Ainārs Ančevskis.
Baltijas ceļš, akcija, kas pulcēja
vairāk nekā miljonu Baltijas valstu
iedzīvotāju un kas šķērsoja arī Bauskas novada robežas, šogad atzīmē 30.
gadadienu, kuru 23. augustā svinīgi
pieminēs arī Bauskas Pilskalna parka
estrādē īpašā lieluzvedumā „Čikāgas
piecīši – atgriešanās”. Izrādē piedalās Artūrs Skrastiņš (vai Mārtiņš
Egliens), Mārtiņš Brūveris, Rolands
Beķeris, Inita Dzelme-Sondore, Ieva
Sutugova, Ginta Krievkalna un Marģers Eglinskis.
Vasaras sezonas izskaņu Bauskas
vecpilsētas pagalmu un putras godēšanas svētkos atzīmēs 7. septembrī.
IX Pagalmu svētkos un VII Putras
godēšanā varēs iepazīties ar vēl svētkos neredzētiem Bauskas vecpilsētas
pagalmiem, iesaistīties aizraujošās
aktivitātēs, iepirkties Zemgales dižtirgū, kā arī nobaudīt dažādu garšu
putras.
Decembrī Bauskas rātslaukumā
notikumu mājā „Baltais briedis”
gaidāmas daudzveidīgas meistarklases, muzikāli notikumi, svētku tirdziņi, kā arī dažādi tematiski pasākumi,
ieskandinot Ziemassvētkus un sagaidot Jauno gadu.

Ilze Lujāne,
Bauskas Kultūras centrs

Paziņojums par izsoli
Bauskas novada dome 2019.gada
15.maijā pulksten 14.15 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā
rīko pašvaldības nekustamā īpašuma
– Kļavu iela 4, Vecsaules pag., Bauskas
nov., kadastra Nr. 4092 001 0181, kas sastāv no zemes vienības (starpgabala) ar
platību 0,0549 ha, kadastra apzīmējums
4092 001 0181, atklātu, mutisku izsoli
ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena
jeb izsoles sākumcena – EUR 1500,(viens tūkstotis pieci 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 – Kļavu
iela 4, 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 – Kļavu
iela 4, 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
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.

(seši tūkstoši seši 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 – „Veccīruļi”, Vecsaules pag., Bauskas nov.,
izsoles nodrošinājuma summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR
20,- (divdesmit eiro), kas jāieskai-

ta Bauskas novada domes, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr.
LV06UNLA0050014355676,
AS
„SEB” banka, kods UNLALV2X ar
atzīmi „Nekustamā īpašuma – „Veccīruļi”, Vecsaules pag., Bauskas nov.
izsoles reģistrācijas maksa”.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem
var Bauskas novada domes mājas
lapā www.bauska.lv. Pieteikšanās un
reģistrēšanās izsolei Bauskas novada
administrācijas Klientu apkalpošanas
centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz
16.00, tel. 63922238, 29168555

3300,- (trīs tūkstoši trīs simti eiro).
Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.
Nodrošinājuma nauda – 10% no
nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai
jāieskaita Bauskas novada domes,
reģ. Nr.90009116223, bankas kontā
Nr. LV66UNLA0050019706571,
AS „SEB” banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi „Nekustamā īpašuma – „Stikliņi”, Vecsaules pag.,
Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR
20,- (divdesmit eiro), kas jāieskai-

ta Bauskas novada domes, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr.
LV06UNLA0050014355676, AS
„SEB” banka, kods UNLALV2X
ar atzīmi „Nekustamā īpašuma –
„Stikliņi”, Vecsaules pag., Bauskas
nov. izsoles reģistrācijas maksa”.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem 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
Bauskas novada dome 2019.gada
15.maijā pulksten 13.45 Bauskas
novada domes telpās Uzvaras ielā 1,
Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Veccīruļi”, Vecsaules pag., Bauskas nov., kadastra Nr.
4092 012 0060, kas sastāv no zemes
vienības ar platību 3,02 ha, kadastra
apzīmējums 4092 012 0060 un dzīvojamās mājas, būves kadastra apzīmējums 4092 012 0060 001, atklātu,
mutisku, izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena
jeb izsoles sākumcena – EUR 6600,-

Paziņojums par izsoli
Bauskas novada dome 2019.gada
15.maijā pulksten 14.00 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, divām
būvem, kadastra apzīmējums 4092
003 0090 001 un 4092 003 0090
002, atklātu, mutisku, atkārtoto izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā
cena jeb izsoles sākumcena – EUR

Bauskas novada pašvaldības izdevums iznāk divas reizes mēnesī. 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.

