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Ziņa
Ar īpašu svētku
programmu pie
Grenctāles kultūras
nama atzīmēs
Baltijas ceļa 30 gadu
jubileju

Nr. 14 (131)

NVA atbalsts
sava biznesa
atvēršanai

„Baltijas ceļa”
jubilejas norises
novadā

Lepojamies

Bauskas florbola veterāni - pasaules čempioni
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3. augustā no plkst. 17.00
Grenctāles kultūras namā
un teritorijā ap to Brunavas
pagasta pārvalde sadarbībā ar Latvijas valsts simtgades biroju un
atbalstu no Latvijas Kultūras ministrijas, rīko īpašu Baltijas ceļa
30 gadadienas norisi, „BRĀLĪBA.
BROLYBĖ. BROTHERHOOD”,
kurā piedalīsies amatiermākslas un
populārās mūzikas kolektīvi no Latvijas un Lietuvas.
„Brālība. Brolybė. Brotherhood.” ir Baltijas ceļa 30. gadadienai veltīts latviešu un lietuviešu amatiermākslas un populārās
mūzikas notikums, kura galvenais
mērķis ir ne vien atzīmēt Baltijas ceļa gadadienu, bet arī radīt
„brālīgu” atmosfēru, kurā veicināt
veiksmīgu sadarbību un sadraudzību ar pierobežā esošajām Lietuvas
kultūras iestādēm, to mākslinieciskajiem kolektīviem, dodot iespēju
sarīkojuma apmeklētājiem izbaudīt
daudzveidīgu koncertprogrammu.
Ar īpaši veidotu koncertprogrammu
apmeklētājus priecēs populārās mūzikas izpildītāji dziesminieki Reinis
Jaunais ar Trio (Latvija) un Lukas
Norkūnas (Lietuva), kā arī vokālā
grupa „Capella’A” no Lietuvas un
Igo kopā ar Aivaru Hermani un
Aini Zavacki, izpildot gan Atmodas
laika dziesmas, gan dziesmas no
jaunākajām koncertprogrammām.
Sarīkojuma norises laikā varēs
aplūkot fotoizstādi par godu Baltijas ceļam, kā arī noskatīties Baltijas
ceļa tematikai piemēroto dokumentālo filmu „Baltijas brīvības ceļš”
(Askolds Saulītis, 2014, 52 min), kā
arī pie Brīvības pieminekļa notiekošās norises pārraidi. Ar daudzveidīgu piedāvājumu pasākuma apmeklētāji varēs iepazīties amatnieku un
mājražotāju tirdziņā.
Baltijas ceļa 30. gadadienas ietvaros svētku nedēļā no 19. – 22.
augustam Grenctāles kultūras namā
notiks izglītojoši informatīva tikšanās ar jauniešiem par šo svētku vēsturisko notikumu un nozīmīgumu.

Jurgita Červinska
Brunavas pagasta pārvaldes
kultūras pasākumu
organizatore

Jānis Kārkliņš, Agris Grandovskis, Ingus Panteļejevs, Normunds Grunckis, Konstantīns Balzaris, Andris Erenbots,
Artis Malkavs, Normunds Maskalis, Gints Vecelis, Sergejs Aleksandrovs, Elvis Sakārnis, Ģirts Priedītis, Uģis NiedreFOTO-no albuma
Bauskas florbola veterāni no 1.
līdz 3.augustam spēlēja „European
Masters Games Torino 2019” turnīrā Turīnā, Itālijā. Pirmo reizi „European Masters Games” iekļauts arī
veterānu florbols un turnīram ofi-

ciāli piešķirts pasaules čempionāta
statuss. Bauskas florbolisti kļuva
par pasaules čempioniem 35+ un
45+ vecuma grupā.
35+ grupā vīri no Bauskas grupu spēlēs guva četrus panākumus

un reizi cīnījās neizšķirti. Pusfinālā gūts panākums ar 18:3 pret somiem,bet finālā Bauskas komanda
revanšējās par neizšķirtu grupu spēlē un ar 6:1 pārspēja čehus.
45+ grupā Bauskas vienība divu

apļu turnīrā palika nepārspēti, aiz
sevis atstājot somus un austriešus.

Artūrs Dulbe, sabiedrisko
attiecību speciālists

Aicina pievienoties lāpu skrējienā par godu
Baltijas ceļa 30.gadadienai
Ikviens interesents 23.augustā aicināts pievienoties Latvijas Republikas Valsts robežsardzes un Bauskas novada pašvaldības kopīgi organizētā
lāpu skrējienā par godu Baltijas ceļa 30.gadadienai.
Lāpu skrējiena starts paredzēts plkst. 11.45 pie degvielas uzpildes stacijas Neste, Elejas ielā 1. Latvijas Republikas Valsts robežsardzes amatpersonas,
kopā ar Bauskas Bērnu un jaunatnes sporta skolas sportistiem un visiem brīvprātīgajiem interesentiem, dosies lēnā un rāmā skrējienā līdz Bauskas novada
domes ēkai, Uzvaras ielā 1. Svinīgais pasākums plānots no plkst. 12.00 pie ozola, kurš iestādīts par godu Latvijas simtgadei. Pasākumā klātesošos uzrunās
Latvijas Republikas Valsts robežsardzes un Bauskas novada domes pārstāvji. Par muzikāliem priekšnesumiem gādās Codes folkloras kopa „Dreņģeri”.
Pēc neilgā pasākuma, Lāpu skrējiena dalībnieki turpinās skrējienu no domes ēkas līdz otrpus Mēmeles tiltam esošajai autostāvvietai, no kurienes lāpa
tiks transportēta uz Rīgu.
1989.g. 23. augustā trīs Baltijas valstis izveidoja 650 km garu cilvēku ķēdi. Baltijas ceļš kļuva par vienu no nozīmīgākajiem modernās Lietuvas, Latvijas un Igaunijas vēstures notikumiem. Dzīvā ķēde no Viļņas līdz pat Tallinai visai pasaulei demonstrēja Baltijas valstu solidaritāti un apņēmību vienoti
tiekties pēc brīvības un Baltijas valstu neatkarības.
Skrējiens paredzēts pa ietvi, neierobežojot satiksmi.
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Saistošie noteikumi
Bauskā 2019.gada 25.aprīlī Nr.8 (protokols Nr.4, 5.punkts)

Grozījumi Bauskas novada domes 2016.gada 31.marta
saistošajos noteikumos Nr.8 „Saistošie noteikumi par
valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Bauskas
pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā esošo ēku
vēsturisko fasāžu un būvgaldniecības izstrādājumu
atjaunošanu”
(Precizēti ar 25.07.2019. lēmumu, prot.Nr.9, 24.p.)
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
kultūras pieminekļu aizsardzību”
24.panta otro daļu
Izdarīt Bauskas novada domes
2016.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.8 „ Saistošie noteikumi
par valsts nozīmes pilsētbūvniecības
pieminekļa „Bauskas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā esošo ēku
vēsturisko fasāžu un būvgaldniecības izstrādājumu atjaunošanu” šādus
grozījumus:
1. Papildināt 1.punktu aiz vārda
„atjaunošanai” ar vārdiem „kā arī palīgēku (malkas šķūņu, segtu nojumju, koka sastatņu konstrukciju, kas
paredzēta malkas glabāšanai utt.),
kas ir Bauskas pilsētas vēsturiskā
centra vēsturiska, neatņemama sastāvdaļa, eksponējas uz ielu un veido
koptēlu ar fasādi un vecpilsētas vēsturisko apbūvi, atjaunošanu”.
2. Papildināt 2.1.apakšpunktu aiz
vārda „atjaunošanai” ar vārdiem „kā
arī palīgēku, kas veido koptēlu ar
ēkas fasādi, atjaunošanai”.
3. Papildināt 2.punktu ar
2.7.apakšpunktu šādā redakcijā:
„2.7. palīgēka – vieglas konstrukcijas palīgēka malkas uzglabāšanai
(malkas šķūnis, segta nojume, koka
sastatņu konstrukcija utt.), eksponējas uz ielu un veido koptēlu ar ēkas
fasādi, funkcionāli saistīta ar Bauskas vecpilsētas daudzdzīvokļu mājām;”.
4. Papildināt 6.punktu aiz vārda
„izstrādājumus” ar vārdiem „kā arī,
lai atjaunotu palīgēku, kas veido
koptēlu ar ēkas fasādi.”

Paziņojums par izsoli
Bauskas novada dome 2019.
gada 28.augustā pulksten 13.30
Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Ābelīšu starpgabals”, Gailīšu pag.,
Bauskas nov., kadastra Nr. 4060 004
0148, kas sastāv no zemes vienības
ar platību 2,42 ha, kadastra apzīmējums 4060 004 0148, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā
cena jeb izsoles sākumcena – EUR
18200,- (astoņpadsmit tūkstoši divi
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 – „Ābelīšu starpgabals”, Gailīšu
pag., Bauskas nov., izsoles nodroši-

5. Izteikt 7.punktu šādā redakcijā:
„7. Ēkas vēsturisko fasāžu un
būvgaldniecības izstrādājumu un
palīgēku atjaunošanai atbalstāmie
pasākumi.”.
6. Papildināt 7.punktu ar
7.5.apakšpunktu šādā redakcijā:
„7.5. palīgēkas, kas veido koptēlu ar ēkas fasādi, atjaunošanai 50 %,
ja palīgēka redzama no ielas, 75 %,
ja palīgēka ietilpst Bauskas pilsētas
vēsturiskā centra perimetrālajā apbūvē, bet ne vairāk kā 5000 euro;”.
7. Izteikt 10.4.1.apakšpunktu šādā
redakcijā:
„10.4.1. ēkas vēsturiskās fasādes,
būvgaldniecības izstrādājumu vai palīgēkas atjaunošanai;”.
8. Izteikt 11.4.apakšpunktu šādā
redakcijā:
„11.4.Bauskas novada administrācijas Bauskas novada Būvvaldē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saskaņotu būvniecības dokumentāciju.”.
9.Svītrot 11.6.apakšpunktu.
10. Papildināt 19.punktu aiz vārda
„atjaunošanai” ar vārdiem „palīgēkas, kas veido koptēlu ar ēkas fasādi,
atjaunošanai, pēc iespējas izmantojot
vēsturiskās detaļas.”.
11. Izteikt 21.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā: „Pēc ēkas
vēsturiskās fasādes, būvgaldniecības
izstrādājumu vai palīgēkas atjaunošanas darbu pabeigšanas izpildīto
darbu kvalitāti novērtē Saimnieciskā
nodaļa un paraksta pieņemšanas un
nodošanas aktu.”.
12. Papildināt 1.pielikuma otro tabulu ar 3.punktu šādā redakcijā:
„3. Palīgēkas atjaunošana”.

Domes priekšsēdētāja vietnieks
V.Čačs

nājuma 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 –
„Ābelīšu starpgabals”, Gailīšu 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.

„Bauskas Novada Vēstis” nākamais izdevums iznāks
30.augustā

1.pielikums Bauskas novada domes 2016.gada 31.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8
(Grozīts ar 25.04.2019.saistošajiem noteikumiem Nr.8, precizētiem 25.07.2019.)

Pieteikuma veidlapa pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai
Ēkas adrese
Ēkas kadastra Nr.
Pieteikuma iesniedzēja nosaukums, reģistrācijas Nr.
Pieteikuma iesniedzēja adrese
Pieteikuma iesniedzēja kontaktpersonas vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, tel. Nr.
Pieteikuma iesniedzēja bankas konta Nr.

Atzīmēt, kurai no minētajām, grupām šis pieprasījums atbilst:
1.

Ēkas vēsturiskās fasādes atjaunošana

2.

Būvgaldniecības izstrādājumu atjaunošana

3.

Palīgēkas atjaunošana

Īsi aprakstīt problēmu, kas tiks novērsta, vai daļēji novērsta,
izmantojot no pašvaldības pieprasīto līdzfinansējumu
Kopējās būvmateriālu izmaksas

EUR

No pašvaldības prasītais finansējums

EUR

Pielikumā pievienoti dokumenti, atzīmēt pievienotos:
Ja jau izstrādāta - noteikumiem atbilstoša tehniskā dokumentācija
Īpašuma tiesību apliecinošu dokumentu kopijas un dokuments, kas apliecina pilnvarnieka tiesības
attiecīgi rīkoties īpašnieka vārdā (izņemot SIA „VIDES SERVISS”)
Arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija
Paredzēto būvmateriālu izmaksu tāme
Citi materiāli
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums
Apliecinu, ka visi pielikumā pievienotie dokumenti ir patiesi un atbilst oriģinālam
Pieteikuma iesniedzēja paraksts

Pieteikuma iesniegšanas datums

Atzīme par pieteikuma reģistrāciju Bauskas novada pašvaldībā

Bauskas novada domes 2019.gada 25.aprīļa saistošo noteikumu Nr.8 „Grozījumi
Bauskas novada domes 2016.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.8 „Saistošie
noteikumi par valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Bauskas pilsētas
vēsturiskais centrs” teritorijā esošo ēku vēsturisko fasāžu un būvgaldniecības
izstrādājumu atjaunošana””
paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums
Likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 24.panta otrā daļa
nosaka, ka pašvaldībām to saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā ir
tiesības no pašvaldības budžeta piešķirt līdzekļus to vietējas nozīmes
kultūras pieminekļu konservācijai
un restaurācijai, kuri īpašnieka (valdītāja) noteiktajā kārtībā ir pieejami
sabiedrības apskatei.
Lai uzlabotu vecpilsētas pilsētvidi, ir paplašināti atbalstāmie pasākumi, kuriem piešķir pašvaldības
līdzfinansējumu.
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošo noteikumu grozījumu
mērķis ir nodrošināt Bauskas pilsētas vēsturiskā centra teritorijā esošo
ēku autentiskuma un arhitektoniski
kvalitatīvas vides saglabāšanu, tai

skaitā veicināt funkcionāli saistīto
palīgēku (malkas šķūnis, segta nojume, koka sastatņu konstrukcija utt.),
kas atrodas kultūras pieminekļa teritorijā un ir būtiska Bauskas pilsētas
vēsturiskā centra sastāvdaļa, kas ir
saglabājama un atjaunojama pēc iespējas izmantojot vēsturisko materiālu un būvgaldniecības elementus.
Saistošo noteikumu grozījumi
paredz piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu palīgēku, kas veido koptēlu ar ēkas fasādi atjaunošanai.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Līdzfinansējums tiek piešķirts
apstiprinātā pašvaldības budžeta
ietvaros.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības

BCB		
Esošais darba laiks		
Pirmdiena
11-18			
Otrdiena
11-18			
Trešdiena
11-18			
Ceturtdiena
11-18			
Piektdiena
11-18			
Sestdiena
10-16			
				

vidi pašvaldības teritorijā
Saglabājot un atjaunojot kultūras
pieminekļus un ar tiem funkcionāli
saistītas ēkas, vienlaikus tiks uzlabota vide kopumā, kā arī būs pozitīvs iespaids uz tūrisma infrastruktūras un kultūras sfēras attīstību.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai ir jāiesniedz pieteikums
un konkrētam atbalstāmajam pasākumam saistošajos noteikumos noradītie dokumenti.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Konsultācijas notikušas ar biedrību „Bauskas vecpilsēta”.

Domes priekšsēdētāja vietnieks
V.Čačs

Darba laiks pēc izmaiņām
11-18
Bauskas Centrālās
11-18
11-18
darba laiks vasarā
11-18
11-18
Jūlijā, augustā slēgts
Mēneša pēdējā piektdiena Spodrības diena

bibliotēkas
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Aktuāli pašvaldībā

Ārkārtas domes sēdē deputāti atbalsta
Mežgaļu sākumskolas pievienošanu
Griķu pamatskolai
Bauskas novada domes deputāti
31.augustā strādāja ārkārtas domes
sēdē, kurā tika lemts par Mežgaļu
sākumskolas pievienošanu Griķu
pamatskolai. Septiņiem deputātiem
balsojot „par” (Juris Landorfs, Inita
Nagņibeda, Voldemārs Čačs, Arnolds Jātnieks, Raitis Ābelnieks, Jānis
Dūmiņš, Kristīne Kazāka), pieciem
„atturoties” (Rudīte Čakāne, Andris
Arcimovičs, Agris Mustermanis, Uldis Kolužs, Valdis Veips) un vienam
deputātam nebalsojot (Aleksandrs
Novickis), sagatavotais lēmumprojekts tika atbalstīts. Sēdē nepiedalījās četri deputāti – Mārīte Ķikure,
Aivija Kursīte, Karīna Andreika un
Gatis Skurba.
Mežgaļu sākumskolas pievienošana Griķu pamatskolai nepieciešama nepietiekama izglītojamo skaita
dēļ, līdz ar to nav iespējams organizēt pilnvērtīgu mācību procesu sākumskolas posmā. Atbilstoši Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 15.panta
ceturtās daļas 1.punktam iestādi likvidē, to pievienojot citai iestādei, kā
rezultātā pievienojamā iestāde beidz
pastāvēt. Līdz ar to Mežgaļu sākumskolas likvidācija notiek ar pievienošanas metodi Griķu pamatskolai.
Novada dome reorganizē un likvidē
izglītības iestādes, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju.
Pirmsskolas izglītības programmā, atbilstoši Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) datiem,
Mežgaļu sākumskolā ir reģistrēti 19
izglītojamie – desmit izglītojamie
5 – 6 gadu vecuma grupā un deviņi izglītojamie 1,5 – 4 gadu vecuma
grupā. Mežgaļu sākumskolai tuvākā
izglītības iestāde ir Griķu pamatsko-

la, kas atrodas 12 kilometru attālumā
no Mežgaļu sākumskolas. Griķu pamatskola var nodrošināt izglītojamajiem mācību procesu visās Mežgaļu
sākumskolas izglītības programmās,
tai ir labiekārtota sporta zāle, iespējas atbalsta personāla pakalpojumam
un ārpusstundu darbam.
Mežgaļu sākumskolas direktore
Solvita Putele informē, ka izglītojamo vecāki ir informēti par situāciju
Mežgaļu sākumskolā – mazā skolēnu
skaita dēļ sākumskolas pakāpē nav
iespējams nodrošināt izglītības procesu. Izglītojamo vecāki ir snieguši
informāciju direktorei par izglītības
iestādēm, kurās bērni turpinās iegūt
izglītību. Tās ir: Griķu pamatskola,
Skaistkalnes vidusskola, Bauskas
sākumskola, Bauskas pilsētas pamatskola un Codes pamatskola.
Mežgaļu sākumskolas darbinieki
saņems kompensāciju atbilstoši tam,
kā paredz likums – par nostrādāto
laiku skolā, neizmantotajiem atvaļinājumiem u.c. Ir pedagogi, kuri jau
atraduši citu darbavietu, daļa turpinās darbu Griķu pamatskolā vai citā
novada izglītības iestādē.
„Cerējām, ka izglītojamo skaits
būs pietiekams un dažas dienas
pirms ārkārtas domes sēdes likās, ka
tā tas tiešām varētu būt. Diemžēl, cerības nepiepildījās,” sacīja Bauskas
novada administrācijas Izglītības nodaļas vadītāja Māra Bauvare.
Deputāts Uldis Kolužs uzskata,
ka šāda situācija izveidojusies valsts
politikas dēļ. „Mūsu valsts politika ir
vērsta uz to, ka laukos ir „par daudz
cilvēku”. Valsts ir panākusi to, ka

Paziņojums par izsoli
Bauskas novada dome 2019.
gada 18.septembrī pulksten 13.30
Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Viduslauks”, Mežotnes pag., Bauskas
nov., kadastra Nr. 4072 004 0023,
kas sastāv no zemes vienības ar
platību 0,4426 ha, kadastra apzīmējums 4072 004 0621, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena
jeb izsoles sākumcena – EUR 2800,(divi tūkstoši astoņi 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 – „Viduslauks”, Mežotnes pag.,
Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR
20,- (divdesmit eiro), kas jāieskai-

Paziņojums par izsoli
Bauskas novada dome 2019.
gada 18.septembrī pulksten 13.45
Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – Klinšu
iela 14A, Janeikas, Ceraukstes
pag., Bauskas nov., kadastra Nr.
4050 001 0497, kas sastāv no zemes vienības (starpgabala) ar platību 0,0307 ha, kadastra apzīmējums
4050 001 0497, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā
cena jeb izsoles sākumcena – EUR
700,- (septiņi 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 – Klinšu iela 14A, 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 –

cilvēki nevar nodarboties ar sīksaimniecību. Mājās nedrīkst turēt divas
govis vai nobarot cūkas un ir vēl vesela virkne citu lēmumu, kuri ietekmē situāciju laukos. Šobrīd cīnāmies
ar valsts politikas sekām. Nav radīti
apstākļi, lai varētu dzīvot laukos.”
Ar asarām acīs savas domas izteica arī deputāte Rudīte Čakāne:
„Skumīgi. Brunavas puse paliek bez
izglītības iestādes. Paņemūnes bērniem ceļā uz Griķu pamatskolu būs
jāpavada ilgs laiks. Pagastā praktiski
neienāks jaunas ģimenes, jo te vairs
nebūs izglītības iestādes.”
Latvijas Izglītības un zinātnes
darbinieku arodbiedrības Bauskas
starpnovadu padomes priekšsēdētāja Māra Graudiņa: „Uzskatu, ka
būtiskākais šajā situācijā ir ievērot
termiņus. Darbiniekiem savlaicīgi
ir jāparaksta dokumenti, lai viņi saņemtu kompensācijas. Šis ir viens no
tiem gadījumiem, kurā nepamatots
optimisms nav sevi attaisnojis.”
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Pārbūvēti grants ceļu
posmi Gailīšu pagastā

Veiksmīgi noslēgusies projekta
„Bauskas novada pašvaldības grants
ceļu pārbūve Gailīšu pagastā” īstenošana. Tā rezultātā ir pārbūvēti divi
ceļu posmi 5,9 km garumā, proti,
grants ceļa „Īslīces „Mazanniņas”
pagrieziens uz Pāci” posma pārbūve 1,682 km garumā un grants ceļa
„Dzeltenais krogs - Pāce” posma
pārbūve 4,272 km garumā.
Pārbūvējamie ceļa posmi bija ļoti
sliktā stāvoklī, daudzviet izveidojušies iesēdumi un bedres. Ceļa sega
bija zaudējusi nestspēju. Mainīga
biezuma apaugums nomalēs traucēja
ūdens atvadi no ceļa, nebija nodrošināts seguma šķērsslīpums. Esošā
grāvju sistēma daudzviet bija aizaugusi. Nebija izveidotas piemērotas
nobrauktuves uz piegulošajiem īpašumiem, caurtekas vizuāli sliktā stāvoklī un tikai daļēji pildīja funkcijas.

Veicot pārbūves darbus abos ceļa
posmos, atjaunota ceļa konstrukcija
5,9 km garā posmā ar platumu no
5.00 m līdz 6.00 m, pacelts ceļa segums apmēram 20 cm virs esošā reljefa, brauktuvei izveidots divpusējs
3.00% šķērskritums ar minerālmateriālu segumu, izveidoti sāngrāvji un
ievalkas, ieguldītas caurtekas zem
ceļa lietus ūdens novadīšanai.
Projekta kopējās izmaksas 332
805,32 eiro ar pievienotās vērtības
nodokli (turpmāk – PVN), t.sk. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) finansējums 276
107,36 eiro, Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums 56 697,96
eiro. Būvdarbus veica SIA „VIONA”.

Jolanta Kalinka,
projektu vadītāja

Deputāte Inita Nagņibeda uzskata, ka vecākiem ir visas tiesības
izlemt vai viņu atvases mācīsies apvienotā klasē vai nē. „Protams, ka
lokāla skola ir svarīga, bet daļa vecāku pat nepieļauj domu laist bērnus
apvienotā klasē, tāpēc tiek pieņemts
lēmums mainīt skolu.”
Paredzēts, ka līdz 2019.gada
1.septembrim Griķu pamatskola pārņems Mežgaļu sākumskolas mantu
un visas iestādes juridiskās saistības,
kas attiecas uz izglītības programmu
īstenošanu.

Artūrs Dulbe,
sabiedrisko attiecību speciālists

ta Bauskas novada domes, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr.
LV06UNLA0050014355676, AS
„SEB” banka, kods UNLALV2X ar
atzīmi „ Nekustamā īpašuma – „Viduslauks”, Mežotnes 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.
Klinšu iela 14A, 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
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 28.augustā Uzvaras ielā 1,
Bauskā rīko pašvaldības nekustamo
īpašumu, atklātas, mutiskas izsoles
ar augšupejošu soli:
1. Skolas iela 29-5, Mežotnes
pag., 44,2 m², sākumcena - EUR
450,00, izsoles laiks plkst. 13.45.
2. Skolas iela 29-6, Mežotnes
pag., 30,6 m², sākumcena - EUR
350,00, izsoles laiks plkst. 14.00.
3. Liepu iela 25-1, Īslīces pag.,
33,9 m², sākumcena - EUR 250,00,
izsoles laiks plkst. 14.15.
4. Liepu iela 25-2, Īslīces pag.,
20,6 m², sākumcena - EUR 200,00,
izsoles laiks plkst. 14.30.
5. Liepu iela 25-3, Īslīces pag.,
23,0 m², sākumcena - EUR 200,00,
izsoles laiks plkst. 14.45.
6. Liepu iela 25-6, Īslīces pag.,
25,9 m², sākumcena - EUR 200,00,
izsoles laiks plkst. 15.00.
7. Liepu iela 25-8, Īslīces pag.,

44,9 m², sākumcena - EUR 450,00,
izsoles laiks plkst. 15.15.
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.
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 pašvaldības policija
informē
Atgādinām, ka pamatojoties uz Bauskas novada domes 2011.gada
30.jūlija saistošo noteikumu Nr.11 „Par sabiedrisko kārtību Bauskas novada administratīvajā teritorijā” 14.3.punktu – par zāles nenopļaušanu
īpašumā, lietojumā, kā arī īpašumam piegulošajā teritorijā gadījumos, ja zāles garums pārsniedz 20 cm, Bauskas novada pašvaldības policija var saukt pie administratīvās atbildības, kas paredz naudas
sodu fiziskām personām līdz 35 eiro, juridiskām personām līdz 70 eiro.
Lūdzam savlaicīgi sakārtot īpašumus un uzturēt tos kārtībā.
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Bauska TASTE fotomirkļi					

lasiet arī www.bauska.lv

FOTO Edgars Namiķis

Festivāla tradīcija, kas tika īstenota arī šogad, ir Bauskas rogainings,
kuru rīko sporta un aktīvās atpūtas apvienība „Magnēts”

Grupas „Autobuss debesīs” uzstāšanās laikā uz skatuves mūzikas
ritmiem līdzi šūpojās vairākas paaudzes

Bērni līksmoja un priecājās „Kids Wonderland” aktīvās atpūtas zonā

„The Sound Poets” koncertu skaistā svētdienas pievakarē baudīja
tūkstošiem klausītāju un skatītāju

Aktīvās atpūtas cienītājiem bija iespēja iepazīties ar ūdens sporta
veidu – skimbordu

Grupa „Triana Park” skatītājus un klausītājus priecēja ar enerģisku un
jaudīgu uzstāšanos

Trešo „Bauska TASTE” festivālu apmeklēja 10 000 cilvēku

Uz festivāla mazās skatuves divu dienu garumā uzstājās jaunie un
vietējie mūziķi

lasiet arī www.bauska.lv
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Uzņēmējdarbība

Bezdarbniekiem tiek dota iespēja
iemēģināt roku privātajā biznesā
Komercdarbības uzsākšana ir
nopietns lēmums, kas prasa uzdrīkstēšanos savus sapņus īstenot reālos
darbos. Šim solim nepieciešams
gan konkrēts idejas formulējums,
gan izmaksu aprēķini, kā arī finanšu
līdzekļi uzņēmējdarbības uzsākšanai. Lai izlolotos sapņus pārvērstu
īstenībā, reizēm pietrūkst padoma,
atbalsta vai sākumkapitāla.
Lai iedrošinātu Latvijas iedzīvotājus, kuri nonākuši bezdarbnieka
statusā, veidot jaunus uzņēmumus
un nebaidīties īstenot savas ieceres, Nodarbinātības valsts aģentūra
(NVA) piedāvā atbalstu komercdarbības uzsākšanai.
NVA atbalsta mērķis ir sniegt
konsultatīvus un finanšu atbalsta
pasākumus, kas palīdz bezdarbniekiem ar iepriekšēju sagatavotību
un ievirzi komercdarbības veikšanā
uzsākt uzņēmējdarbību vai kļūt par
pašnodarbinātu personu.
Biznesa plāna īstenošanā var
iesaistīties Nodarbinātības valsts
aģentūrā reģistrētie bezdarbnieki, kuri:
• ir ieguvuši profesionālo vidējo
izglītību vai augstāko izglītību uzņēmējdarbības, biznesa vadības vai
citā tām pielīdzināmā jomā vai sfērā, kurā plānots uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību;
• ir apguvuši profesionālās izglītības programmas, kas nodrošina
nepieciešamās zināšanas uzņēmējdarbības vadības jomā vai sfērā
kurā plānots uzsākt komercdarbību
vai pašnodarbinātību;
• ir ieguvuši profesionālo vidējo izglītību vai augstāko izglītību
un apguvuši neformālās izglītības
programmu (ne mazāk kā 120 akadēmiskās stundas) ar uzņēmējdarbības vadību saistītā jomā un var uzrādīt apliecinošus dokumentus par
iegūto izglītību.
Pasākuma laikā bezdarbnieki
saņem nepieciešamo palīdzību un
atbalstu komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai – 20 konsultācijas 6 nedēļu laikā biznesa plāna sagatavošanai un izstrādāšanai.
„Plāna rakstīšana ir laika ietilpīgs
process. Ir tādi biznesa plāna rakstītāji, kuriem jau ir pieredze uzņēmējdarbībā, nepieciešama tikai neliela
konsultācija (dažkārt biznesa plāns
jau ir sagatavots un atliek tikai precizēt), taču ir arī gadījumi, kad biznesa plāna rakstītājam nav absolūti
nekāda priekšstata par to, kas un kā
jādara. Ir tikai ideja. Šādos gadījumos palīdzēs konsultants”, skaidro
NVA Bauskas filiāles vadītāja Igunda Bēmane un atzīst- „ir gadījumi,
kad dalība pasākumā tiek pārtrauk-

ta, jo cilvēks ir sapratis, ka pārvērtējis savas spējas un uzņēmējdarbības
uzsākšanai (biznesa plāna sagatavošanai) šobrīd nav gatavs”.
Sagatavotos un iesniegtos biznesa plānus izvērtē un atzinumu
sniedz eksperti, kurus NVA izraugās
publiskajā iepirkumā.

Kad biznesa plāns guvis
pozitīvu atzinumu
Ja aģentūras izraudzīts eksperts
devis pozitīvu slēdzienu par biznesa
plāna dzīvotspēju un nepieciešamo
Nodarbinātības valsts aģentūras atbalstu, tad projekta iesniedzējs var
saņemt:
• 20 konsultācijas biznesa plāna
īstenošanas pirmajā pašnodarbinātības vai komercdarbības gadā;
• komercdarbības dotāciju (grantu jeb dāvinājumu) biznesa plāna
īstenošanai – ne vairāk kā 5000 eiro
atbilstoši apstiprinātajai biznesa
plāna tāmei;
• mēneša dotāciju uzņēmējdarbības īstenošanas sākumposmā

(pirmajos sešos mēnešos) - valstī
noteiktās minimālās darba algas apmērā jeb līdz 2580 eiro (430 eiro x
6 mēneši).
Taujāta par aktuālo situāciju valstī un mūsu novadā, Igunda Bēmane stāsta: „Nodarbinātības valsts
aģentūras sniedz atbalstu bezdarbniekiem komercdarbības uzsākšanai kopš 2008.gada. Laikā no 2015.
gada Latvijas mērogā NVA ekspertiem izvērtēšanai iesniegti 817 biz-

nesa projekti, no kuriem 296 jeb
36% ir saņēmuši pozitīvu vērtējumu, kam sekojis finansiāls atbalsts.
Minētajā laika periodā NVA Bauskas filiālē iesniegti 17 (t.sk. 13 no
Bauskas novada) biznesa plāni, no
kuriem NVA konsultācijas un finansējumu saņēmuši 5 (t.sk. 4 no Bauskas novada)”.
Jāņem vērā, ka naudas saņēmēja
biznesa īstenošana tiek uzraudzīta 2
gadus.
I.Bēmane skaidro: „Uzraudzību
un vienlaicīgi arī konsultācijas projekta laikā veic neatkarīgi eksperti,
kuri sniedz NVA atzinumu par projekta realizāciju. Pārkāpumu gadījumā uzņēmējam tiek dots laiks to
novēršanai. Procesu kontrolē NVA
darbinieki.”
Ja šobrīd esi bez darba, Tev ir
ideja un iemaņas tās īstenošanai,
tad vērsies Nodarbinātības valsts
aģentūrā. NVA darbinieki uzklausīs
Tavas ieceres, sniegs padomus un
konsultēs jautājumos par komercdarbības uzsākšanu.

Uzziņai

Publiski pieejamie statistikas
rādītāji par situāciju Bauskas novada liecina, ka jūnijā bezdarbnieka
statusā bijuši 628 iedzīvotāji, no
kuriem 16% jeb 102 ar augstāko
izglītību, bet 33% jeb 211 ar profesionālo izglītību. Reģistrētā bezdarba līmenis valstī jūnija beigās bijis
4.7%, Bauskas novadā – 4,4%.

Rīgas Biznesa skolas mācībspēks - Bauskā

Inga Pinne
sabiedrisko attiecību speciāliste

8.augustā, pašvaldībā viesojās Rīgas Biznesa skolas (RBS) pasniedzēji. Bakalaura programmas vadītājs
Klaudio Rivera, PhD pauda vēlmi
vasaras nogalē iepazīstināt studentus ar mūsu novada uzņēmējdarbības
specifiku. „Pasākuma mērķis ir izzi-

nāt novada problemātiku un palielināt bakalaura programmas studentu
kritiskā objektīvisma prasmes. Projektā studenti, izmantojot IT rīkus, 14
nedēļās izstrādās konkrētus identificēto problēmu risinājumus”, norādīja
RBS pasniedzējs Viesturs Sosārs.
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Aktuāli pašvaldībā

Izveidots jauns tūrisma maršruts
„Lielceļa kaimiņi”
Bauskas pusē apvienojušies tūrisma objekti iepazīstina ar vēl nebijušu, neparastu ceļojuma maršrutu
- „Lielceļa kaimiņi”. Četri Bauskas
novada tūrisma objekti, kuri atrodas
pie automaģistrāles A7 – „Mazā
muiža” (attēlā), atpūtas komplekss

un Bauskas Tūrisma informācijas
centrā. Tā lieliski noderēs, plānojot
braucienus pa A7 Bauskas vai Rundāles virzienā.
Maršrutu, virzienā no Rīgas puses, iesakām sākt ar Rīgas Motormuzeja Bauskas filiāli (Bauskas Mo-

vātas telpas svinībām, sarīkojumiem
un semināriem, ēdināšana, naktsmājas, pirts ar SPA kompleksu, sporta
laukumi aktīvai atpūtai.
Koks, lins, akmens „Rožmalās”
ir atradis īpašu vietu telpās un lietās,
uguns un ūdens veldzē SPA zonā
2019.gada
7.septembrī
no
plkst.11.00 – 16.00 Bauskas vecpilsētā norisināsies IX Pagalmu svētki
un VII Putras godēšana. Bauskas
novada pašvaldība aicina visus
svētku apmeklētājus uz satikšanos labiekārtotajā atpūtas laukumā Dambja ielā 2, Bauskā, lai
kopīgi svinētu svētkus un iepazīstinātu ar informāciju par pašvaldības aktuālākajiem projektiem.

„Rožmalas”, saimniecība „Vaidelotes” un Bauskas Motormuzejs izveidojuši kopīgu tūrisma maršrutu ar
nosaukumu „Lielceļa kaimiņi”.
Maršruta autore ir Rīgas Motormuzeja Bauskas filiāles vadītāja
Jolanta Jēkabsone, kura uz sadarbību aicināja vairākus objektus. Viņa
stāsta: „Ideja par bukletu dzima kādā
ziemas dienā Motormuzejā ar domu
izveidot jaunu maršrutu Bauskas A7
virzienā. Tā, kopīgi tiekoties un strādājot, tapa šis maršruts un elegantā
brošūra, kurā katrs no iesaistītajiem
objektiem ir devis savu ideju, darba
un ieinteresētības artavu. „Lielceļa
kaimiņi” maršruta piedāvājums ir
daudzveidīgs, neparasts, kontrastu
pilns vienas vai vairāku dienu piedzīvojums, kas ļaus ielūkoties retro
spēkratu un modes vēstures pasaulē, piedāvās baudīt garšas, dzirdēt
neatkārtojamus stāstus un iepazīt
tradīcijas. Ceru, ka ar laiku maršrutā
vēlēsies iesaistīties arī citi objekti„.
Maršruta brošūra latviešu valodā pieejama minētajos objektos

tormuzeju), kur apmeklētāji aicināti
ienirt seno spēkratu - automobiļu,
motociklu pasaulē, aplūkot Latvijas
autobūves šedevrus, saņemt neatkārtojamu adrenalīna devu virtuāli
izbraucot sacensību trasi. Motormuzejs piedāvā aplūkot fascinējošu dzīvojamās istabas gammu, vai baudīt
gida stāstījumu, iegrimstot laikā.
Tālāk ceļš ved uz zemnieku
saimniecību „Vaidelotes”, kas popularizē latvisko dzīvesziņu, kopj
tradicionālos rituālus un cienā ar
lauku ēdieniem, kas gatavoti no pašu
audzētiem graudiem un rupja maluma miltiem. Tējas, garšvielas un citi
lauku labumi būs pieejami ikvienam
šo vietu apciemojot un iepriekš piesakot.
Izbraucot cauri Bauskas pilsētai
Latvijas – Lietuvas virzienā, ceļotājus sagaida atpūtas komplekss
„Rožmalas”. Tā sirdī – autentiskās
„Ribbes” dzirnavas, kas tikko nosvinējušas 150-to jubileju, aicina
aizraujošā ekskursijā. Te tiek piedā-

un Zemgales rāmais līdzenums ir
grezns fons svinībām.
Savukārt pie pašas Latvijas - Lietuvas robežas Grenctālē, atrodas
„Mazā muiža”, kura durvis apmeklētājiem vēra 2018. gadā. Atjaunotajā senās muižas klētī apskatāma
unikāla kolekcija, kas iepazīstina ar
modes attīstību 18. un 19. gadsimtā.
Vēsturisko rekonstrukciju studijas
„Rokoko” dalībnieki ir autori visiem
ekspozīcijā aplūkojamajiem tērpiem
un aksesuāriem. Unikālo kolekciju
papildina aizraujošs stāsts par modes
vēstures un sadzīviskām niansēm kā
arī labo manieru meistarklase. Savukārt apmeklētājiem ir iespēja ne vien
apskatīt eksponātus, bet arī, pielaikojot tam īpaši paredzētus tērpus,
sajust 18. gs. „komfortu”.
„Lielceļa kaimiņi” aicina neparastā ceļojumā Bauskas pusē, atklāt
daudzveidīgo piedāvājumu un iegūt
neatkārtojamu pieredzi.

Inese Turkupole-Zilpure,
Bauskas TIC vadītāja

Aicina piedalīties izstādes
„Dzimtas grāmata” veidošanā
Aicinām Latvijas ģimenes iesaistīties izstādes ”Dzimtas grāmata” veidošanā – līdz šī gada 2019. gada 31. augustam iesūtīt projektam „Bibliotēka” savu dzimtas stāstu un aprakstu par grāmatu, kas ģimenei ir īpaši nozīmīga.
Iedvesmojošākie Latvijas ģimeņu stāsti un grāmatas 2020. gadā tiks prezentēti izstādēs Rīgā, Liepājā un Rēzeknē.
Literatūras darba formāts, valoda un izdošanas gads nav svarīgi – tā var būt sena Bībele, pārmantota no paaudzes paaudzē, romāns, kas kopīgā lasīšanas priekā vienojis vairākus ģimenes locekļus, vai pavisam nesen izdota
pasaku grāmata.
Lai pieteiktos konkursam ir jāiesūta dzimtas stāsts, apraksts par ģimenei nozīmīgu grāmatu un grāmatas fotogrāfija.
Pieteikumus aicinām sūtīt elektroniski uz e-pastu biblioteka@bib.eu ar norādi „Dzimtas grāmata” vai ierakstītā vēstulē uz adresi: „Baltic International Bank”, Kalēju iela 43, Rīga, LV-1050 ar norādi „Jekaterinai Kuzņecovai, „Baltic International Bank”, konkursam „Dzimtas grāmata” līdz 2019. gada 31. augustam.

„Accelerate SUNShINE” (ID
754080) projekta partnera – Bauskas novada pašvaldība – informatīvā telts „Dod mājai otru dzīvi”, kurā
interesentiem būs lieliska iespēja
uzzināt vairāk par visaptverošu
daudzdzīvokļu ēku atjaunošanu un
tās ieguvumiem ēku iedzīvotājiem.
Energopārvaldnieks Raitis Ignatjevs, kopā ar Bauskas namu apsaimniekotāju SIA Vides serviss informēs interesentus par daudzdzīvokļu
ēku visaptverošas atjaunošanas iespējām, kā arī finansiālo atbalstu,
ko sniedz Bauskas novada pašvaldība Eiropas Savienības līdzfinansētā

projekta „Accelerate SUNShINE”
ietvaros.
Projekta „Pasākumi Bauskas
novada sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros notiks sarunas par bērnu imunitāti. Pasākuma laikā būs iespēja
pārbaudīt savu veselību - asinsspiedienu, ķermeņa masas indeksu
(ĶMI) un glikozes līmeni asinīs.
Projekta „Zaļās infrastruktūras
pilnveidošana zemieņu upju ainavā
(ENGRAVE)” ietvaros pasākuma
laikā tiks prezentēta projekta ideja
un mērķi, kā arī projekta īstenojamās aktivitātes Bauskas novadā.
Pasākuma apmeklētājiem tiks dota
iespēja iepazīties ar multifunkcionālās iekārtas – amfībijas modeli
TRUXOR 5045, regulārai upju
pļaušanai Bauskas novada pašvaldībā.
Novēlam, lai visiem iedzīvotājiem un pilsētas viesiem izdevušies
svētki un uz tikšanos mūsu informatīvajā teltī - „Bauskas novads - veselai videi un sabiedrībai!”

Lietuvas kolēģu pieredzes apmaiņa Bauskā
6.augustā Bauskas novadā viesojās Lietuvas SOS bērnu ciematu
Šauļos speciālisti. Pasākums tika
plānots projekta „Sociālo atbalsta
pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem,
lai stiprinātu viņu spēju aizsargāt
un audzināt bērnus, kuri pakļauti
riskam” (LLI- 405) ietvaros, kas
tiek finansēts no Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas 2014. – 2020.gadam
līdzekļiem.
Pirmā dienas daļa tika aizvadīta
Bauskas novada Sociālā dienesta
telpās, kur viesus uzņēma dienesta
vadītāja Dina Romanovska. Viesiem
interesēja sociālā darba struktūra un
organizācija Bauskā un citviet Lat-

vijā. Daudz, viņuprāt, interesanta
un kaimiņiem jauna, pastāstīja arī
Vecumnieku novada Sociālā dienesta vadītāja Ina Jankeviča. Atšķirībā
no mums, kaimiņvalstī ir tikai viena
ārpusģimenes aprūpes forma – aizbildnis, turpretī, mums – vēl arī audžuģimenes un adoptētāji.
Tas, par ko varējām vienoties –
mums ir tieši tāpat kā jums – ir aktuāls darba spēka trūkums sociālajā
jomā.
Pēcpusdienā viesi devās uz Īslīces
SOS bērnu ciematu, viesojās mammas Anitas mājā, apskatīja ciemata
biroju un Zemgales ārpusģimenes
aprūpes atbalsta centru „AIRI vecākiem”.

Irēna Kalniņa,
projekta vadītāja Latvijā

lasiet arī www.bauska.lv
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Sporta ziņa

Sporta svētki cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām

Jūlija nogalē Bauskas novada
sporta bāzē notika jau XV Vasaras
sporta svētki cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām. Piecpadsmit gadus
mūsu puses cilvēki ar invaliditāti
ir ne tikai paši aktīvi iesaistījušies,
dažādās pielāgotās sporta aktivitātēs, bet arī kuplinājuši savu pulku ar
likteņa biedriem no citiem Latvijas
novadiem un Lietuvas pierobežas
rajoniem. Šajā, jubilejas reizē, karstajā saulē, Bauskas stadionā pulcējās ap 150 cilvēku ar funkcionāliem
traucējumiem no Radvilišķiem,
Biržiem, Kuršenai, Pakrojas un
Pasvales, kā arī draugi no Tukuma,
Engures, Mālpils, Vecumniekiem
un Rundāles. Kuplo dalībnieku parādi sveica Bauskas novada domes
priekšsēdētāja vietnieks Voldemārs
Čačs. Viņš uzsvēra, ka visi aktīvie,
sporta svētku dalībnieki – cilvēki ar
invaliditāti, jau ir uzvarētāji ar to
vien, ka drosmīgi devušies sporta
laukumos. Viesi no citiem nova-

diem un Lietuvas sveica sacensību galveno tiesnesi, vienlaicīgi arī
„Invalīdu sporta un rehabilitācijas
biedrības „Bauska”” (ISRB) vadītāju, Mairu Kaladu jubilejas sporta
svētku reizē.
Visas karstās dienas garumā
cilvēki ar īpašām vajadzībām komunicēja un iesaistījās pielāgotās,
sev piemērotās, fiziskās aktivitātēs. „Sprigulīša” mešanā, basketbola metienos, šautriņu mešanā,
futbola sitienos, lidojošā šķīvīša
metienos, šaušanā, 30m skrējienā,
100m braucienā ratiņkrēslos, lodes
grūšanā, tāllēkšanā un boccia spēlē,
dalībnieki sadalīja SC „Mēmele”
medaļu komplektus. Atsevišķi tika
vērtēti bērni, vīrieši, sievietes un
sportisti ratiņkrēslos. Visaizrautīgākās cīņas risinājās boccia spēlē, jo
sacensībām pieteicās 18 komandas.
Izrādot lielu izturību un neatlaidību, mūsu puses vienības mērojās
spēkiem ar meistarīgajiem viesiem

no Lietuvas, kuri arī noslēgumā izcīnīja pirmās divas vietas, bronzas
godalgas – Tukuma komandai.
Pēc sātīgām pusdienām, dalībnieki pulcējās uz apbalvošanas ceremoniju un kopīgu fotografēšanos.
Noslēgumā, pateicoties Bauskas
Pils muzeja atsaucībai, viesi no
Lietuvas tika aicināti uz bezmaksas ekskursiju pa Bauskas pili, par
ko ciemiņi bija patiesi iepriecināti. Jau augusta vidū un septembrī
ISRB „Bauska” sportisti dosies uz
sacensībām Tukumā, Pasvalē un
Kuršenai.
Sakām lielu paldies visiem sacensību tiesnešiem, SIA „Demora”,
Bauskas Pils muzeja kolektīvam un
mediķei Regīnai Bāliņai.

izkārtojot atvaļinājumus un meklējot finansējumu dalības maksai.
Mēs esam piedzīvojušas tik milzīgu
emociju buķeti, sākot no šausmīga
satraukuma pirms katras stāšanās
profesionāļu priekšā, līdz prieka
asarām, saņemot atzinības vārdus.
Ar katru no pieciem kolektīviem
strādāja visas „Latvian Voices”
dalībnieces un arī zviedru „a capella” ansambļa „The Real Group”
dalībnieki. Mēs ievērojām katru
ieteikumu un noslēguma koncertā
visu izmantojām, par ko saņēmām
komplimentus gan no meistarklašu vadītājiem, gan citu kolektīvu
dalībniekiem. Kā kolektīva vadītājai man tas ir bijis sirreāls piedzīvojums un brīnišķīgs sezonas noslēgums, kam jau tūlīt sekos atkal
jauns cēliens,” ar piedzīvoto dalās
„Adoramus” vadītāja Diāna Siliņa.
Meistarklasēs piedalījās „a cap-

Aktuāli pašvaldībā

Pašvaldība aicina
lauksaimniekus saudzēt
novada ceļus
Novada ceļu sliktais stāvoklis ir
problēma, ar kuru šodien sastopas
ikviena pašvaldība. Diemžēl, neapskaužamā stāvoklī ir gan valsts
pārziņā esošie ceļi, gan tie, par kuru
uzturēšanu atbild pašvaldība. Arī
Bauskas novada teritorijā esošie
ceļi ir viens no lielākajiem pašvaldības rūpju objektiem. Iespēju robežās tie tiek uzturēti un arī atjaunoti.
Diemžēl nereti paši iedzīvotāji ar
savu rīcību neveicina ceļu seguma
saglabāšanu.
Bauskas novads ir lauksaimniecības novads. Mūsu novadā esošo
ceļu pārbaudījums ir gan smagā
lauksaimniecības tehnika, gan smagas lauksaimniecības kravas. Papildus tam, ik gadu nākas sastapties ar
vēl vienu problēmu – sākoties lauku aparšanai, novērojama situācija,
kad lauksaimnieki, arot tīrumus,
noar līdzās ceļam esošo joslu tā,
ka veidojas uzbēruma valnis, kas
neļauj ūdenim aizplūst no ceļa virsmas, tādejādi vēl vairāk pasliktinot
ceļa seguma stāvokli. Dažviet lauks
tiek aparts pat tik tuvu ceļa malai,
ka jau tiek skarts tā segums.
Pašvaldība aicina lauksaimniekus nenodarboties ar šādu praksi un
ataruma vagu veidot tā, lai netiktu
uzbērts valnis un lai netiktu kavēta
lietus ūdeņu attece no ceļa virsmas.
Tāpat pašvaldība atgādina, ka Aizsargjoslu likums nosaka, ka lauku

apvidos aizsargjoslu platums gar
autoceļiem no ceļa ass uz katru pusi
valsts galvenajiem autoceļiem ir
100 metru, valsts reģionālajiem autoceļiem – 60 metru, savukārt valsts
vietējiem un pašvaldību ceļiem – 30
metru. Savukārt, likuma „Par autoceļiem” 15.panta 1.daļā ir noteikts
- lai saglabātu autoceļu, ir aizliegts
veikt darbības, kuru rezultātā var
tikt bojāti vai iznīcināti ceļa elementi, kā arī ir aizliegts piegružot,
piesārņot vai aizsprostot ceļa braucamo daļu, nomales, sadales joslas,
ceļu inženierbūves un ceļu zemes
nodalījuma joslu.
Ceļu aizsardzības noteikumu
pārkāpšana ir administratīvi sodāma
rīcība. Administratīvo pārkāpumu
kodeksa 140.punktā noteiktais sods
par Ceļu aizsardzības noteikumu
neievērošanu fiziskām personām
ir 70 līdz 350 eiro, bet juridiskām
– no 700 līdz 2900 eiro. Naudas
sods ir paredzēts arī par ceļu zemes
nodalījuma joslas piegružošanu
vai piesārņošanu, kā arī materiālu
vai priekšmetu novietošanu ceļu
zemes nodalījuma joslā bez valsts
ceļu dienesta vai autoceļa īpašnieka
(pārvaldītāja) atļaujas. Fiziskajām
personām – no 70 līdz 280 eiro,
bet juridiskajām – no 430 līdz 2900
eiro.

Ieva Šomina, Sabiedrisko
attiecību nodaļas vadītāja

Inga Ūbele, sporta centra
„Mēmele” sporta darba
organizatore
FOTO-Uldis Varnevičs,
„Bauskas Dzīve”

„Adoramus” atgriezies no pirmā
„Latvian Voices a capella” festivāla
Valmierā
Bauskas Kultūras centra vokālā
ansambļa „Adoramus” sieviešu sastāvs ar vadītāju Diānu Siliņu no 7.
līdz 10. augustam viesojās pirmajā
„Latvian Voices a cappella” festivālā Valmierā.
Vokālā grupa „Latvian Voices”
ansambļu meistarklases rīko jau
trešo gadu. Šogad tās ieguva vēl
plašāku vērienu ar mērķi „a cappella” svētkus sarūpēt ne tikai
meistarklašu dalībniekiem, bet arī
klausītājiem. Pasākuma laikā apmeklētājiem bija iespēja pieredzēt
četrus dažādus „a cappella” mūzikas koncertus, savukārt pašmāju
un ārzemju vokālajām grupām un
ansambļiem trīs dienu garumā notika izglītojošas un praktiskas meistarklases.
„Šīs četras dienas Valmierā bija
jebkuru pūļu vērtas – gan apgūstot
jaunu repertuāru vasaras laikā, gan
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pella” ansambļi: „Jūti” no Ķekavas,
„Putnu dārzs” no Rīgas, „Dziesmu
skola” no Talsiem, „Mirt” no Pērnavas, kā arī Bauskas Kultūras centra vokālā ansambļa „Adoramus”
sievietes. Festivāla noslēgumā izskanēja arī „Latvian Voices” radīts
jaundarbs meistarklašu dalībnieku
kopkorim – „Sajušanās”. Festivāla
īpašais viesis bija Zviedrijas „a cappella” grupa – „The Real Group”.
Vokālais ansamblis „Adoramus”
pateicas Bauskas luterāņu draudzei
par atbalstu pieaugušajām ansambļa dalībniecēm, sedzot pusi no
dalības maksas, un Bauskas novada
domei par skolnieču dalības maksas
segšanu no programmas „Atbalsts
izglītojamajiem”.

Ilze Lujāne
Sabiedrisko attiecību
speciāliste
Bauskas Kultūras centrs

Dažviet lauks tiek aparts pat tik tuvu ceļa malai, ka jau
tiek skarts tā segums

Šādi veidots arums neveido valni, kas aiztur ūdens noteci no ceļa virsmas
„Bauskas Novada Vēstis” lasāmas arī Bauskas
novada mājas lapā www.bauska.lv

8

lasiet arī www.bauska.lv

2019.gada 16.augustā

Informācija, paziņojumi
Kultūras pasākumi augustā
Norises laiks
1.augusts – 10.septembris

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

Bauskas muzejā

Glezniecības plenēra dalībnieku darbu izstāde „Bauskas
vasara 2019”

līdz
3.septembrim

Bauskas muzejā

23. augustā
plkst. 17.00

Grenctāles Kultūras namā un tā
apkārtnē

Bauskas 410 gadu jubilejai veltīta izstāde „Bauska bildēs”
Notikums par godu Baltijas ceļa 30. gadadienai „Brālība.
Brolybė. Brotherhood.”
*Brīvdabas izrāde
„Čikāgas piecīši. Leģendu atgriešanās”

23. augustā
plkst. 19.00

Bauskas Pilskalna parka estrādē

31. augustā

Pie Īslīces Kultūras nama

(Režisors – Valdis Lūriņš. Lomās - Mārtiņš Egliens
Mārtiņš Brūveris, Ieva Sutugova, Inita Sondore vai
Ginta Krievkalna, Rolands Beķeris, Marģers Eglinskis.
Horeogrāfs – Jānis Putniņš . Producente – Laila Ilze
Purmaliete.)
Saulespuķu svētki

* - maksas pasākums

Izstāde „BALTIJAS CEĻAM – 30”
atklāšana piektdien,
23.augustā plkst. 15.00
Atzīmējot Baltijas ceļa 30. gadadienu Lietuvas Republikas vēstniecība
Latvijā, sadarbojoties ar Bauskas muzeju un Bauskas Lietuviešu kultūras
biedrību „Astra”, ielūdz uz vēsturisko fotogrāfiju un mākslinieces Daivas Šlajienes akvareļu darbu izstādes atklāšanu un uz kino filmas „Neatkārtojamais Baltijas ceļš“ („Nepakartojamas Baltijos kelias” lietuviešu
valodā ar subtitriem angļu un krievu valodā) seansu Bauskas muzejā,
Kalna ielā 6.
1989.g. 23. augustā trīs Baltijas valstis izveidoja 650 km garu cilvēku
ķēdi. Baltijas ceļš kļuva par vienu no nozīmīgākajiem modernās Lietuvas, Latvijas un Igaunijas vēstures notikumiem. Dzīvā ķēde no Viļņas
līdz pat Tallinai visai pasaulei demonstrēja Baltijas valstu solidaritāti un
apņēmību vienoti tiekties pēc brīvības un vēlreiz nosodīja 1939. g. Molotova-Ribentropa paktu, kas atņēma Baltijas valstīm neatkarību.
Izstāde būs apskatāma līdz 9. septembrim.
Būsiet laipni gaidīts ikviens!

BAUSKAS MUZEJS AICINA UN PIEDĀVĀ APSKATĪT
* 1.augusts – 21.augusts - Glezniecības plenēra
dalībnieku darbu izstādi „Bauskas vasara 2019”
* 23.augustā plkst. 15.00 atklās „Baltijas ceļam – 30”
vēsturisko fotogrāfiju ekspozīciju un Daivas Šlajienes
akvareļu izstādi „Dzintari”
Filma „Neatkārtojamais Baltijas ceļš”
* Līdz 10.septembrim - Bauskas 410 gadu jubilejai
veltītu izstādi „Bauska bildēs”
V.PLŪDOŅA MUZEJĀ
* 14.septembrī plkst.12.00 – Dzejas diena - veltīta
dzejnieka R.Ādmīdiņa 80 gadu jubilejai. Dzejas lasījumi
un citas aktivitātes.
www.bauskasmuzejs.lv

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.

