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Projektu konkurss
„Mēs savam
novadam”

Ziņa
Bauskā aicina uz
trešajiem „Vimbu
svētkiem”

Par pašvaldības
2019.gada
budžetu

V.Plūdonim -145

Erudīcijas spēle „Plūdons. Bauska. Latvija.”

Bauskā, vienā no populārākajām
vimbu makšķerēšanas pilsētām Latvijā, 21. aprīlī no plkst. 10.00 jau trešo reizi norisināsies pasākums visai
ģimenei „Vimbu svētki”. Šajā svētku
gadā atzīmēti tiks ne tikai „Vimbu
svētki”, bet arī Lieldienas.
Ikviens interesents, ievērojot saistošos noteikumus, varēs piedalīties
labas gribas makšķerēšanas sacensībās. Bauskas Kultūras centrs sadarbībā ar Bauskas Mednieku un makšķernieku biedrību katram sacensību
dalībniekam, kurš makšķerēs pasākuma norises vietā, dāvās bezmaksas
makšķerēšanas licenci, pasākuma
dienai. Tiem sacensību dalībniekiem,
kuri vēlēsies spēkus izmēģināt citviet, makšķerēšanas licence netiks
piešķirta. Ar licenci pieļaujamais
nomakšķerēto zivju skaits saglabājas nemainīgs – maksimums astoņas
vimbas. Tāpat lūdzam ņemt vērā,
ka makšķerēšanai publiskos ūdeņos
nepieciešama derīga makšķerēšanas,
vēžošanas un zemūdens medību karte. Tā var nebūt makšķerēšanas entuziastiem, kas jaunāki par 16 un vecāki par 65 gadiem, kā arī personām ar
invaliditāti. Labas gribas makšķerēšanas sacensību laikā makšķerēšana
atļauta gan ar gruntsmakšķeri, gan ar
pludiņmakšķeri.
Lai pretendētu uz balvām un piemiņas veltēm, visu zonu makšķerniekiem obligāti jāreģistrējas pasākuma
norises vietā Krasta ielā.
Labas gribas makšķerēšanas sacensību uzvarētājiem un katram to
dalībniekam tiks sarūpētas vērtīgas piemiņas veltes, kā arī „Vimbu
svētku” ievērības cienīgākos lomus
palīdzēs noteikt pasākuma vadītājs –
makšķernieks un dabas pētnieks Māris Olte. Pasaules čempions makšķerēšanā Pēteris Lideris sniegs vērtīgus
ieteikumus makšķerniekiem.
„Vimbu svētku” apmeklētāji varēs
piedalīties dažādās Lieldienām veltītās norisēs, kā arī citās tematiskās aktivitātēs, klausīties dzīvo mūziku un
baudīt svaigi kūpinātas vimbas.

Ilze Lujāne,
Bauskas Kultūras centrs

1.vietas ieguvēji: Bauskas Valsts ģimnāzijas komanda „Mūžīgais ritums” (skolotāja Vija Cerusa)

7.martā Bauskas Centrālā bibliotēka rīkoja spraigu komandu
erudīcijas spēli „Plūdons. Bauska.
Latvija.” Bauskas novada izglītības
iestāžu 7. – 8. klašu skolēniem.
Pērn Latvijas simtgadei veltītais
prāta spēļu „Simtgades kauss” kļuva
populārs visā valstī, kurā piedalījās
arī Bauskas Centrālās bibliotēkas
komanda „ASMEJA”. Kopīgi piedaloties aizraujošajā piedzīvojumā,
radās ideja pašiem izveidot šādu
interaktīvo spēli, kas veltīta novadnieka Viļa Plūdoņa 145. dzimšanas
dienai.
Bauskas Kultūras centra Lielajā
zālē pulcējās kopumā 16 komandas
no piecām Bauskas novada izglītības iestādēm – Bauskas Valsts ģimnāzijas (8), Bauskas pilsētas pamatskolas (3), Bauskas 2.vidusskolas
(2), Codes pamatskolas (2) un Uzvaras pamatskolas. Visu komandu
nosaukumi bija izvēlēti saistībā ar
dzejnieku Plūdoni – Plūdonīši, Viļuki, Lejenieki, Pozitīvie pūpoliņi,
Zaķīši, Darbs dara darītāju u.c.
Erudīcijas spēlē tika piedāvāti
trīs bloki – par Plūdoni, Bausku un
Latviju, katrā blokā tika piedāvātas

sešas tēmas, katra tēma sastāvēja
no pieciem jautājumiem. Kopumā
spēlē tika piedāvātas 18 tēmas, no
kurām ļoti sīvā cīņā komandas izspēlēja 10 kārtas par Latvijas pilsētām, prezidentiem, Latvijai – 100,
vietām Bauskā, faktiem par dzimto
novadu, pārsteiguma tēmu „Zini vai
mini”, Plūdoņa muzeju Lejeniekos,
vecvārdiem, kas izmantoti Plūdoņa
dzejā u.c. Jāpiebilst, ka iesākumā
jaunieši vislabprātāk izvēlējās tēmas par Latviju un Bauskas novadu,
tikai spēles beigās pārbaudot savas
zināšanas par dzejnieku Plūdoni.
Spēles vidū deviņām komandām
bija ļoti līdzīgi rezultāti, līdz ar to
nebija iespējams noteikt galvenos
pretendentus uz uzvaru. Izspēlējot
spēles astoto kārtu, par pārliecinošiem līderiem kļuva Bauskas Valsts
ģimnāzijas komanda „Mūžīgais
ritums”. Lai noslēgumā saglabātu
intrigu, spēles dalībniekiem pēc
astotās kārtas netika rādīts iegūto
punktu skaits par devīto un desmito
kārtu, kā arī rezultāti kopumā.
Pozitīvā un atraisītā gaisotnē
pusotra stunda aizritēja nemanot.
Sākumā, iespējams, kāds punkts

tika pazaudēts uz uztraukuma rēķina, taču turpinājumā ikviens spēles
dalībnieks atraisījās un pierādīja, ka
spēj būt atraktīvs un erudīts. Spēles formāts bija ļoti interesants un
dažāds. Ja kādam bija vēlme uzvarēt – tad zināšanām vajadzēja būt
daudzpusīgām, ne vien par Latvijas
prezidentiem vai Bauskā zināmām
personībām, bet arī par sportu, latviešu literātiem, dzejnieka Plūdoņa
radiniekiem un pirmo degvielas uzpildes staciju Bauskā.
Kamēr tika apkopoti rezultāti,
Bauskas Centrālās bibliotēkas direktore aptaujāja jauniešus par pavadīto laiku, piedaloties erudīcijas
spēlē. Lielais vairums atbildēja, ka
uzzinājuši daudz jauna, labi pavadījuši laiku un spēle bijusi atraktīva
un interesanta. Visādā ziņā visiem
bija prieks par šādu pasākumu.
Šīs spēles uzvarētāju gods tika
Bauskas Valsts ģimnāzijas komandai „Mūžīgais ritums” (skolotāja
Vija Cerusa), 2. vieta – Bauskas
2.vidusskolas komandai „Efterpa”
(skolotāja Daila Simsone) un 3.vieta – Bauskas Valsts ģimnāzijas komandai „Jaunie gulbji” (skolotāja

Ināra Graudiņa).
Apsveicam visus, kas piedalījās
erudīcijas spēlē un parādīja savu labāko sniegumu. Ieguvēji bija visi, jo
vērtīgākā balva – iegūtās zināšanas
un piedzīvojums!
Tā kā pasākums noritēja veiksmīgi un ikviens tā dalībnieks Kultūras
centru pameta ar pozitīvām emocijām, kas sniedza enerģiju visai turpmākajai dienai, tad Bauskas Centrālā bibliotēka aicina Bauskas novada
izglītības iestādes sadarboties ar
bibliotēkas speciālistiem, veidojot
prāta spēles arī par citiem aktuāliem
tematiem pēc savas izvēles. Erudīcijas spēli iespējams izveidot dažāda vecuma skolu audzēkņiem.
Šāda interaktīva erudīcija spēle
ikvienam ļauj pārbaudīt savu zināšanu līmeni visās dzīves jomās, attīstīt savu prāta lidojumu un asināt
domāšanu. Bez tam tā lieliski iemāca strādāt komandā. Turklāt, tas dod
papildus efektu, jo apvienojot vairākus prātus, efekts ir pārsteidzošs.
Esam atsaucīgi Jūsu idejām!

Santa Gudža,
Bauskas Centrālās bibliotēkas
direktora vietniece
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Aktuāli novadā

Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārtu
Eiropas lauksaimniecības 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 2.aprīļa līdz 2019.gada 2.maijam.
5. kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 429 391,27 eiro.
Mērķis: Veicināt uzņēmējdarbības un pakalpojumu attīstību
Rīcība, kurā tiks pieņemti projektu iesniegumi:
– 1.1.rīcībā „Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai”
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, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
2) Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir 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” / „5.kārta”).
Kontaktinformācija:
Jolanta Kalinka tel.29781969, e-pasts jolanta.lauva@inbox.lv
Inese Bramane tel. 26752200, e-pasts bauskas.partneriba@inbox.lv

Paziņojums par izsoli
Bauskas novada dome 2019.gada
27.martā plkst. 14.00 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1,
Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Vidusziemeļi”,
Mežotnes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4072 004 0075, kas sastāv
no zemes vienības ar platību 2,81
ha, kadastra apzīmējums 4072 004
0624, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā
cena jeb izsoles sākumcena – EUR
14 000,- (četrpadsmit tūkstoši eiro).
Maksāšanas līdzekļi: 100% eiro.
Nodrošinājuma nauda – 10% no
nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai
jāieskaita Bauskas novada domes,
reģ. Nr.90009116223, bankas kontā
Nr. LV66UNLA0050019706571, AS

„SEB” banka, kods UNLALV2X, ar
atzīmi „Nekustamā īpašuma – „Vidusziemļi”, 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 – „Vidusziemeļi”, 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.

Paziņojums par izsoli
Bauskas novada dome 2019.gada
27.martā plkst. 14.15 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1,
Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Pāces katlu māja”,
Gailīšu pag., Bauskas nov., kadastra
Nr. 4060 004 0232, kas sastāv no zemes vienības ar platību 0,4066 ha,
kadastra apzīmējums 4060 004 0232,
atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena
jeb izsoles sākumcena – EUR 1800,(viens tūkstotis 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 UNLAL-

V2X, ar atzīmi „Nekustamā īpašuma
– „Pāces katlu māja”, Gailīšu 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 – „Pāces katlu māja”, Gailīšu pag., Bauskas nov. izsoles reģistrācijas maksa”.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem
var Bauskas novada domes mājas
lapā www.bauska.lv. Pieteikšanās un
reģistrēšanās izsolei Bauskas novada
administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā,
1.stāvā, darba dienās no plkst. 9.00
līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

Paziņojums par izsoli
Bauskas novada dome 2019.gada
27.martā Uzvaras ielā 1, Bauskā
rīko pašvaldības nekustamo īpašumu
(dzīvokļu), atklātas mutiskas izsoles
ar augšupejošu soli:
1. Plūdoņa iela 13-4A, Bauska,
26,8 m², sākumcena - EUR 2300,00,
izsoles laiks plkst. 13.30.
2. Ziedoņu iela 2A-1, Bauska,
18,7 m², sākumcena - EUR 1600,00,
izsoles laiks plkst. 13.45.
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.
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.

Paziņojums par apbūves tiesību izsoli

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

Bauskas novada dome 2019.gada
27.martā plkst. 14.30 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1,
Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma - zemes gabala Lidlauka iela 7, Bauska, Bauskas nov.,
kadastra Nr. 4001 005 0334, ar kopējo platību 4,80 ha apbūves tiesību
izsoli.
Izsoles sākumcena (nosacītā
maksa par apbūves tiesības piešķiršanu) – 6200,00 eiro (seši tūkstoši
divi simti eiro) gadā.
Nodrošinājuma nauda – 620,00
EUR (seši simti divdesmit eiro)
līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr.
LV66UNLA0050019706571,
AS
„SEB” banka, kods UNLALV2X, ar
atzīmi „Apbūves tiesības Lidlauka

iela 7, Bauska izsoles nodrošinājuma nauda”.
Reģistrācijas maksa – 20,00
EUR (divdesmit eiro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr.
LV06UNLA0050014355676,
AS
„SEB” banka, kods UNLALV2X ar
atzīmi „Apbūves tiesības Lidlauka
ielā 7, Bauskā 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.

lasiet arī www.bauska.lv
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Saistošie noteikumi
2019.gada 31.janvārī Nr. 1 (protokols Nr.1, 14.punkts)

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas aprites kārtību
Bauskas novadā
(Ar 28.02.2019. precizējumu - prot.Nr.2, 2.p.)

Izdoti saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta sesto daļu,
26.panta 7¹ daļu, Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumu Nr.281
,,Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datu bāzes noteikumi” 69. un 79.punktu
7.3. AS „Sadales tīkls” – elektrīI. Vispārīgie jautājumi
bas kabeļu un līniju uzturētāju;
1.Saistošie noteikumi nosaka kār7.4. SIA ,,Lattelecom” – elektrotību, kādā Bauskas novada pašvalnisko sakaru tīklu uzturētāju;
dībā (turpmāk – pašvaldība) notiek
7.5. VSIA ,,Zemkopības ministriaugstas detalizācijas topogrāfiskās
jas nekustamie īpašumi”;
informācijas (turpmāk – topogrā7.6. VAS ,,Latvijas valsts radio
fiskā informācija) izsniegšana, pieun televīzijas centrs”;
ņemšana, pārbaude un uzkrāšana.
7.7. SIA ,,Bauskas siltums” – siltumtīklu uzturētāju;
7.8. SIA ,,Bauskas ūdens” –
2. Saistošo noteikumu mērķis ir
nodrošināt visa veida topogrāfiskās
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu
uzturētāju;
informācijas elementu (ar mēroga
noteiktību 1:500) ievietošanu Baus7.9. SIA ,,Īslīces ūdens” –
kas novada vienotajā augstas detaūdensapgādes un kanalizācijas tīklu
uzturētāju Īslīces pagasta teritorijā;
lizācijas topogrāfiskās informācijas
(turpmāk – ADTI) datu bāzē un no7.10. pašvaldības apgaismojuma
teikt prasības šīs datu bāzes uzturēsaimniecības uzturētāju;
7.11. Bauskas novada pašvaldīšanai un aktualizēšanai.
bas iestādes „Bauskas novada administrācija” Saimniecisko nodaļu
3. Saistošie noteikumi ir saistoši
– pašvaldības ceļu uzturētāju;
visām fiziskām un juridiskām personām, kas Bauskas novada admi7.12. Bauskas novada pagastu
pārvaldes – komunikāciju uzturētāji
nistratīvajā teritorijā veic topogrāfiskos, ģeodēziskos un kadastrālās
pagastos;
uzmērīšanas darbus, ēku un inže7.13. ar citām, saistošajos noteinierbūvju projektēšanu, būvniecību
kumos neminētām, iestādēm, inžeun ekspluatāciju, detālplānojumu un
nierkomunikāciju un inženierbūvju
turētājiem, ja tos skar saistošo nozemes ierīcības projektu izstrādi.
teikumu 3.punktā minēto darbību
veikšana.
4. Bauskas novada administratīvajā teritorijā topogrāfiskās informācijas pieņemšanu, pārbaudi,
8. Izgatavojot topogrāfisko plāreģistrāciju, sagatavošanu un iznu, tajā jāattēlo dabā esošie valsts
un vietējās nozīmes ģeodēziskā tīkla
sniegšanu veic Bauskas novada pašpunkti.
valdības iestādes „Bauskas novada
administrācija” Nekustamo īpašumu
nodaļa.
9. Persona, kas saņēmusi būvatļauju (rakšanas atļauju), pēc būv5. Pašvaldība reģistrēšanai ADTI
darbu pabeigšanas un pirms vaļējas
datu bāzē pieņem tikai mērniecībā
tranšejas (būvbedres) aizbēršanas
sertificētu personu topogrāfiskos vai
organizē objekta topogrāfisko/
ģeodēziskos uzmērījumus (tai skaitā
ģeodēzisko uzmērīšanu. Būvdarbu
izpildmērījumus un izpildshēmas,
pasūtītājam jānodrošina ēkas vai
un būvasu nospraušanas aktus), kas
inženierbūves faktiskā novietojuma
veikti mērogā 1:500 (dgn vai dwg
izpildmērījuma iesniegšanu reģistrēformātā), LKS 92 koordinātu sistēšanai ADTI datu bāzē.
mā un Eiropas Vertikālās atskaites
sistēmas Latvijas normālo augstumu
10 Ja, veicot būvdarbus vai rakšasistēmā epohā 2000,5 (LAS 2000,5).
nas darbus, tiek atrastas topogrāfisIzpildshēmās punktiem jābūt piekajos plānos neuzrādītas vai plānam
saistītiem pie vismaz 3 viennozīmīneatbilstoši izvietotas inženierkogi identificējamiem koordinētiem
munikācijas, tad to novietne dabā
punktiem, kas uzrādīti digitālajā tojāfiksē, tās jāuzmēra un izpildmērīpogrāfijā vai kadastra kartē.
jums jāiesniedz reģistrēšanai ADTI
datu bāzē. Inženierkomunikāciju
6. Maksa par saistošajos noteikuģeodēzisko uzmērīšanu organizē un
mos 4.punktā minētajiem pakalponodrošina par būvdarbu veikšanu atjumiem noteikta ar Bauskas novada
bildīgā persona.
domes 2013.gada 26.septembra lēmumu „Par Bauskas novada pašval11. Ja būvdarbu laikā inženierkodības iestāžu maksas pakalpojumu
munikācijas tiek demontētas vai arī
cenrāža apstiprināšanu”. Rēķins tiek
tiek konstatēta plānos uzrādītu inžesagatavots un nosūtīts elektroniski.
nierkomunikāciju neesamība dabā,
Samaksa veicama 5 darba dienu laibūvdarbu veicējam ir jānodrošina
kā no rēķina saņemšanas.
jaunās situācijas atspoguļošana izpildmērījumā, kas jāiesniedz pašval7. Pirms topogrāfiskās informācidībai reģistrēšanai ADTI datu bāzē.
jas iesniegšanas pārbaudei un reģis12. Ēkas vai inženierbūves pietrācijai ADTI datu bāzē, iepriekš to
ņemšana ekspluatācijā tiek veikta,
saskaņo ar šādiem inženierkomunikāciju turētājiem:
ja ir saņemts pašvaldības aplieci7.1. VAS ,,Latvijas Valsts
nājums par objekta izpildmērījuma
ceļi” – valsts ceļu uzturētāju;
reģistrēšanu ADTI datu bāzē.
7.2. AS ,,GASO” – gāzes apgādes tīklu uzturētāju;
13. Reģistrēšanai ADTI datu bāzē

ir iesniedzamas detālplānojumu un
zemes ierīcības projektu grafiskās
daļas, lai noteiktu esošo un projektēto aizsargjoslu atbilstību reālajai
situācijai un pašvaldības plānotajām
aizsargjoslu novietnēm.
14. Ģeodēziskā un topogrāfiskā
izpēte nav nepieciešama, bet ir derīga izdruka no ADTI datu bāzes,
kuru izsniegusi pašvaldība:
14.1. avārijas darbu gadījumā;
14.2. uzstādot pagaidu būves;
14.3.darbu veikšanai, kuriem nav
vajadzīgs būvprojekts;
14.4. ēku atjaunošanas darbiem,
ja nav paredzēts teritorijas labiekārtojums un inženierkomunikāciju
pieslēgums un būvniecība neskar
esošās inženierkomunikācijas;
14.5. ēku rekonstrukcijas darbiem, ja neizmainās to ārējā projekcija plaknē;
14.6. reklāmas objektu uzstādīšanai (līdz 0,3 m dziļumā).
II. Pasūtījumu aprites kārtība
15. Lai saņemtu nepieciešamo
informāciju no ADTI datu bāzes, informācijas pieprasītājs pašvaldībai
iesniedz rakstisku vai elektronisku
iesniegumu, kam pievieno failu
*dgn. vai *dwg. formātā ar iezīmētām uzmērāmās teritorijas robežām,
nosūtot uz e-pasta adresi: topo@
bauska.lv.
16. Pašvaldība pieprasīto informāciju sniedz piecu darba dienu
laikā no pieprasījuma saņemšanas
dienas.
17. Lai nodrošinātu uzmērīšanas
rezultātā iegūtās informācijas ievadīšanu ADTI datu bāzē, mērniecības darbu izpildītāji pašvaldībai
iesniedz rakstisku vai elektronisku
iesniegumu un tam pievienoto failu
*dgn. vai *dwg. formātā, nosūtot uz
e-pasta adresi: topo@bauska.lv
18. Pašvaldība pārbauda iesniegto topogrāfisko informāciju un, ja tā
atbilst reālai situācijai dabā un normatīvo aktu prasībām, desmit darba
dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas un rēķina samaksas reģistrē to
ADTI datu bāzē.
19.
Ja izvērtēšanas rezultātā
ir konstatētas neatbilstības, mērniecības darbu izpildītāju pienākums ir
tās novērst un izlaboto topogrāfisko
plānu ar tā digitālo versiju iesniegt
pašvaldībā atkārtoti. Pēc precizēšanas atkārtoti iesūtīto topogrāfisko
informāciju pašvaldība izskata trīs
darba dienu laikā. Nepieciešamības
gadījumā pašvaldībai ir tiesības papildus pieprasīt mērniecības datus
elektroniskā formā.
20. Atzīt par spēku zaudējušiem
Bauskas novada domes 2010.gada
28.oktobra saistošos noteikumus
Nr.28 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Bauskas novadā”.

Domes priekšsēdētājs
A.Jātnieks
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Paskaidrojuma raksts
Bauskas novada domes 2019.gada 31.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 1 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Bauskas novadā”
4. Informācija par plānoto pro1. Projekta nepieciešamības
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbības
pamatojums
vidi pašvaldības teritorijā
Saistošie noteikumi „Par augstas
Saistošo noteikumu tiesiskais
detalizācijas topogrāfiskās inforregulējums ir attiecināms uz fizismācijas aprites kārtību Bauskas nokām un juridiskām personām, kuras
vadā” nosaka kārtību, kādā notiek
pašvaldības teritorijā veic visa veida
augstas detalizācijas topogrāfiskās
būvniecības darbus, kā ar mērniecīinformācijas pieņemšana, izsniegbas darbu izpildītājiem, sertificētām
šana, pārbaude un uzkrāšana Bausfiziskām un licencētām juridiskām
kas novada administratīvajā (turppersonām, kas pašvaldības teritorimāk – pašvaldības) teritorijā.
jā veic topogrāfiskos, ģeodēziskos
2. Īss projekta satura izklāsts
un kadastrālās uzmērīšanas darbus,
Saistošie noteikumi tiek izdoti,
inženierkomunikāciju, būvju un
pamatojoties uz likuma ,,Par pašceļu inženierbūvju būvniecību un
valdībām” 43.panta pirmās daļas
ekspluatāciju, detālplānojumu un
13.punktu, 43.prim pantu, Ģeotelzemes ierīcības projektu izstrādi.
piskās informācijas likuma 13.panta
Saistošo noteikumu tiesiskais
sesto daļu, Ministru kabineta 2012.
regulējums nodrošinās vienlīdzīgas
gada 24.aprīļa noteikumu Nr.281
tiesības un iespējas iesniegt un sa,,Augstas detalizācijas topogrāfisņemt informāciju no augstas detakās informācijas un tās centrālās
lizācijas topogrāfiskās informācijas
datu bāzes noteikumi” 69.punktu,
datu bāzes pašvaldības teritorijā.
lai pašvaldības teritorijā nodrošinā5. Informācija par administratu augstas detalizācijas topogrāfistīvajām procedūrām
kās informācijas datu bāzes uzturēSaistošo noteikumu piemērošanā
šanu un informācijas aprites kārtību.
fiziskās un juridiskās personas, kas
Saistošie noteikumi tiek izdoatbilst saistošajos noteikumos noti ar mērķi nodrošināt visa veida
definētai mērķgrupai, var griezties
augstas detalizācijas topogrāfiskās
Bauskas novada pašvaldībā.
Saistošie noteikumi regulē auginformācijas elementu (ar mēroga
noteiktību 1:500) ievietošanu Bausstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzes uzturēšanas
kas novada vienotajā topogrāfiskajā
kārtību, informācijas aprites kārtīkartē un noteikt prasības šīs kartes
bu.
uzturēšanai un aktualizēšanai.
6. Informācija par konsultāciSaistošie noteikumi nosaka kārtījām ar privātpersonām
bu, kādā fiziskas un juridiskas perSaistošo noteikumu projekta izsonas var iesniegt un saņemt datus
strādāšanas laikā veikta augstas deno pašvaldības uzturētās augstas
talizācijas topogrāfiskās informācidetalizācijas topogrāfiskās informājas datu bāzes uzturēšanas kārtības
cijas datu bāzes.
un pieredzes izpēte Dobeles, Sigul3. Informācija par plānoto prodas u.c. novadu pašvaldībās.
jekta ietekmi uz pašvaldības buNav veiktas konsultācijas ar sadžetu
biedrības pārstāvjiem.
Saistošo noteikumu izpilde fiDomes priekšsēdētājs
nansiāli neietekmēs pašvaldības
A.Jātnieks
budžetu.
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Apstiprināts pašvaldības 2019.gada budžets
2019.gada 28.februāra Bauskas novada domes sēdē apstiprināts 2019.gada budžets, ko veido
plānotie ieņēmumi 28 952 140 eiro,
budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 2 559 463 eiro un aizņēmumu
līdzekļi 9 812 062 eiro. Kopā finanšu resursi izdevumu segšanai veido
41 323 665 eiro.
Pamatbudžeta izdevumi plānoti
38 624 162 eiro apmērā, aizņēmumu pamatsummas atmaksa – 2 374
714 eiro.
Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi, kas 2019.
gadam plānoti 28 952 140 eiro apmērā, ietver nodokļu ieņēmumus,
nenodokļu ieņēmumus, maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus, un transfertu ieņēmumus.
Nodokļu ieņēmumi veido būtiskāko pašvaldības ieņēmumu daļu
un 2019. gadā tiek prognozēti 15
823 575 eiro jeb 54,7 % no ieņēmumu kopapjoma. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze kārtējam gadam 13 095 179 eiro, kas ir
par 1,1 % jeb 144 867 eiro mazāka,
salīdzinot ar 2018. gada prognozi.
Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN)
ieņēmumi tiek plānoti 2 457 000
eiro, azartspēļu nodokļa ieņēmumi
2019. gadā - 67 665 eiro, dabas resursu nodokļa ieņēmumi - 145 000
eiro.
Nenodokļu ieņēmumi 2019. gadā
plānoti 149 870 eiro apjomā. Šos
ieņēmumus veido valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi un
sankcijas, ieņēmumi no pašvaldības
īpašuma pārdošanas.

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem (telpu noma, zemes noma,
izglītības pakalpojumi, maksa par
personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs, komunālie pakalpojumi u.c.) paredzēti 1 606 398 eiro
apmērā.
Transfertu ieņēmumi ir ieņēmumi no valsts budžeta, citu pašvaldību budžetiem un no valsts budžeta
daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām personām, plānoti 11
372 297 eiro apmērā. Transfertu
kopapjomā valsts budžeta transferti
ir 10 779 637 eiro (galvenokārt mērķdotācija pedagogu darba samaksai
un finansējums ES fondu projektu
īstenošanai) no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem. Valsts budžeta
mērķdotācija izglītības funkciju
nodrošināšanai plānota 2019. gada
astoņiem mēnešiem un sastāda 3
440 434 eiro. Pašvaldību budžetu transferti plānoti 517 150 eiro
apjomā. Tie ir ieņēmumi no citām
pašvaldībām par izglītības un sociālo pakalpojumu nodrošināšanu,
galvenās bibliotēkas un būvvaldes
funkciju veikšanu, sadarbību tūrisma jomā un projekta realizācijai
Kā ik gadu, arī 2019.gadā ievērojamas investīcijas plānotas ielu
un ceļu infrastruktūras attīstībā un
labiekārtošanā. Visapjomīgākie ieguldījumi 2019.gadā iecerēti Bauskas pilsētā, tomēr veicot aprēķinus
uz vienu iedzīvotāju, šogad lielākās
investīcijas iecerētas Vecsaules pagastā.

Līdzsvarotas attīstības priekšnosacījums ir regulāri un mērķtiecīgi
ieguldījumi, tādēļ arī šajā gadā apjomīgas investīcijas plānots novirzīt infrastruktūras sakārtošanai un
uzlabošanai kā pilsētā, tā pagastos.
Jau 2017. gadā valstī intensīvi tika
uzsākta Eiropas Savienības 2014.
– 2020. gada plānošanas perioda
līdzekļu apguve. Arī Bauskas novada pašvaldība šajā periodā ar ES
līdzekļu atbalstu īsteno vērienīgas
aktivitātes, kas vērstas uz attīstību
un pievilcīgākas dzīves un darba vides radīšanu mūsu iedzīvotājiem. Šī
iemesla dēļ kā budžeta prioritāte
2019. gadā ir noteikta Eiropas Sa-

vienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu, tai skaitā valsts
budžeta līdzfinansēto projektu, īstenošana. Kā otrā prioritāte izvirzīta
pašvaldības izglītības iestāžu sporta
būvju infrastruktūra: sporta halles
būvniecība profesionālās ievirzes
izglītības iestādei „Bauskas novada
Bērnu un jaunatnes sporta skola”
Pilskalna ielā 26, Bauskā, iestādē
„Vecsaules pamatskola” un iestādē
„Mežotnes sākumskola”.
Investīciju plāns konkrētajam
budžeta gadam ir dokuments, kurā
atspoguļotas plānotās investīcijas
pašvaldības attīstības veicināšanai

– gan pašvaldības investīcijas, gan
investīcijas, ko plānots piesaistīt ES,
ārvalstu un nacionālā atbalsta ietvaros. Tas, ka konkrēta rīcība iekļauta
investīciju plānā gan nenozīmē, ka
tā garantēti tiks īstenota. Rīcību īstenošanu ietekmē visdažādākie faktori,
kas var būt par iemeslu tam, ka kāda
no aktivitātēm konkrētajā gadā tomēr
netiek īstenota – iepirkuma procesa
gaita, pakalpojuma sniedzēja piedāvātā cena, darbu izpildes ātrums utt.
Investīciju plānā iekļautās rīcības,
protams, ir tikai daļa no visiem veicamajiem darbiem. Turpinās darbs
pie jau uzsāktiem projektiem un ikdienas plānveida rīcību īstenošana.

„Bauskas Novada Vēstis” lasāmas arī Bauskas
novada mājas lapā www.bauska.lv
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– Dāviņu pagasta Raiņa ielas seguma atjaunošana
– Pilskalna ielas pārbūve Bauskā
– Celtnieku ielas, Līdumnieku ielas posma no Celtnieku ielas līdz Rudzu ielai, Ainavu ielas posma no Celtnieku
ielas līdz Pārupes ielai pārbūve, Līdumnieku ielas un Ainavu ielas seguma atjaunošana
– Bauskas vecpilsētas daļas revitalizācijas tūrisma un uzņēmējdarbības attīstībai (Rātslaukums) būvprojekta iz
strāde un ekspertīze
– Vecsaules, Gailīšu, Codes, Ceraukstes, Mežotnes un Īslīces pagasta grants ceļu pārbūve ELFLA projektā
– Biržu, Zemgaļu, Krasta un Ceriņu ielas posmu Bauskā pārbūves būvprojektu izstrāde
– Vecsaules pagasta autoceļa A6 Kalte- Cīruļi (Zvaigne) pārbūves būvprojekta izstrāde
– Bauskas industriālās teritorijas attīstība ERAF projekta „Bauskas industriālās teritorijas attīstība, reģenerējot
degradētās teritorijas” ietvaros (Lidlauka iela)
– Bauskas novada pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana – caurteku atjaunošana, apauguma noņemšana,
šķembu seguma atjaunošana
– Tilta atjaunošana Gailīšu pagasta Pāces ciemā
– Zemgaļu ielas – Mūsas gājēju tiltiņam pieguļošās teritorijas labiekārtošana
– Celiņa uz gājēju tiltu Bērzkalnos būvniecība
– Vecsaules pagasta gājēju celiņa atjaunošana no Vecsaules saieta nama līdz skolai
– Liepu ielas un Lauku ielas posmu Īslīces pagastā pārbūves būvprojekta izstrāde un ekspertīze
– Liepu ielas Brunavas pagastā pārbūves būvprojekta izstrāde un ekspertīze
– Codes pagasta Mazās, Dārza un Saules ielas apgaismojuma izbūve
– Vecsaules pagasta Zvaigznes ciema ielu apgaismojuma projektēšana un izbūve

– Vecsaules pagasta Zvaigznes ciema ielu apgaismojuma projektēšana un izbūve
– Upju gultnes tīrīšana, meldru pļaušana
– Dabas takas seguma izveidošana gar Mēmeli Brīvības bulvārī
– Barjeru nomaiņa Bauskas pilskalnā gājēju takā
– Ietves izbūve Korfa dārzā
– Dambja/ Rūpniecības ielas Bauskā krustojuma pārbūve
– Stāvlaukuma izbūve Salātu ielā 5A, Bauskā (pie peldbaseina)
– Gājēju celiņa gar Salātu ielu 33 līdz Mazajai Salātu ielai (2. kārtas) izbūve
– Videonovērošanas sistēmas pilnveidošana

– Bauskas Valsts ģimnāzijas ēkas pārbūve, sporta inventāra iegāde ERAF
projekta „Vispārējās izglītības iestāžu Bauskas Valsts ģimnāzijas un
Bauskas 2.vidusskolas infrastruktūras attīstība” ietvaros
– PII „Lācītis” ēkas pārbūves būvprojekta izstrāde
– PII „Zīlīte” teritorijas labiekārtošana - bruģa ieklāšana un rotaļu lauku
ma uzstādīšana
– Sporta halles izbūve profesionālās ievirzes izglītības iestādei „Bauskas
novada Bērnu un jaunatnes sporta skola”
– Aprīkojuma iegāde visām izglītības iestādēm

– Materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana bibliotēkās
– Bauskas Centrālās bibliotēkas būvprojekta detalizācija un ekspertīze
– Bauskas muzeja un Bauskas pils muzeja krājumu papildināšana
– Bauskas pilsdrupu konservācijas 3.kārta
– Dambja ielas laukuma labiekārtošana
– Mežotnes pagasta DFC „Strēlnieki” būvkonstrukcijas sadaļas izstrāde
būvkonstrukciju pastiprināšanai un monitoringa veikšanai
– Finansējums festivālu organizēšanai – „Vivat Curlandia”, Kantri mūzi
kas festivāls, „Zobens un lemess”, „Bauska TasTe”, „Vimbu svētki”,
– „Vecpilsētas pagalmiņu svētki un putras godēšana” Bauskas novada
svētki
– Sporta aprīkojuma iegāde Īslīces, Brunavas, Vecsaules pagastam, sporta
centram „Mēmele”
– Finansējums sporta pasākumu organizēšanai
– Finansējums biedrībai „Rencēnu autoklubs” autosporta pasākumu orga
nizēšanai Bauskas novadā

– Vispārēja tipa pansionāta „Derpele” un Īslīces pagasta Bērzu pakalpoju
ma centra telpu aprīkojuma iegāde
– Profesionāla sociālā darba attīstība - Sociālā dienesta darbinieku super
vīzijas un mācību semināri
– Dalība ESF programmas „Izaugsme un nodarbinātība” projektā „Proti
un dari” Bauskas novadā

– Bauskas novada teritorijas plānojuma izstrāde
– Sabiedrības informēšana: Bauskas novada avīzes „Bauskas Novada
Vēstis” izdošana
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Aktuāli novadā
NOLIKUMS Bauskā 2018.gada 27.decembrī

Nr. 24 (protokols Nr.21, 5.punkts)

Par Bauskas novada pašvaldības finansiālu atbalstu projektu konkursam „Mēs savam novadam 2019”
I. Vispārīgie jautājumi
1. Nolikums nosaka kārtību, kādā
Bauskas novada pašvaldība piešķir
finansiālu atbalstu Bauskas novada
biedrību, nodibinājumu un reliģisko
organizāciju (turpmāk – nevalstiskās organizācijas) projektu realizācijai izglītības, kultūras, sporta,
jaunatnes politikas un vides labiekārtošanas jomā projektu konkursā
„Mēs savam novadam”.
2.
Pieteikumus projektu īstenošanai var iesniegt nevalstiskās
organizācijas, kas ir reģistrētas LR
Uzņēmumu reģistra biedrību un nodibinājumu reģistrā vai reliģiskās
organizācijas, kas ir reģistrētas Reliģisko lietu pārvaldē.
II. Finansējuma piešķiršanas
mērķi
3. Finansējuma piešķiršanas mērķis ir veicināt sabiedrībai nepieciešamu, sabiedriski nozīmīgu projektu
un pasākumu īstenošanu Bauskas
novada teritorijā, uzlabojot dzīves
kvalitāti novada iedzīvotājiem, kā
arī veicināt atbildību par savas dzīves vides un dzīves kvalitātes uzlabošanu un attīstīt sadarbību starp
pašvaldību, nevalstiskajām organizācijām un uzņēmējiem.
III. Finansējuma piešķiršanas
nosacījumi
4. Projekta aktivitātes tiek īstenotas Bauskas novada pašvaldības
teritorijā. Ieguvēji no projekta aktivitāšu īstenošanas ir Bauskas novada
iedzīvotāji.
5. Pašvaldības finansējumu piešķir pretendentiem, kuru projekti:
5.1. paredz kvalitatīvu brīvā laika
pavadīšanas dažādošanu un/vai uzlabošanu;
5.2. veicina sporta aktivitātes;
5.3. veicina drošas un sakārtotas
vides veidošanos Bauskas novada
pašvaldības teritorijā;
5.4. paredz publiski pieejamu teritoriju labiekārtošanu un infrastruk-

tūras uzlabošanu, ja tā saistīta ar sabiedrībai nepieciešamu, sabiedriski
nozīmīgu aktivitāšu īstenošanu;
5.5. ir saistīti ar pašvaldības kompetencē esošo funkciju īstenošanu.
6. Pašvaldība finansējumu piešķir:
6.1.
publiski pieejamu teritoriju labiekārtošanai un infrastruktūras
uzlabošanai, ja tā saistīta ar sabiedrībai nepieciešamu, sabiedriski nozīmīgu aktivitāšu īstenošanu t.sk.:
6.1.1. būvmateriālu iegādei un
būvdarbiem;
6.1.2. aprīkojuma nomai, iegādei
un uzstādīšanai;
6.1.3. labiekārtošanas
darbu
veikšanai nepieciešamo materiālu iegādei;
6.1.4. aprīkojuma un inventāra
iegādei vai nomai;
6.1.5. transporta pakalpojumiem
un dalības maksai, ja tas saistīts ar
izglītojošu pasākumu apmeklējumu;
6.1.6. kancelejas preču un materiālu iegādei, pasākuma organizēšanai;
6.1.7. lektoru un ekspertu atalgojumam u.c. ārpakalpojumiem;
6.1.8. informatīvo uzskates materiālu izgatavošanai un iegādei;
6.1.9. pasākuma reklāmas izdevumiem.
7. Finansējums netiek piešķirts:
7.1. projektiem, kam ir peļņas gūšanas raksturs;
7.2.projektiem, kas paredz teritorijas labiekārtošanu un infrastruktūras uzlabošanu privātpersonu īpašumā, izņemot bērnu rotaļu laukumu,
soliņu, atkritumu konteineru un apstādījumu izveidošanas projektus,
kas paredzēti daudzdzīvokļu dzīvojamo māju teritorijā un ir publiski
pieejami;
7.3. pasākumiem, kas saturiski
dublējas ar Bauskas novada pašvaldības organizētajiem pasākumiem;
7.4. pasākumiem, kas tiek organizēti vienas nevalstiskās organizācijas ietvaros un nav orientēti uz
sadarbību;
7.5. nevalstiskajai organizācijai,
kura projekta pieteikumā nav pare-

dzējusi iesniedzēja brīvprātīgo darbu
vai līdzfinansējumu;
7.6. nevalstiskajai organizācijai,
kura ir saņēmusi finansējumu iepriekšējā gadā, bet nav izpildījusi
līguma saistības.
8. Nevalstiskā organizācija konkursa ietvaros var saņemt atbalstu
vienam projektam. Maksimālā atbalsta summa vienam projektam ir līdz
1000 euro.
9. Kopējā projektu atbalsta summa viena finanšu gada ietvaros tiek
apstiprināta Bauskas novada pašvaldības ikgadējā budžetā.
10. Finansējumu piešķir Bauskas novada pašvaldības budžetā
nevalstisko organizāciju atbalstam
paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.
11. Finansējums tiek ieskaitīts nevalstiskās organizācijas norādītajā
kredītiestādes kontā.

IV. Projektu pieteikumu iesniegšana
12. Projektu konkurss „Mēs savam novadam” tiek izsludināts 1
(vienu) reizi gadā.
13. Projektu pieteikumu iesniegšana
tiek izsludināta Bauskas novada pašvaldības mājas lapā www.bauska.lv un
izdevumā „Bauskas Novada Vēstis”.
14. Projekta pieteikums jāiesniedz
Bauskas novada pašvaldības iestādē
„Bauskas novada administrācija”,
aizpildot Projekta pieteikuma veidlapa (1.pielikums).
V. Konkursa projektu izvērtēšanas komisija
15. Konkursa projektu izvērtēšanas komisiju (turpmāk – komisija)
veido trīs Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” pārstāvji.
16. Komisijas sastāvu apstiprina
Bauskas novada domes priekšsēdētājs.
VI. Projektu pieteikumu izskatīšanas un izvērtēšanas kārtība
17. Projektu izvērtēšana tiek veikta mēneša laikā pēc noteiktā iesnieg-

šanas termiņa beigām.
18. Projektu vērtēšana notiek trīs
kārtās:
18.1 atbilstības pārbaude – Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas novada administrācija”
Attīstības un plānošanas nodaļas
speciālists pārbauda projekta pieteikumu atbilstību administratīvajiem
kritērijiem. Pārbaudītājam ir tiesības
nepieciešamības gadījumā pieprasīt detalizētu papildus informāciju/
pamatojumu. Ja projekts neatbilst
kādam no administratīvajiem kritērijiem, tas tiek izslēgts no tālākas
dalības projektu konkursā;
18.2. turpmāko projekta izvērtējumu atbilstoši izvērtēšanas kritērijiem (2.pielikums) veic komisija.
Komisija iepazīstas ar projektu, ja
nepieciešams, apmeklē vietu, kur ir
plānots īstenot projektu, izvērtē tā
aktualitāti un lietderīgumu, īpašu
uzmanību pievēršot tam, cik daudz
un uz cik ilgu laiku projekts uzlabos vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti, kā arī projekta atbalstītāju un
potenciālo „labuma” guvēju skaitu
iedzīvotāju vidū. Komisija projektu izvērtēšanas procesā var iesaistīt ekspertus, atkarībā no iesniegto
projektu satura. Izvērtēšanas gaitā
komisija var piedāvāt samazināt projekta budžetu vai vienoties ar projekta iesniedzēju par izmaiņām projekta
aktivitāšu plānā un budžetā, lai efektīvi izmantotu pieejamos līdzekļus;
18.3. gala lēmumu par finanšu
līdzekļu piešķiršanu nevalstiskajām
organizācijām pieņem Bauskas novada dome;
18.4. lēmumu par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu projekta
iesniedzējam nosūta uz pieteikumā
norādīto e-pastu.
VII. Projekta īstenošanas nosacījumi
19. Piešķirtā līdzfinansējuma izmaksa, līguma slēgšanu un atskaišu
pieņemšanu pēc projekta realizācijas
organizē Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” speciālisti. Finansēšanas
līgumus saskaņā ar domes lēmumiem paraksta pašvaldības izpilddi-

rektors.
20. Pašvaldība ar pretendentu
slēdz līgumu par pašvaldības finansējuma piešķiršanu atbalstītā projekta īstenošanai, līgumā nosakot:
20.1. līgumslēdzēju tiesības, pienākumus un atbildību;
20.2. finansēšanas un atskaišu
par piešķirto līdzekļu izlietojumu iesniegšanas kārtību un termiņus;
20.3. projekta īstenošanas darbības pārraudzību un kontroli.
21.
Finansējuma
saņēmējs
var ierosināt veikt līguma grozījumus par to rakstveidā vienojoties.
Lai rosinātu līguma grozījumus,
finansējuma saņēmējam jāiesniedz
Bauskas novada pašvaldības iestādē
„Bauskas novada administrācija”
grozījumu nepieciešamības pamatojums.
22. Finansējuma saņēmējs atskaitās par izlietotajiem līdzekļiem ne
vēlāk kā 30 dienu laikā pēc projekta
realizācijas, bet ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 20.decembrim, iesniedzot
pašvaldības projektu speciālistam atskaiti par izlietoto naudu un projekta
realizāciju, pievienojot informatīvos
materiālus (3.pielikums).
23. Pašvaldībai ir tiesības pieprasīt papildus informāciju par projekta
realizācijas gaitu un rezultātiem, kā
arī kontrolēt piešķirtā finansiālā atbalsta izlietojumu.
24. Ja projekts netiek īstenots
noteiktajā termiņā, netiek iesniegta
atskaite vai piešķirtais finansējums
izmantots citiem mērķiem, nevalstiskajai organizācijai saņemtais finansējums jāatmaksā Bauskas novada
pašvaldībai, kā arī tā nevar pretendēt
uz Bauskas novada domes finansējumu nākamajā gadā.
25. Pašvaldības projektu speciālists budžeta gada beigās sniedz atskaiti par piešķirtā finansiālā atbalsta izlietojumu.
26. Konsultācijas par projekta pieteikuma aizpildīšanu sniedz Bauskas
novada pašvaldības projektu speciālists.

Domes priekšsēdētājs
A.Jātnieks
Nolikums ar pielikumiem
atrodams www.bauska.lv

Bauskas novada pašvaldība
izsludina projektu konkursu
„MĒS SAVAM NOVADAM 2019”
novads.
Konsultācijas par projektu pieteikumu sagatavošanu
sniegs Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja Dace Platonova (tālr.
63963972, e-pasts: dace.platonova@bauska.lv) un projektu vadītāja Jolanta Kalinka (tālr. 63922400, e-pasts:
jolanta.kalinka@bauska.lv).
Šajā gadā paredzētais finansējums 10 000 eiro.
Projekta pieteikums ar norādi
„Projektu konkursam „Mēs savam
novadam 2019”” jāiesniedz Bauskas novada pašvaldības iestādē
„Bauskas novada administrācija”
no 2019.gada 1.marta līdz 2019.
gada 29.martam plkst. 15.00. Adrese: Bauskas novada administrācija,
Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas

Informatīvais
seminārs
par
projekta pieteikumu sagatavošanu 2019.gada 4.martā plkst.14.00
Bauskas novada administrācijā,
3.stāva zālē Uzvaras ielā 1, Bauskā.
Projekta pieteikuma veidlapa,
vērtēšanas kritēriji un atskaišu veidlapa pieejama pašvaldības interneta
mājaslapā www.bauska.lv sadaļā
„Līdzdalība” - „Mēs savam novadam 2019”.
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Aktuāli novadā
„Gada logopēda 2018” balvu saņem
Vanda Korbe

Latvijas Logopēdu asociācijas
balva „Gada logopēds 2018” svinīgajā pasākumā 8.martā tika pasniegta Vandai Korbei, Bauskas novada pirmajai logopēdei. V.Korbei
prestižā balva piešķirta par ilggadēju, atbildīgu, profesionālu logopēda
darbu un ieguldījumu logopēdu
profesionālās kvalitātes paaugstināšanā. Korbes kundze ir vairāku
publikāciju, didaktisko materiālu un
programmu autore.
Svinīgajā pasākumā cienījamo
logopēdi sveica Logopēdu asociācijas vadītāja Baiba Trinīte, Latvijas
Universitātes Pedagoģijas nodaļas
profesore Sarmīte Tūbele, Iecavas
novada domes priekšsēdētājs Aivars Mačeks un Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Edīte Jančone, SIA
„Bauskas slimnīca” vadītāja Mirdza
Brazovska, meita Agnese un vairāki

kolēģi, vēstī iecava.lv.
SIA „Bauskas slimnīca” vadītāja
Mirdza Brazovska cienījamo logopēdi Vandu Korbi raksturo kā augstākās pakāpes profesionāli darbā ar
bērniem un pieaugušajiem.
„Vanda ir sagatavojusi trīs mācību grāmatas logopēdiem. Viņa ir
cilvēks ar izteiktu empātiju, kura
palīdz visiem, kam tas nepieciešams. Korbes kundze ir lieliska kolēģe, mamma, omīte un draugs,” tā
M. Brazovska.
Vanda Korbe ir pilsoniski aktīva.
Aizraujas ar vaļaspriekiem – ceļo
un bauda virtuves „priekus”. Vanda
mīl ziedus un visu skaisto.

Artūrs Dulbe,
sabiedrisko attiecību
speciālists
Foto: Anta Kļaveniece,
iecava.lv

Sociāls projekts ģimenēm ar īpašiem
bērniem
Bauskas novada Sociālais dienests piedalās Individuālā budžeta
modeļa izmēģinājumprojekta īstenošanā sabiedrībā balstītu sociālo
pakalpojumu nodrošināšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Bauskas novada Sociālajā dienestā ir uzsākts izmēģinājumprojekts, kurā tika piedāvāts atbalsts
10 (desmit) ģimenēm, kurās ir bērni ar funkcionāliem traucējumiem,
ņemot vērā katra bērna un viņa
vecāku individuālās vajadzības, lai
nodrošinātu katram bērnam iespējami efektīvāko atbalstu funkcionālo
traucējumu un to radīto seku novēršanai vai mazināšanai, un veicinātu
vienlīdzīgu iespēju izmantošanu.
Projektā ekspertu komanda izvērtēja bērna funkcionālos traucējumus un kopā ar bērna likumiskajiem pārstāvjiem izveidoja atbalsta
plānu, kas ietver sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus ģimenes
atbalsta spēju stiprināšanai, bērna
zaudētās funkcijas kompensēšanai,
bērna funkcionēšanas spēju uzturēšanai un attīstīšanai.
Sociālais darbinieks kopā ar vecākiem vienojās par sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem, kurus viņu
ģimene saņems, laika grafiku, kad
un kā plānoto ir iespējams izdarīt.

Pakalpojumi, kas ģimenei ir jāsaņem ir ļoti daudzveidīgi. Tā ir fizioterapija, fizioterapijas pakalpojums
baseinā, mūzikas terapija, sociālā
pedagoga pakalpojums, ABA (lietišķās uzvedības analīzes) terapijas
individuālās nodarbības, kanisterapijas individuālās nodarbības,
logopēda un audiologopēda pakalpojums, uztura speciālista pakalpojums mājās un institūcijā, ergoterapeita pakalpojums mājās, Montesori
metodikas speciālista pakalpojums,
specializētā sociālās rehabilitācijas
un kompetenci veicinošo pasākumu
apmācību kurss bērnam ar funkcionāliem traucējumiem un vecākiem
rehabilitācijas centrā „Poga”, individuāls theraplay (terapeitiskās spēles) pakapojums ģimenei, psihologa
konsultācijas vecākiem, asistenta
pakalpojums bērnam, transporta pakalpojums.
Projektā iesaistītās personas janvāra nogalē tikās ar projekta vadības
grupu, lai pārrunātu ieguvumus, uzklausītu projekta dalībnieku ieteikumus, kas ir nepieciešams, lai uzlabotu pakalpojuma saturu.

Daiga Supe, projekta
koordinatore, sociālā
darbiniece darbam ar
personām ar funkcionāliem
traucējumiem
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Veiksmīgi un iedvesmojoši noritējis
iedzīvotāju pieredzes apmaiņas brauciens

Februāra nogalē projekta „Accelerate SUNShINE” ietvaros Jūrmalas pilsētas, Ādažu, Tukuma un
Bauskas novada domes pārstāvji
piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā uz Salaspili, kur tika apskatīta
visaptveroši atjaunotā daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Meža ielā 7,
vērienīgais ēkas Daugavas ielā 2
visaptverošas atjaunošanas projekts
un iegūtas vērtīgas atziņas un zināšanas.
Pirms renovēto ēku apskates pieredzes apmaiņas brauciena dalībnieki tikās SIA „Salaspils Siltums”
birojā, kur tika iepazīstināti ar uzņēmuma misiju un uzklausīja projektu
vadītājas Renātes Bražinskas ieteikumus daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas projekta organizēšanai. Sagatavotajā prezentācijā uzņēmuma
pārstāve atskatījās uz ēku Meža ielā
7 un Daugavas ielā 2, visaptverošas
atjaunošanas projektu norises gaitu,
lielākajiem izaicinājumiem un pastāstīja par mājas iedzīvotāju motivāciju piedalīties projektā.
Pēc viesošanās SIA „Salaspils
Siltums” telpās, daudzdzīvokļu
ēku īpašnieki, pašvaldību pārstāvji,
kā arī namu apsaimniekotāji devās
apskatīt klātienē visaptveroši atjaunoto ēku Meža ielā 7, kur iepazinās
ar projekta ievaros paveikto un ēkas
iedzīvotāju Olgu, kas dalījās savos
iespaidos ēkas visaptverošas atjaunošanas laikā, gan pēc tās. Papildus
iepriekšminētajam, dzīvokļa īpašniece interesentiem izklāstīja citu
ēkas īpašnieku motivāciju teikt jāvārdu pozitīvām pārmaiņām.
Noslēdzot ēkas Meža ielā 7 apskati, pieredzes apmaiņas brauciena
dalībniekus sagaidīja ilgi gaidītais

pārsteigums - tika dota nebijusi
iespēja novērtēt vērienīgāko visaptverošas atjaunošanas projektu
Latvijā - daudzdzīvokļu dzīvojamo
ēku Daugavas ielā 2. SIA „Salaspils
Siltums” būvniecības speciālists
Andrejs Semjonovs iepazīstināja
interesentus ar darbiem, kas bija jāveic, lai veiksmīgi uzsāktu ēkas renovācijas projektu. Interesenti būvniecības speciālista vadībā devās
nelielā ēkas ekskursijā apskatot ēku

nas rezultāts ir tā vērts!
Pēc pieredzes apmaiņas brauciena pasākuma
apmeklētāji guva iedvesmu pozitīvām pārmaiņām
savos mājokļos un secināja, ka Salaspilī esošās
daudzdzīvokļu ēkas Meža
ielā 7 un Daugavas ielā 2
ir piedzīvojušas pozitīvas
pārmaiņas, un, pateicoties
projekta
atbalstītājiem,
SIA „Salaspils Siltums”
neatlaidīgajam
darbam,
kā arī ēkas iedzīvotāju pacietībai, abas ēkas ir jau
redzamas savā jaunajā un
skaistajā veidolā. Būtiski minēt, ka abi Salaspils
daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas projekti ir nesuši
daudzus izaicinājumus visām iesaistītajām pusēm,
tomēr gala rezultāts ir visu
pūļu un pacietības vērts.

Projekts „PROTI un DARI!”
Līdz šā gada 1.martam projektā
ir iesaistīti 59 jaunieši. Aktīvi šobrīd darbojas 3 jaunieši. Projekta
ietvaros jauniešiem joprojām ir iespēja saņemt dažādus atbalsta pasākumus. Jaunieši saņem psihologa
atbalstu un konsultācijas, saņem
intensīvu mentora un programmu
vadītāju emocionālu un informatīvu
atbalstu kā arī profesionālu karjeras
konsultāciju.
Projektā turpinām veidot sadarbību ar uzņēmējiem, lai jauniešiem ir
iespēja „ēnot” dažādu profesiju pārstāvjus, ar mērķi iepazīt un izprast
darba jomas un specifiku. Tas palīdz
jauniešiem izvēlēties jomu, kuru
vēlas apgūt padziļināti. Projekta ietvaros jaunieši apgūst pašaprūpes,

mājsaimniecības un ēdiena gatavošanas prasmes. Turpinās brīnišķīga
sadarbība ar Jauniešu organizāciju –
biedrību „Jaunatne smaidam”. Projekta ietvaros rīkojam galda spēļu
pēcpusdienas, kuru laikā jaunieši
iepazīst viens otru un sadraudzējas,
kā arī lietderīgi pavada savu brīvo
laiku. Jauniešiem ļoti patīk radošās nodarbības. Projekts piedāvā
iespēju apmeklēt kultūrizglītojošos
pasākumus, kurus piedāvā Bauskas
Kultūras centrs.
Ja rodas interese par iesaistīšanos projekta aktivitātēs, droši zvani
63921800.

Dina Romanovska, projekta
programmu vadītāja

Ja vēlaties atjaunot savu ēku vai,
ja ir radušies jautājumi saistībā ar
daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku atjaunošanu un papildu garantijām,
aicinām sazināties ar Bauskas novada domes energopārvaldnieku Raiti
Ignatjevu, tālrunis 63960195.
Aktivitātes tiek īstenotas projekta „Accelerate SUNShINE”, Nr.
754080 ietvaros.

no pagraba līdz pat bēniņiem. Visi
apmeklētāji bija vienisprātis - projekts ir vērienīgs, tas prasījis lielas
pūles un motivāciju, bet atjaunoša-

Raitis Ignatjevs, Attīstības
un plānošanas nodaļas
energopārvaldnieks

BAUSKAS MUZEJS AICINA UN PIEDĀVĀ APSKATĪT
* Līdz 14.aprīlim AIJA BAUMANE UN STUDENTI.
Tekstila un šķiedras māksla Latvijas Mākslas akadēmijā
* Līdz 28.aprīlim - Hasena Drisi (Alžīra) gleznu izstāde

Neaizmirsīsim izkārt karogu martā

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

Saskaņā ar likumu „Par Latvijas valsts karogu”
– 25.martā – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā pie iestādēm un dzīvojamām ēkām jāizkar Latvijas
valsts karogs sēru noformējumā.

Izdevuma nākošais numurs iznāks 29.martā
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Trejkrāsu sveicieni kaimiņiem

Tikpat košs kā krāsas Lietuvas
karogā izskanēja sadraudzības koncerts Biržu pilī. Biržu Mūzikas un
mākslas skolas direktores uzrunā
izskanēja prieks par savu valsti,
audzēkņiem, kas kopj tās kultūru
un ciemiņiem, kas to novērtē un izjūt Baltu tautu vienotību. Lietuvā
16.februārī tiek svinēti Valsts svētki,
bet marta sākumā – Baltu valodu un
kultūras dienas. Sveikt Biržu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņus un
pedagogus Lietuvas valsts svētkos
devās skolas direktore Anita Velmunska, viņas vietniece
Inita Idere– Bankava un
jaudīga muzikālā komanda no Bauskas Mūzikas
un mākslas skolas.
Vijolnieku
ansamblis (ped. A.Avotiņa) bija
viskuplākais kolektīvs no
Bauskas. Biržos koncertēja akordeonisti Emīls
Upenieks un Dāvids Burmistrovs (ped. A.Rušmane), pedagoga Ikara Ruņģa audzēkņi marimbas
spēlē Rihards Dadžāns un
Braiens Burmistrovs. Lietuviešu sajūsmu izpelnījās
pianisti Reinis Grosbards
(ped. L.Kārkliņa) un Zhuen Yang (ped. I.Rozentāle), flautiste Klēra Kuļikauska (ped.
L.Meždreija). Trompetisti Marks
Maro Strazdiņš un Elgars Būmeis-

tars muzicēja kopā ar pedagogu Aigaru Dziļumu. Izjustu ģitārspēli demonstrēja Niklāvs Rimeicāns (ped.
P.Straume) un Maikls Burmistrovs
(ped. L.Krasņikovs). Koncertmeistare bija Evija Bonāte.
Biržu ļaudis un Bauskas viesi ar
prieku un sajūsmu klausījās sadraudzības skolas pianistus, koklētājus
un abus korus. Viņu repertuārā iekļauti arī latviešu komponistu R.
Dubras un Ē.Ešenvalda skaņdarbi.
Biržu MMS jauniešu koris gatavojas
nopietnam konkursam Polijas pilsē-

Valdemārs Vaļķūns un pašvaldības
Izglītības komitejas vadītājs.
Emocionāla bija pēckoncerta pedagogu tikšanās, kurā skolotāji guva
jaunu informāciju par starptautiskiem konkursiem, ikdienas darba
niansēm. Prieks, ka šīs tikšanās ir
tradicionālas un saturīgas, tā stiprinot saites, kas vēsturiski latviešiem
un lietuviešiem ir tik ciešas. Interesanti, ka koncertā iztika bez tulka, jo
abās valodās runājošie lieliski saprata viens otru, un mūzikai jau tulku
nevajag!

Zemgale skan Bauskā
Ražas laiks skolas bērniem ir nevis rudens, bet pavasaris, kad sākas
rezultātu vētīšana olimpiādēs, konkursos un sacensībās. Arī mūzikā.
Un šis pavasaris īpašs ar to, ka divi
nozīmīgi Zemgales reģiona konkursi notiek tieši Bauskā. „Lakstīgala
2019” notika janvāra beigās, bet nupat 8.martā - bērnu vokālo ansambļu
konkurss „Balsis 2019”.
30.janvāris Bauskas 2.vidusskolā
bija pulcējis vienuviet daudz skanīgu balsu – šeit notika latviešu tautas dziesmu dziedāšanas konkursa
„Lakstīgala 2019” Zemgales reģiona
kārta. Šāds konkurss Latvijā notiek
jau vairāk kā 20 gadu un ir īpašs ar
to, ka tas prasa pamatīgu gatavošanos – 1.-4.klašu komandām ir jāpārzina 25 tautas dziesmas no galvas,
bet 5.-9.klašu komandām - 51 tautas
dziesma. Turklāt, dažām no tām ir
vairāk kā 10 pantu. Šādu konkursu
savulaik iedibinājis slavenais trimdas
latviešu kordiriģents Roberts Zuika,
uzskatīdams to par savu ieguldījumu
latviešu gara mantu nodošanā nākamajām paaudzēm un saredzēdams,
cik liela, vienojoša nozīme ir bijusi
tautas dziesmai trimdas latviešu sabiedrībā.
Šogad Zemgales reģiona konkursā
piedalījās Bauskas novada pedagogi
Daina Ārmane (Bauskas sākumskola) un Diāna Siliņa (Bauskas 2.vidusskola), kā arī vēl piedalījās komandas
no Jelgavas un Ozolnieku novada.
Jāatzīmē, ka D. Ārmane jau daudzus
gadus ir veiksmīgi nesusi Bauskas
novada vārdu šajā konkursā, savukārt, Bauskas 2.vidusskolas komanda šeit startēja pirmo reizi. Visas komandas tika apbalvotas ar 1.pakāpes
diplomiem, jo bērni bija sagatavoti

un spēja lieliski parādīt savas plašās
zināšanas. Žūrijā bija Valsts izglītības satura centra (VISC) neformālās izglītības departamenta direktore
Agra Bērziņa, VISC kormūzikas speciāliste Rita Platpere un VISC folkloras speciāliste Māra Mellēna.
8.martā Bauskas Kultūras centrā
notika vokālo ansambļu konkursa
„Balsis 2019” Zemgales reģiona kārta, kas pulcēja kopumā 18 ansambļus
- labākos no katra novada. Bauskas
novadu šajā konkursā pārstāvēja
1.kārtu uzvarējušais Bauskas pilsētas pamatskolas zēnu ansamblis Ilzes
Bērziņas vadībā un Evijas Bonātes
klavierpavadījumā. Puikas nodziedāja intonatīvi labi, ar emocionālu
pārliecību, un saņēma 1.pakāpes
diplomu ar 41 punktu, savā vecuma
grupā ierindojoties 2.vietā Zemgales
reģionā. Visaugstāko rezultātu parādīja Tukuma 2.pamatskolas (ar mūzikas novirzienu) 4. klases vokālais ansamlis, kas ieguva augstākās pakāpes
diplomu ar 45,1 punktu. Konkursā
bija žūrija 4 ekspertu sastāvā: Mārīte
Puriņa – mūzikas pedagoģe, Lielvārdes novada Mūzikas un mākslas skolas direktore, vokālās grupas „Anima
Solla” mākslinieciskā vadītāja; Dace
Bula – Latvijas vokālo ansambļu
asociācijas valdes locekle; Nora Kalniņa - diriģente, profesionālo koru
projektu dziedātāja un Antra Strikaite –VISC Interešu izglītības un
audzināšanas darba nodaļas vadītājas
vietniece, projekta vadītāja. Paldies
visiem, kas palīdzēja abu konkursu
organizēšanā, īpaši Bauskas 2.vidusskolas un Bauskas Kultūras centra
kolektīviem.

Diāna Siliņa, Bauskas
2.vidusskolas skolotāja

Ciemos pie mūsu kaimiņiem Žeimē

tā Gdaņskā. Vēlēsim, lai meitenēm
labvēlīgi mūzikas dievi! Koncertā
piedalījās arī Biržu pilsētas mērs

7. martā, Rītausmu bibliotēkas
„Sieviešu klubiņa” dalībnieces, apciemoja mūsu kaimiņus Žeimē. Žeime ir ciems Lietuvā, kas atrodas netālu no Latvijas robežas.

valodā. Pēc koncerta, brīvā atmosfērā, pie kafijas tases gan runājāmies,
gan kopīgi dziedājām dziesmas.
Sieviešu klubiņa dalībnieces Gunta Kāle un Terēza Mickēviča atveda

Mūs sagaidīja Žeimes muzeja vadītāja Daiva, kas bija noorganizējusi
nelielu ekskursiju pa muzeju, kur apskatāmi dažādi vēsturiski priekšmeti un
fotogrāfijas par Žeimes ciemu.
Apskatījām arī bibliotēku, kas tāpat kā Rītausmu bibliotēka atrodas
otrajā stāvā. Bibliotēka nesen pārcēlusies uz jaunām telpām. Žeimes
bibliotēkas vadītāja pastāstīja, ka ir
priecīga, ka bibliotēkai ir jaunas un
gaišas telpas. Vienīgie mīnusi – bibliotēka vairs neatrodas ciema centrā
un tā atrodas otrajā stāvā. Šie faktori
ietekmē apmeklētāju skaitu.
Kultūras centrā mūs sagaidīja
pārsteigums – vietējo pašdarbnieku
sirsnīgs koncerts. Senjoru apvienība
dziedāja gan latviešu, gan lietuviešu

parādīt uz Žeimi savus rokdarbus.
Šobrīd Terēzes Mickēvičas darbus
var apskatīt Žeimes ciema bibliotēkā.
Rītausmu bibliotēkai ar Žeimes
ciema muzeja vadītāju Daivu un
vietējiem iedzīvotājiem draudzīga
sadarbība tika izveidota pagājušajā
gadā.
Rītausmu bibliotēkā 2018.gada
martā varēja apskatīt Žeimes ciema
iedzīvotāju veidotus darbus. Maijā,
Žeimes senjori apmeklēja mūsu bibliotēku un sniedza koncertu, veltītu
Mātes dienai.
Draudzīgo sadarbību ar mūsu kaimiņiem Rītausmu bibliotēka plāno
saglabāt arī turpmāk.

Inga Briede, Bauskas Mūzikas
un mākslas skolas darbiniece

Santa Šarka,
Rītausmu bibliotēkas vadītāja
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Bauskas Bērnu un jauniešu centra
skaņas, ritmi un krāsas

Latvijas izglītības iestāžu vokāli
instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls – konkurss „No baroka līdz
rokam” notika 27.februārī Rīgas
45.vidusskolā. Kopā ar citiem Rīgas,
Pierīgas un Zemgales novadu ansambļiem piedalījās Bauskas Bērnu
un jauniešu centra Ģitārspēles grupa „M158” ar pašu komponētajām
dziesmām, kas ir ļoti apsveicami.
Konkurss intensīvi ritēja visas dienas
garumā, jo dalībnieku dažādos muzikālajos žanros bija ļoti daudz.
Grupa „M158” kopā spēlē vairāk
kā gadu un ir piedalījusies dažādos
konkursos un festivālos. Jaunieši
spēlē tehniski sarežģītā žanrā - metāls, kurš prasa sagatavotu klausītāju,
tās nav popdziesmas. Vokāli instrumentālo ansambļu jaunākā grupa,
kurā piedalījās baušķenieki, pārsvarā
muzicēja popdziesmu žanrā. Skolotājs un mūziķis Aigars Voitišķis
stāsta, ka tādēļ mūsējie patīkami izcēlās uz vienveidīgo grupu fona ar
savu tehnisko izpildījumu un enerģētiku. Konkursa žūrija to arī attiecīgi novērtēja. Kā teica Egīls Šķetris
(Valsts izglītības satura centra vecākais referents) - pārliecinoši pirmā
vieta jaunākajā grupā astoņu vokāli

instrumentālo ansambļu konkurencē
un I pakāpes diploms (41,41 punkts).
Protams, žanrs ir tehniski sarežģīts
un prasa vēl ieguldīt daudz darba gan
vokālā, gan kopējā skanējumā, tāpēc
jāstrādā un jāpilnveido savu meista-

rību un saspēli. Ar prieku gaidīsim
grupas „M158” uzstāšanos finālkon-

kursā 24.martā Latvijas Universitātē,
Imantas 7.līnijā 1.
Jau 5.gadu Bauskas Bērnu un
jauniešu centra deju kopas „Mēmelīte” dalībnieki kopā ar vadītāju
Ligitu Irbīti 11.martā devās uz Pluņģi, kur lietuviešiem ir izveidojusies
skaista tradīcija - Lietuvas neatkarības deklarācijas pieņemšanas dienā
rīkot starptautisku jauniešu un bērnu
deju festivālu „Laisves vaikai” („Brīvības bērni”). Šogad festivālā piedalījās arī viesi no Serbijas, Baltkrievijas un citām Lietuvas pilsētām. Ap
300 dalībnieki ar daudzkrāsainiem
un ekskluzīviem priekšnesumiem
priecēja kuplo skatīju pulku Pluņģes
kultūras centrā. „Mēmelītes” dejotājiem ļoti patīk šis festivāls, jo te
vienmēr valda draudzīga un radoša
gaisotne. Pēc koncerta ir iespēja satikties, izdejoties, komunicēt ar citu
valstu jauniešiem, uzlabojot savas
angļu valodas runas prasmes. Šoreiz
mūsējie citiem dejotājiem disenītes

laikā mācīja rotaļdeju „Govju kazaks”. Tie, kuri vienreiz nokļūst šajā
festivālā Lietuvā, vēlas atkal turp
atgriezties. Esam pateicīgi vecākiem
un pašvaldībai par atbalstu braucienam uz festivālu!
No 12. marta līdz 5. aprīlim
Bauskas Bērnu un jauniešu centra
Sarkanajā mājā, Kalna ielā 14, ir
skatāma Latvijas Dabas muzeja ceļojošā izstāde „Daba krāso”. Tajā
var iegūt plašu informāciju par seno
prasmi - dzijas krāsošanu ar augu
izcelsmes krāsvielām. Apmeklētāji
var apskatīt augos krāsotu dziju paraugus, iepazīties ar Latvijā bieži
sastopamiem augiem, kurus var ērti
savākt un izmantot dziju krāsošanā.
Ir izveidots informatīvais materiāls
un drogas sausā veidā, kā arī krāsoti
dziju paraugi. Ir iespēja noskatīties
videofilmu par krāsošanas procesa
gaitu. Filmā meistare Anete Karlsone
rāda tradicionālo krāsošanas veidu
ar Latvijā bieži sastopamas augu sugas – ziemeļu madaras – sakneņiem.
Īpaši akcenti izstādei - galda spēles
un folkloras kopas „Savieši” ierakstītās tautasdziesmas no dažādiem
Latvijas novadiem par krāsaugiem
un krāsošanu senākajos laikos. Grupām lūdzam iepriekš pieteikties pa
tālr.63924006!
Priecīgs tu nāc, darboties sāc!

Benita Svareniece,
Bauskas BJC direktore

V.PLŪDOŅA MUZEJS
aicina uz

LIELĀS DIENAS SAGAIDĪŠANU
svētdien, 24. martā plkst. 12.00
Krāsosim olas, šūposimies, rotaļāsimies. Ieskandināsim pavasari
kopā ar folkloras kopu „Laukam pāri”.
Bezmaksas pasākums.
Piedāvājam bezmaksas autobusu plkst. 11.30 no RIMI laukuma.
Braucienam obligāta pieteikšanās līdz 21.martam pa tālr. 26184631;
27612064
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Informācija, paziņojumi

Novada kultūras pasākumu plāns martam
Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

16. martā plkst. 18.00

Bauskas Kultūras centrā

Videjās paaudzes deju kolektīvu koncerts „Tie bij’ lieli dancotāji”

17. martā plkst. 15.00

Bauskas Kultūras centrā

*Filmas „Klases salidojums” demonstrācija

17. martā plkst. 16.00

Codes pamatskolā

Uzvaras amatierteātra izrāde „Annele”

18. martā plkst. 18.00

Codes bibliotēkā

*Filmas „Klases salidojums” demonstrācija

19. martā plkst.10.00

Īslīces Kultūras namā

Bauskas un Rundāles novadu izglītības un kultūras iestāžu tautas
deju skate

22. martā plkst. 19.00

Kultūras centrā „Kamarde”

*Filmas „Klases salidojums” demonstrācija

23. martā plkst. 12.00

Bauskas Kultūras centrā

*Kino rīts ģimenēm „Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi”

23. martā plkst. 14.00

Kultūras centrā „Kamarde”

Bērnu un jauniešu teātra svētki

24.martā plkst.12.00

V.Plūdoņa muzejā

Lielās dienas pasākums

24. martā plkst. 13.00

Ceraukstes tautas namā

Codes amatierteātra izrāde V.Pumpure „Spietu laiks” (rež. S.Rotberga)

24. martā plkst.16.00

Vecsaules saietu namā

*Filmas „Klases salidojums” demonstrācija

25. martā plkst. 18.15

Pie represēto piemiņas ansambļa Brīvības bulvārī

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis

25. martā plkst. 19.00

Bauskas Sv.Gara Evaņģēliski Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīts koncerts ar
luteriskajā baznīcā
Jāni Francisku Kurševu un vokālo ansambli „Adoramus”

28. martā plkst. 11.00

Bauskas Kultūras centrā

*Leļļu izrādē bērniem „Kas zaķīti pasargās?”

30. martā plkst.18.00

Īslīces Kultūras namā

Bauskas novada amatierteātru svētki „Tas notika tajos laikos”

* - maksas pasākums

Paziņojums par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski
modificēto kultūraugu audzēšanai
Bauskas pils muzejā trīs dienas notiks seno
deju un mūzikas meistarklases
No 15. - 17. martam Bauskas pils
muzejā notiks seno deju un mūzikas meistarklases, kurās piedalīsies Bauskas pils muzeja seno deju
grupa „Galms”, senās mūzikas ansamblis „Trakula” un Vecumnieku
Mūzikas un mākslas skolas bērnu
koris „Via Stella”. Meistarklases
vadīs izcilas seno deju un mūzikas
pasniedzējas no Anglijas - Heizela Denisone (Hazel Dennison) un
Tamsina Luisa (Tamsin Lewis).
Meistarklašu mērķis ir sagatavošanās šīs vasaras koncertuzvedumam „Zaudētā paradīze”, kas notiks 20. jūlijā plkst. 22:00 Bauskas
pils pagalmā Kurzemes - Zemgales
hercogu Ketleru laika mūzikas un
mākslas festivāla „Vivat Curlandia!” ietvaros. Meistarklašu laikā
notiks pirmais kopmēģinājums šim
uzvedumam.
Koncertuzveduma konsultantes
senajās dejās un mūzikā ir Heizela
Denisone (Hazel Dennison) un
Tamsina Luisa (Tamsin Lewis) no
Anglijas.
Heizela Denisone profesionāli
apguvusi baletu un skatuves mākslu
un kopš 1969. gada pēta un iestudē
senās dejas. Sākot
ar 1992. gadu aktīvi darbojas Dolmečas vēsturisko
deju biedrībā (Dolmetsch Historical
Dance Society), kā
arī vada meistarklases un nodarbības seno deju grupām.
Tamsina
Luisa ir profesionāla
mūziķe, studējusi
vijolspēli Florences konservatorijā.
Kā mūziķe piedalījusies, gan arī

pati sacerējusi un aranžējusi mūziku
dažādām teātra izrādēm Anglijas
teātros, piemēram, Londonas Karaliskajā operā un „Shakespeare’s
Globe” teātrī. 2001. gadā Tamsina
Luisa dibinājusi grupu „Passamezzo”, kas specializējas 16.gs. – 17.gs.
mūzikā, dejā un teātra mākslā. Grupa sniegusi priekšnesumus Britu
muzejā, Viktorijas un Alberta muzejā, Hemptonas pilī, kā arī baznīcās,
koncertzālēs un pilīs visā Anglijā.
Koncertuzvedums „Zaudētā Paradīze” būs stāsts par Jaunās Pasaules (Amerikas) atklāšanu 15.gs.
beigās. Ar deju, mūziku, dziesmām
un nelielām teatrālām etīdēm skatītāji dosies līdzi Kristoforam Kolumbam vēsturiskajā jūras braucienā,
lai kopā atklātu Jauno pasauli un
atvestu uz Eiropu neparastas veltes
un bagātības no ceļojuma.
Biļetes uz koncertuzvedumu
„Zaudētā Paradīze” varēs iegādāties
Bauskas pils muzeja kasē un „Biļešu Paradīze” tirdzniecības vietās
sākot ar 20.martu.

Pamatojoties uz Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22.panta ceturto daļu
Bauskas novada pašvaldībai ir nodoms uz 10 (desmit) gadiem Bauskas novada administratīvajā teritorijā
noteikt aizliegumu ģenētisko modificēto kultūraugu audzēšanai.
Aicinām iedzīvotājus no 2019.gada 18.februāra līdz 2019.gada 19.martam izteikt viedokļus, priekšlikumus un iebildumus par aizlieguma noteikšanu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai visā Bauskas novada administratīvajā teritorijā līdz 2029.gadam, aizpildot aptaujas anketu, kas pieejama Valsts un pašvaldības
vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov.), kā arī jebkurā Bauskas novada
pašvaldības pagasta pārvaldē vai nosūtot savu viedokli brīvā formātā uz elektroniskā pasta adresi dome@
bauska.lv
Iebildumu neiesniegšana noteiktajā termiņā tiks uzskatīta par piekrišanu aizlieguma noteikšanai.

Sākas traktortehnikas valsts tehnisko apskašu sezona
Ar 2019.gada martu Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk-VTUA) atklāj lauksaimniecības sezonas
sākumu, t.i., dosies maksimāli tuvu traktortehnikas atrašanās vietai veikt valsts tehnisko apskati.
Lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo
un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei. Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei. Tāpat, atgādinām, ka
par VTUA sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.

Elīna Jegorova,
Bauskas pils muzejs

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.

