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1949. gada komunistiskā genocīda upuru piemiņai

J

au divpadsmito reizi cauri
laika joslām visā pasaulē svinēs Zemes stundu. Aicinām
iedzīvotājus atbalstīt šo labas gribas akciju, izslēdzot apgaismojumu 30.martā uz vienu stundu no
20:30-21:30, lai parādītu savu
apņemšanos videi draudzīgākai rīcībai ikdienā.
Bauskas novada pašvaldība šajā
dienā atbalstīs akciju Bauskas pilsētā šajā laikā izslēdzot ielu apgaismojumu uz vienu stundu.
Kāpēc izslēgt gaismu?
Gaismas izslēgšana ir tikpat simboliska kā svecīšu aizdedzināšana
Lāčplēša dienā. Skaidrs, ka svecītes iedegšanai nav praktiskas jēgas
– tāpēc nepalielināsies aizsardzības
budžets vai profesionālās armijas
skaitliskais sastāvs. Tomēr tas liek
mums domāt par to, kāpēc mums
vispār ir sava valsts un ko darīt,
lai tā turpinātos. Līdzīgi arī Zemes
stundā. Nav nozīmes izslēgto elektroierīču skaitam, svarīga ir cilvēku
apzināta nepieciešamība dzīvot videi draudzīgi.
Izslēdzot gaismu Es:
• saku, ka vides problēmu risināšana man ir svarīga lieta. Es gribu
dzīvot tīrā vidē un gribu, lai tāda iespēja būtu arī maniem bērniem;
• saku, ka valstij, pašvaldībām
būtu tam jānovirza līdzekļi. Es sagaidu no politiķiem, ka vides problēmu risināšana no fona problēmas
kļūst par nopietnu politiskās dienas
kārtības jautājumu;
• saku, ka ir forši, ka mēs esam
aizvien vairāk toleranti pret to, kas
notiek mums apkārt un līdz ar to
ziedojam līdzekļus bērniem, slimiem cilvēkiem, dzīvniekiem un
varbūt kādam piemineklim. Taču
būtu labi apzināties nepieciešamību
kā uzņēmējiem, tā privātpersonām
atbalstīt arī vides lietas;
• ikviens no mums var kaut ko
darīt, lai mūsu vienīgajām mājām –
Zemei, būtu vairāk spēka. Darīšana
nav tikai viena stunda ik gadu Zemes stundā. Tās ir ikdienišķas izvēles visa gada garumā.
Lai pievienotos, aicinām:
• Izslēgt gaismu;
• Ievietot sociālajos tīklos kāda
sev svarīga dabas objekta fotoattēlu,
pievienojot mirkļbirku #zemesstunda.
Izmaini kaut ko savā dzīvesveidā! Apņemies un uzsāc videi draudzīgas iniciatīvas.

Domes priekšsēdētājs savā uzrunā emocionāli pieminēja deportētos un pauda ticību, ka latviešu tauta ir pietiekami spēcīga, lai nākotnē līdzīgas traģēdijas nenotiktu. FOTO-Artūrs Dulbe
Pirmdien, 25. martā, pie represēto
piemiņas ansambļa Brīvības bulvārī
Bauskā tika pieminēti 1949. gadā
deportētie Latvijas iedzīvotāji un komunistiskā genocīda upuru piemiņas
70. gadadiena.
Vējainajā un drēgnajā pievakarē,
piemiņas brīdī pulcējās ap pussimts
cilvēku. Klātesošos uzrunāja Bauskas novada domes priekšsēdētājs
Arnolds Jātnieks. Viņš savā uzrunā
emocionāli pieminēja deportētos un
pauda ticību, ka latviešu tauta ir pietiekami spēcīga, lai nākotnē līdzīgas
traģēdijas nenotiktu. Viņš mudināja
latviešus būt stipriem un vienotiem,
mīlēt citam citu un cienīt savu zemi.
Piemiņas pasākuma dalībniekus
uzrunāja arī vēsturnieks un Bauskas
novada domes deputāts Raitis Ābelnieks. Viņš klātesošajiem atklāja dažādus vēstures faktus, minot to laiku
notikumus, kurus piedzīvoja deportētie. R. Ābelnieks uzsvēra: „Par šiem
vēstures notikumiem ir jārunā ar bērniem un mazbērniem. Prieks starp sanākušajiem redzēt arī pāris jauniešus
un gados jaunus cilvēkus. Mūsdienu

paaudzei ir jāstāsta par deportāciju,
jārunā par to laiku notikumiem, lai
mūsdienu cilvēkos raisītu patriotiskas vērtības pret Latviju un cieņu
pret līdzcilvēkiem. Būsim stipri!”
Pie represēto piemiņas ansambļa
Brīvības bulvārī klātesošos uzrunāja
arī mācītājs Aivars Siliņš, bet ar izjustu vijoļspēli pasākumu papildināja
vijolniece Dace Bukša.
Pēc komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīža pie represēto piemiņas ansambļa Brīvības bulvārī,
cilvēki devās uz Bauskas Svētā gara
Evaņģēliski luterisko baznīcu, kur
skanēja svinīgs koncerts, piedaloties
Jānim Franciskam Kurševam un vokālajam ansamblim „Adoramus”.
1949. gada 25. martā deportētie lielākā daļa bija latvieši. Ceturtā
daļa bija bērni. No 25. martā deportētajiem Sibīrijā mira vairāk nekā 5
tūkstoši. Tā bija otra un plašākā izsūtīšana, kopš 1941. gada 14. jūnija,
kad tika deportēti 15 400 Latvijas
iedzīvotāju.

Artūrs Dulbe, sabiedrisko
attiecību speciālists

Papildu informācija
Autors vēsturnieks Raitis Ābelnieks
1949.gada 29.janvārī Maskavā tika pieņemts slepens PSRS Ministru
padomes lēmums, kurā bija noteiktas Baltijas valstu izsūtāmo kategorijas: 1) kulaki un viņu ģimenes, 2) partizānu un viņu atbalstītāju, arī nelegālistu ģimenes, kā arī notiesāto un nošauto partizānu ģimenes locekļi, 3)
legalizējušies partizāni un viņu ģimenes locekļi, kuri turpina nodarboties
ar pretpadomju darbību. Par kulakiem dēvēja turīgākos zemniekus, lai
gan tie bija izputināti ar paaugstinātām nodevām jau iepriekšējos gados
(1947.gadā tika izstrādātas kulaku saimniecību pazīmes un apriņķu izpildkomitejās sākti veidot kulaku ģimeņu saraksti).
Iedzīvotāju arestēšana un nogādāšana dzelzceļa vagonos sākās 25.martā un ilga vairākas dienas. No Latvijas izsūtīja vairāk kā 42 000, no Lietuvas – aptuveni 32 000, bet no Igaunijas – nepilnu 21 000 iedzīvotāju.
No Bauskas apriņķa izsūtīja 522 ģimenes jeb 1591 iedzīvotāju. Visi
viņi bija latvieši. Kā kulaki skaitījās 442, bet kā nacionālisti – 80 ģimenes. Gandrīz visi viņi nonāca nometinājuma vietās Omskas apgabalā,
Sibīrijā, bez tiesībām atgriezties mājās.

„Bauskas Novada Vēstis” lasāmas arī
Bauskas novada mājas lapā
www.bauska.lv
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Teritorijas plānošana saistībā ar ainavu un zaļās infrastruktūras
aspektiem

Turpinot Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta LLI-291 „Zaļās infrastruktūras
pilnveidošana zemieņu upju ainavā”
ieviešanu, 20.martā Zemgales plānošanas reģiona telpās tika organizēts
seminārs/darba grupa „Ainavas un
zaļās infrastruktūras aspektu integrēšana teritorijas plānošanā”, kurā
piedalījās vairāk kā 30 dalībnieku –
pašvaldību speciālisti, teritorijas un
attīstības plānotāji, ainavu un vides
speciālisti, NVO pārstāvji.
Visas dienas garumā notika tematiskās lekcijas par ainavu aspektu integrēšanu teritorijas plānojuma
izstrādē. Latvijas Lauksaimniecības
universitātes vadošā pētniece Natālija Ņitavska izklāstīja teorētisko
un praktisko zaļās infrastruktūras
koncepcijas izstrādes konceptu pašvaldībās. SIA „Reģionālie projekti”
projektu vadītāja Santa Pētersone
dalījās atziņās, kas gūtas izstrādājot
dažādu Zemgales pašvaldību teritorijas plānojumu. Ainavu plānošanas
eksperti Ivo Vinogradovs un Anita
Zariņa no Latvijas Universitātes
klātesošos darba grupas dalībniekus
iepazīstināja ar projektā „ENGRAVE” veikto Zemgales reģiona ainavu un zaļās infrastruktūras situācijas
analīzi, ko vēlāk integrēs Zemgales
reģionālās ainavas un zaļās infra-

struktūras plānā, kā arī iesaistīja dalībniekus tematiskajās darba grupās
par ainavas kvalitātes mērķiem un
zaļās infrastruktūras pilnveidošanas
iespējām.
Bauskas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja Dace Platonova īpaši
novērtē šī semināra lietderību, jo
Bauskas novada pašvaldībā uzsākts
intensīvs darbs pie jaunā Bauskas
novada teritorijas plānojuma, tāpēc
ir būtiski plānošanas procesā neaizmirst par Bauskas novada zaļās
infrastruktūras saglabāšanu un pilnveidi, lai veiktu teritorijas attīstības
plānošanu jēgpilni un pārdomāti.
Būtiski, ka seminārā diskutēja arī
par zaļās infrastruktūras koncepcijas
izstrādi pašvaldībās, kas ir viena no
projekta „ENGRAVE” aktivitātēm
Bauskas novada pašvaldībā. Gūtā
pieredze un atziņas kalpos par pamatu, lai sagatavotu pilnvērtīgu darba
uzdevumu Bauskas pilsētas upju ainavas attīstības tematiskā plānojuma
izstrādei, kura mērķis ir radīt ilgter-

miņa (10 gadu periodam) plānošanas
dokumentu Bauskas pilsētas upju
ainavas un zaļās infrastruktūras estētisko, ekoloģisko un funkcionālo
īpašību attīstībai, dabas vērtību un
kultūrvides saglabāšanai un vides
pieejamības nodrošināšanai, ilustrējot skaidru vīziju upju resursu potenciāla attīstībai.
Šāds stratēģiskais plānošanas dokuments pašvaldības speciālistiem
ļaus pēctecīgi attīstīt Mūsas, Mēmeles, Lielupes upes piekrastes teritoriju un publisko telpu.
Projekta „ENGRAVE” mērķis ir
uzlabot upju veidoto zaļo infrastruktūru, iekļaujot ekosistēmas un ainavu
konceptus plānošanā, kā arī demonstrējot zemieņu upju integrētās apsaimniekošanas pasākumu nozīmīgumu vietējā un reģionālā mērogā.
Galvenās projekta aktivitātes
Bauskas novada pašvaldībā: Bauskas novada pašvaldības lokālā ainavu un zaļās infrastruktūras plāna
izstrāde un aizaugušo ūdensceļu tīrīšana ar pļāvēju-amfībiju gar Mūsas
un Mēmeles upes krastu.
Projekta ieviešana ilgs līdz 2020.
gada 30.aprīlim un Bauskas novada
pašvaldības kopējais projekta finansējums ir 137 183 eiro, tostarp ERAF
finansējums – 65 180.55 eiro.
Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu.
Par šīs publikācijas saturu pilnībā
atbild Bauskas novada pašvaldība,
un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo
nostāju.
www.latlit.eu / www.europa.eu

Dace Platonova, Attīstības un
plānošanas nodaļas projektu
vadītāja
FOTO-Juris Kālis

Drīzumā plānots atsākt darbus Lidlauka ielā
Būvdarbus Bauskas industriālajā zonā uzsāka pagājušajā gadā.
Industriālajā teritorijā ir izbūvēti
kanalizācijas tīkli un kanalizācijas
sūkņu stacija, uzstādītas akas, izbūvēti ūdensvadi, lietus kanalizācijas
tīkli, veikta projektā paredzētā Pūriņu ielas krustojuma pārbūve. Ziemā
darbi būvobjektā nenotika, bet līdzko
laika apstākļi ļaus, darbi objektā tiks
atsākti.
Projektā paredzēts veikt šādus
būvdarbus: auto ceļa A7 pilnas ceļa
segas konstrukcijas izbūve pie Pūriņu
ielas: 263 m garumā, Lidlauka ielas
pilnas ceļa segas konstrukcijas izbūve: 1257,00 m; lietusūdens kanalizācijas maģistrālo vadu izbūve: 440,90
m; apgaismojuma balstu pamatu un
apgaismojuma izbūve: 37gab; ārējo
elektrisko tīklu izbūve 1300 m; sakaru kanalizācijas cauruļu ieguldīšana
tranšejā 2941 m; ūdensapgādes izbūve: 3477,30 m; sadzīves kanalizācijas maģistrālo vadu izbūve: 1435,50
m; kanalizācijas spiedvads 969,80 m;
sadales gāzes vada izbūve 1611,50
m. Lai izveidotu jaunus pieslēgumus
sadzīves notekūdeņu novadīšanas un
dzeramā ūdens piegādes infrastruk-

tūrai, kas paredzēta kā sabiedriskā
pakalpojuma sniegšana, ir iegūti komersantu apliecinājumi par sistēmas
izveides nepieciešamību, uzņēmēji ir
norādījuši indikatīvo izmantošanas
apjomu.
Projektā sasniedzamie rezultāti:
degradētās teritorijas attīstība 9 ha
apjomā, izveidotas 37 jaunas darbavietas un ieguldītas 1 829 561,07
EUR privātās investīcijas.
Šogad projektā tiks turpināta gāzes vada izbūve, ierīkots jauns elektro pieslēgums, izbūvēta sakaru kanalizācija Lidlauka ielai un gāzes vads.
Lielākie darbi ir brauktuves ceļa segas un ietves izbūve Lidlauka ielai,
tai skaitā uzbēruma veidošana un pilnas ceļa segas konstrukciju izbūve,
autoceļa A7 pilnas ceļa segas konstrukcijas izbūve, izveidojot papildu
joslu, kā arī caurteku un konstrukciju
izbūve. Tiks uzstādītas barjeras 576
m garumā, izbūvēts apgaismojums

Lidlauka ielai un luksoforu objekts
krustojumā ar autoceļu A7.
Būvdarbus objektā veic SIA „YIT
Infra Latvija”, atbilstoši SIA „Vertex
projekti” izstrādātajam būvprojektam, būvuzraudzība ir SIA „Jurēvičs
un partneri” pārziņā.
2018.gadā paveikti darbi 1 335
771,79 eiro apmērā, šogad plānots
ņemt aizņēmumu Valsts kasē 1 026
704,87 eiro darbu pabeigšanai. Līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru ir noslēgts 2018.gada
31.oktobrī, saņemts avanss darbu
veikšanai 800 000,00 eiro apmērā.
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 3 245 396,15 eiro, tai skaitā
attiecināmās izmaksas 2988935,49
eiro, ERAF līdzfinansējums 85% no
attiecināmām izmaksām, jeb 2 540
595,17 eiro.

Ilze Tijone, Attīstības un
plānošanas nodaļas vadītāja

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

Informācija par aprobežojumiem aizsargjoslās
Saskaņā ar Ministru kabineta
2006. gada 5. decembra noteikumu
Nr. 982 „Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika” 59.punkta prasībām
„ogļūdeņražu ieguves vietu, naftas,
naftas produktu, bīstamu ķīmisko
vielu un produktu cauruļvadu, tilpņu,
krātuvju, pārstrādes un pārkraušanas
uzņēmumu īpašnieks vai valdītājs
informē sabiedrību par aprobežojumiem aizsargjoslās un par bīstamību,
kas saistīta ar uzturēšanos aizsargjoslās, minēto informāciju reizi gadā
publicējot vietējā laikrakstā, kā arī
nosūtot attiecīgajai pašvaldībai”.
Pamatojoties uz augstākminēto,
informējam, ka Jūsu pašvaldības teritoriju, Brunavas, Ceraukstes, Gailīšu un Īslīces pagastos, šķērso SIA
„LatRosTrans” piederošie maģistrālie naftas un naftas produktu vadi,
kuriem, saskaņā ar Aizsargjoslu
likumu ir noteikta drošības aizsargjosla (minimālais platums – 25
metri no cauruļvada ass). Vispārīgie
aprobežojumi aizsargjoslās ir noteikti Aizsargjoslu likuma 35.pantā.
Papildus aprobežojumi aizsargjoslās ap ogļūdeņražu ieguves vietām,
naftas, naftas produktu un bīstamu
ķīmisko vielu un produktu cauruļvadiem, tilpnēm, krātuvēm, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumiem,
degvielas uzpildes stacijām ir noteikti Aizsargjoslu likuma 57. pantā,
tajā skaitā, bet ne tikai:
1) aizliegts ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus;
2) aizliegts nomest smagumus,
izmest vai izliet zemē kodīgas vai
koroziju izraisošas vielas, degvielu
vai eļļošanas materiālus;
3) aizliegts staigāt pa virsūdens
cauruļvadu pārejām;
4) aizliegts veikt darbus, kas
saistīti ar zemes applūdināšanu;
5) aizliegts audzēt kokus un krū-

mus platībās, kuras norādītas aizsargjoslu noteikšanas metodikā;
6) ja nav noslēgta rakstveida vienošanās ar ogļūdeņražu ieguves vietu, naftas, naftas produktu un bīstamu
ķīmisko vielu un produktu cauruļvadu, tilpņu, krātuvju, pārstrādes un
pārkraušanas uzņēmumu, degvielas
uzpildes staciju īpašnieku, aizliegts:
a) būvēt, atjaunot, pārbūvēt vai nojaukt jebkuras ēkas un inženierbūves,
b) izvietot lopbarības, minerālmēslu, bīstamu ķīmisko vielu un
produktu, kokmateriālu, uzliesmojošu, viegli un īpaši viegli uzliesmojošu vielu, produktu un materiālu glabātavas,
c) izvietot degvielas uzpildes stacijas,
d) ierīkot kuģu, liellaivu un peldošu celtņu piestātnes,
e) veikt darbus ar uguni un liesmu,
dzīt pāļus, lietot vibroveltņus ar svaru, kas lielāks par 5000 kilogramiem,
un triecienmehānismus ar jaudu, kas
lielāka par 100 kilovatiem,
f) veikt zemes darbus dziļāk par
0,3 metriem, bet aramzemēs — dziļāk par 0,45 metriem, kā arī meliorācijas un grunts planēšanas darbus,
g) veikt ģeoloģiskos, ģeodēziskos
un citus pētniecības darbus, kas saistīti ar urbumu veidošanu un grunts
paraugu ņemšanu (izņemot augsnes
paraugus),
h) veikt gultnes padziļināšanas
un zemes smelšanas darbus,
i) veikt citus darbus, kas traucē
ogļūdeņražu ieguves vietu, naftas,
naftas produktu un bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļvadu,
tilpņu, krātuvju, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumu, degvielas uzpildes staciju un ar šiem objektiem
saistīto iekārtu apkalpošanu vai var
bojāt šos objektus.

R.Zelčs, Biznesa attīstības
direktors
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Aktuāli novadā
Atsākti būvdarbi projektā „Publisko ūdeņu vides pieejamības
nodrošināšana Bauskas pilsētā”

Projekta „Publisko ūdeņu vides
pieejamības nodrošināšana Bauskas
pilsētā” mērķis ir esošās infrastruktūras atjaunošana un teritorijas labiekārtošana publisko ūdeņu vides
pieejamības nodrošināšanai Dambja
ielā, lai veicinātu nozīmīga dabas
mantojuma saglabāšanu un ilgtspējīgu attīstību Bauskas novadā.
Teritoriju Dambja ielā 2, Bauskā
paredzēts atjaunot, labiekārtot, nodrošinot vides pieejamību cilvēkiem
ar īpašam vajadzībām atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem,
kā arī izveidot ērtu un drošu piekļuvi
pie Mēmeles upes, laipu, laivu piestātni un ērtu atpūtas vietu ar dažādu
aktivitāšu iespējamību iedzīvotājiem
un pilsētas viesiem.
Būvdarbi laukuma labiekārtošanai uzsākti 2018.gada oktobrī. Veikta
laukuma esošā seguma noņemšana un
jaunā seguma sagatavošana. No 2018.
gada decembra bija būvdarbu tehno-

loģiskais pārtraukums. Šonedēļ atsākti darbi, lai sakārtotu un labiekārtotu
teritoriju, lai nobruģētu laukumu, uzstādītu labiekārtojuma elementus.
Laukumā ieklās drošus un mūsdienīgus segumus, nodrošinot piekļuvi Mēmeles upei, uzbūvējot taciņu uz upi, iztīrot un labiekārtojot
upes krastu, kā arī novietojot laipu
un laivu piestātni uz ūdens.
Projekta ietvaros tiks uzlabota
atpūtas vietas funkcionalitāte, labiekārtotas esošās un izveidotas jaunās
funkcionālās zonas, uzlabots skatu
laukums virzienā uz Bauskas pili,
bērnu rotaļu laukums, atpūtas zonas
un sakārtota atkrituma konteineru
novietne. Tiks pārvietota publiskās
tualetes atrašanās vieta, izveidota
ugunskura vieta un informatīvais
stends Bauskas apmeklētājiem, radot labvēlīgus apstākļus Bauskas iedzīvotājiem un viesiem brīvā laika
pavadīšanai.

Projekta kopējās izmaksas ir 131
043 eiro, no tām Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums 38 885
eiro, Bauskas novada pašvaldības
līdzfinansējums 92 158 eiro.
Būvdarbus veic SIA „UNI RL”,
reģ.Nr.40003387899. Būvuzraudzību veic SIA „BaltLine Globe”, reģ.
Nr.40003780856.
Būvdarbus paredzēts realizēt līdz
2019.gada maija sākumam. Bauskas novada pašvaldība un būvuzņēmums aicina iedzīvotājus pārbūves
laikā būt iecietīgiem un saprotošiem.

Ilze Munda, Attīstības un
plānošanas nodaļas projektu
vadītāja
FOTO: Artūrs Dulbe

Kas ir karvings un citas interesantas lietas

Ne velti saka – pavārMĀKSLA, jo katram pavāram tiešām jābūt
māksliniekam. Viņam jāprot ne tikai
izdomāt un aprēķināt, bet arī izgatavot, noformēt, pasniegt un pārliecināt. Šīs prasmes piemīt arī Evitai
Vaitaitei, kafejnīcas „Aveņi” šefpavārei. Projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001
„Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” viņa
vadīja karjeras izglītības pasākumu
„Satiec profesionāli!” Bauskas pilsētas pamatskolā. Sesto klašu skolēni
vēroja pavāres meistarīgi „izcepto”
prezentāciju gan ar informāciju par

profesijas niansēm, gan vienkārši
garšīgiem attēliem. Skolēni uzzināja
par iespējām apgūt pavārmākslu un
viesmīlību dažādās mācību iestādēs.
Latvijā ir ap 90 iespēju apgūt pavārmākslu un viesmīlību visdažādākajos
līmeņos Sestklasnieki meklēja atbildi
uz nodarbības vadītājas jautājumu –
kādam ir jābūt pavāram? Atbildīgam,
izglītotam, precīzam, zinošam, organizētam, veselam – tādas
bija atbildes. E.Vaitaite
atzina, ka īstu meistarību
šājā profesijā var iegūt
ilgstošā praksē, ikdienā

strādājot ēdināšanas uzņēmumā. Skolēni guva arī ieskatu viesmīļa profesijā, galda klāšanā un noformēšanā.
Tam ir ļoti liela nozīme, lai ēdiens
tiktu pasniegts estētiski, profesionāli
noformēts. Tā kā Evitas aizraušanās ir
tieši ēdiena noformēšana, meistare demonstrēja skolēniem dažus karvinga
(no angļu vārda carve – griezt, grebt)
paņēmienus. Kopā ar bērniem tika
griezti dažādi dārzeņi un augļi, mācoties tos skaisti izvietot traukos. Pavāre
demonstrēja arī specifiskas rīves, nažus, asmenīšus, ko izmanto pavāri, lai
iegūtu skaistas šķēlītes. Interesanti, ka
prakstiski darboties visvairāk vēlējās
tieši puiši, ne velti pavāra profesija ir
diezgan vīrišķīga. Kopā ar E.Vaitaiti
skolēni arī minēja attēlu loto – kuri
pavāri Latvijā ir populāri un kā sauc
viņu uzņēmumus. Iespējams, ka šī saruna un kopīgā darbošanās lika kādam
no klausītājiem aizdomāties par savas
nākamās profesijas izvēli – varbūt
kļūt par ēdienu burvi pavāru?
Paldies Evitai un par interesanto
nodarbību un – lai pietiek ideju jauniem pavārmākslas brīnumiem!

Inga Briede

Sociālā darba loma sabiedrības pārmaiņu
procesā
Martu pasaulē atzīmē kā sociālā
darba mēnesi, savukārt marta trešajā otrdienā tiek svinēta starptautiskā
sociālā darba diena.
Kāda pasaule būtu bez sociālajiem darbiniekiem?
Tūkstošiem jauno ģimeņu nesatiktos ar bērniem, kurus tās varētu adoptēt. Cilvēki ar garīgām vai
nopietnām cita veida saslimšanām,
kā arī seniori būtu izolētāki, daudz
vairāk bērnu būtu pakļauti nolaidībai no vecāku puses, vardarbībai
ģimenē vai skolā. Ja nebūtu sociālo darbinieku, daudz vairāk cilvēku pasaulē ciestu badu. Cilvēki
ar atkarībām grimtu dziļāk savās
problēmās, iespējams, pat nespējot
no tām izkļūt, Vārdu sakot, cilvēki,
nonākot sarežģītās dzīves situācijās,
kuras paši saviem spēkiem nespēj
atrisināt, apdraudētu savu veselību
un emocionālo funkcionēšanu. Tā
visa rezultātā cilvēki nevarētu saņemt atbilstošus pakalpojumus, atbalstu un resursus, kuri viņiem ir tik
ļoti vajadzīgi.
Sociālā darba pamatvērtība ir
cilvēks, kurš pelnījis cieņpilnu attieksmi. Tieši sociālā taisnīguma
principi neatkarīgi no tautības, sociālā statusa, seksuālās orientācijas, reliģiskās piederības vai citiem
aspektiem, pasaulē tiek izmantoti
par pamatu arī normatīvo aktu, pakalpojumu un atbalsta sistēmu veidošanai.
Lai gan sociālais darbs Latvijā ir
salīdzinoši jauna profesija, kas pērn
atzīmēja 25 gadu pastāvēšanu, katru dienu vairāk nekā 2000 sociālo
darbinieku visā Latvijā strādā, lai
uzlabotu sabiedrības dzīvi. Te jāuzsver, ka vairumā gadījumu runa ir
par darbu ar pašiem neaizsargātākajiem un atstumtākajiem. Lielākā
daļa sociālo darbinieku strādā pašvaldību sociālajos dienestos. Pārējie
nodrošina atbalstu cilvēkiem krīžu
centros, ieslodzījuma vietās, slimnīcās, kā arī sniedz dažādus sociālos
pakalpojumus vardarbībā cietušām
personām, cilvēktirdzniecības upuriem, tiem, kuri nonākuši atkarībās,
un daudziem citiem.

Kāda ir sociālā darba profesijas nākotne?
Futurologu prognozes par nākotnes profesijām digitalizācijas
laikmetā turpmākajos gados arī atzīst sociālā darba nozīmīgo lomu.
Neskatoties uz tehnoloģiju straujo
ienākšanu mūsu dzīvēs, cilvēks visos laikos paliks cilvēks, ar savām
iespējām, pienākumiem, atbildību,
attiecībām un arī sarežģījumiem

katrā no šiem aspektiem. Sociālās
problēmas prasa individuālu pieeju,
komunikāciju, ieklausīšanos un sadzirdēšanu, ko mākslīgais intelekts
atrisināt nevarēs. Turklāt saistībā
ar dažādiem globāliem procesiem,
piemēram, sabiedrības novecošanos, sociālā darba nozīmība nākotnē
tikai pieaugs.
Pašlaik sociālais darbs globāli
tiek novērtēts kā viena no straujāk
augošajām profesijām. Starptautiskā sociālo darbinieku asociācija
(NASW) prognozē, ka tuvākajos
10 gados pasaulē papildus būs nepieciešams pat miljons sociālo darbinieku. Miljons! Šobrīd sociālie
darbinieki ir pieprasīti jebkurā valstī
- ne tikai publiskajā un nevalstiskajā
sektorā, bet arī iesaistoties tādu globālu problēmu risināšanā kā migrācija, sociālā nevienlīdzība, klimata
izmaiņas, karadarbības un dabas
katastrofu seku likvidēšana.
Tomēr, neskatoties uz lielo pieprasījumu pēc sociālā darba profesionāļiem, Latvijā trūkst sociālo
darbinieku. Darbs ir grūts un nemitīgiem izaicinājumiem piesātināts.
Nepietiekamā darbinieku skaita
dēļ veidojas pārslodze, tamdēļ paši
sociālie darbinieki ir bieži pakļauti
profesionālai izdegšanai un pat nomāktībai.
Sociālais darbs Latvijā šobrīd
diemžēl nav pienācīgi atalgota profesija, tāpēc gribas ticēt, ka pašvaldības kā darba devēji arvien vairāk
apzināsies šīs profesijas nozīmīgumu. Sociālo darbinieku atalgojums
būtu jātuvina valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktajai
profesijas maksimālajai vērtībai.
Turklāt ir lietas, kuras var izdarīt
jau tagad - nodrošināt pienācīgu, atbilstošu darba vidi un infrastruktūru
un citu papildus atbalstu, kā, piemēram, veselības apdrošināšanu.
Sociālais darbs ir profesija, kuras priekšplānā ir sociālo pārmaiņu
radīšana - cilvēka, kopienas un pat
pasaules līmenī! Tā ir profesija, kas
padara pasauli labāku un arī mums
kā sabiedrībai ir aktīvāk jādomā par
atbalstu sociālā darba profesionāļu
centieniem. To varam sākt ar pārdomām par iespējām, ko ikkatrs no
mums var darīt citu labā, kā arī par
sociālā darba jau minētajām pamatvērtībām - cieņa pret cilvēku, vienlīdzība, pašnoteikšanās atbalstīšana
un taisnīgums.

Ilze Kurme, Labklājības
ministrijas projekta
„Profesionāla sociālā darba
attīstība pašvaldībās” vadītāja
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Saistošie noteikumi

Bauskā 2019.gada 28.februārī Nr.4 (protokols Nr.2, 6.punkts )

Saistošie noteikumi par licencēto makšķerēšanu Bauskas novada administratīvajā teritorijā Lielupē, Mūsā un Mēmelē (precizēti 28.03.2019.)
Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 10.panta piekto daļu
no tilta Bauskas pilsētā augšup
pret straumi līdz tiltam pie autosporta
1. Saistošie noteikumi nosaka likompleksa „Mūsa”;
cencēto makšķerēšanu Bauskas no1.3. Lielupē augšup pret straumi
vada administratīvajā teritorijā laika
līdz Mūsas un Mēmeles satekai lejperiodā no 1.aprīļa līdz 16.maijam
pus Bauskas pilsdrupām.
Lielupes baseina apgabalā šādos upju
2. Licencētā makšķerēšana Bausposmos:
kas novada administratīvajā teritorijā
1.1. Mēmelē no labā krasta no grīLielupē, Mūsā un Mēmelē tiek orgavas augšup pret straumi līdz gājēju
tiltam Bauskas pilsētā;
nizēta saskaņā ar biedrības „Bauskas
Mednieku un makšķernieku biedrī1.2. Mūsā no kreisā krasta posmā no grīvas augšup pret straumi
ba” iesniegto saskaņoto licencētās
līdz tiltam pie autosporta kompleksa
makšķerēšanas nolikumu „Nolikums
„Mūsa” un no labā krasta posmā
licencētai makšķerē

šanai Lielupē, Mūsā un Mēmelē,
Bauskas un Rundāles novados 2019.2021.gadam” (pielikums).
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā
nākamajā dienā pēc to publicēšanas
laikrakstā „Bauskas Novada Vēstis”.
4. Atzīt par spēku zaudējušiem
Bauskas novada domes 2016.gada
25.februāra saistošos noteikumus
Nr.5 „Saistošie noteikumi par licencēto makšķerēšanu Bauskas novada
administratīvajā teritorijā Lielupē,
Mūsā un Mēmelē”.

Bauskas novada domes 2019.gada 28.februāra saistošo noteikumu
Nr. 4 „Saistošie noteikumi par licencēto makšķerēšanu Bauskas
novada administratīvajā teritorijā Lielupē, Mūsā un Mēmelē”
paskaidrojuma raksts
par licencēto makšķerēšanu Bauskas
1. Projekta nepieciešamības panovada administratīvajā teritorijā
matojums
Lielupē, Mūsā un Mēmelē” termiņš.
Saistošie noteikumi izstrādāti
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi nosaka kārtību,
saskaņā ar Ministru kabineta 2015.
gada 22.decembra noteikumiem
kādā veicama licencētā makšķerēšana Bauskas novada administratīvajā
Nr.799 „Licencētās makšķerēšanas,
teritorijā Lielupē, Mūsā un Mēmelē
vēžošanas un zemūdens medību kārtība”. Saskaņā ar šo noteikumu 13.
laika periodā no 1.aprīļa līdz 16.maiun 15.punktu pašvaldība apstiprina
jam šādos upju posmos: Mēmelē no
saistošos noteikumus par licencēto
labā krasta no grīvas augšup pret
makšķerēšanu saskaņā ar nolikumu,
straumi līdz gājēju tiltam Bauskas
kas saskaņots normatīvajos aktos nopilsētā; Mūsā no kreisā krasta posteiktajā kārtībā. Makšķerēšanas kārmā no grīvas augšup pret straumi
tību regulē Ministru kabineta 2015.
līdz tiltam pie autosporta komplekgada 22.decembra noteikumi Nr.800
sa „Mūsa” un no labā krasta posmā
no tilta Bauskas pilsētā augšup pret
„Makšķerēšanas, vēžošanas un zemstraumi līdz tiltam pie autosporta
ūdens medību noteikumi”. Turklāt
kompleksa „Mūsa”; Lielupē augšup
ir beidzies Bauskas novada domes
pret straumi līdz Mūsas un Mēmeles
2016.gada 25.februāra saistošo noteikumu Nr.5 „Saistošie noteikumi
satekai lejpus Bauskas pilsdrupām.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Tiešas ietekmes nav
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā
Tiešas ietekmes nav.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās biedrība „Bauskas Mednieku
un makšķernieku biedrība”, iesniedzot pašvaldībā atskaites par realizēto makšķerēšanas licenču uzskaiti,
ieņēmumiem un lomiem.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Ir saņemts un izvērtēts biedrības
„Bauskas Mednieku un makšķernieku biedrība” pārskats par tās darbību
iepriekšējā pilnvarojuma periodā.
Konsultācijas ar citām privātpersonām nav notikušas.

Domes priekšsēdētājs
A.Jātnieks

Domes priekšsēdētājs
A.Jātnieks

NOLIKUMS
Licencētai makšķerēšanai Lielupē, Mūsā un Mēmelē, Bauskas un
Rundāles novadā 2019. - 2021. gadam
I. Vispārīgie jautājumi
1.Licencētā makšķerēšana tiek
organizēta Lielupes, Mūsas un Mēmeles upes posmos, kas atrodas
Bauskas un Rundāles novadu administratīvajās teritorijās.
2. Lielupe, Mūsa un Mēmele saskaņā ar Civillikuma 1102. pantu un
pirmo pielikumu ir publiskas upes,
kurās zvejas tiesības pieder valstij.
3. Pamatojoties uz Zvejniecības
likuma10.panta ceturto daļu un normatīvajiem aktiem, kas regulē licencēto makšķerēšanu, vēžošanu un
zemūdens medības, Lielupē, Mūsā
un Mēmelē tiek organizēta licencētā
makšķerēšana, paredzot ierobežotu
zivju resursu izmantošanu vietās, kur
saskaņā ar spēkā esošiem makšķerēšanu, vēžošanu un zemūdens medības regulējošiem Ministru kabineta
noteikumiem ir noteikts pavasara
perioda liegums no 1. aprīļa līdz 31.
maijam.
4. Licencētā makšķerēšana tiek
organizēta ar nolūku uzlabot zivju
krājumu aizsardzību un racionālu
izmantošanu, kā arī līdzekļu iegūšanai zivju krājumu papildināšanai un
makšķerēšanas kā aktīva un veselīga
dzīvesveida attīstībai.
5. Nolikums izstrādāts, ievērojot
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta
„BIOR” ieteiktos zivju ieguves limitus un Valsts vides dienesta priekšlikumus.

6. Licencēto makšķerēšanu Ceraukstes, Codes, Gailīšu, Īslīces, Mežotnes, Rundāles un Viesturu pagastu administratīvajās teritorijās, kuros
atrodas attiecīgo upju posmi, - kopā
2 novadu 7 pagastos ar 25.10.2018.
Bauskas novada pašvaldības pilnvarojumu (prot.Nr.18) un 25.10.2018.
Rundāles novada pašvaldības pilnvarojumu (prot.Nr.10) organizē
Bauskas mednieku makšķernieku
biedrība (turpmāk - organizētājs),
adrese: Bauskā, Uzvaras ielā - 24,
LV-3901, tālrunis 29189821; e-pasts:
bmmb@inbox.lv.

II. Licencētās makšķerēšanas
noteikumi
7. Licencētā makšķerēšana ir noteikta:
7.1. Lielupē kreisajā krastā no Jelgavas un Rundāles novadu
administratīvās robežas (apzīmēta
ar robežzīmi piekrastē) augšup pret
straumi līdz Mūsas upes ietekai, izņemot upes posmu no karjera „Zaķi”
(apzīmēta ar robežzīmi piekrastē)
līdz Bauskas pilsētas robežai;
7.2.Lielupē labajā krastā - no
Ozolnieku un Bauskas novadu administratīvās robežas (apzīmēta ar
robežzīmi piekrastē) augšup pret
straumi līdz Mēmeles upes ietekai;
7.3. Mēmelē labajā krastā - no
ietekas Lielupē augšup pret straumi
līdz gājēju tiltam Bauskā;
7.4. Mūsā kreisajā krastā - no
Mūsas ietekas Lielupē augšup pret

straumi līdz tiltam pie sporta kompleksa „Mūsa”;
7.5. Mūsā labajā krastā - no
šosejas tilta pār Mūsu augšup pret
straumi līdz tiltam pie autosporta
kompleksa „Mūsa”.
8. Lai regulētu makšķerēšanas
slodzi uz zivju resursiem un izlīdzinātu rekreatīvo slodzi vienmērīgāk
visā licencētās makšķerēšanas teritorijā, tiek noteiktas divas makšķerēšanas zonas– „A zona” un „B zona”
(1.pielikums.):
8.1. A zona:
8.1.1. Mēmeles labajā krastā no ietekas Lielupē (apzīmēta ar A zonas robežzīmi piekrastē) augšup pret
straumi līdz gājēju tiltam Bauskā;
8.1.2. Mūsas kreisajā krastā - no
ietekas Lielupē (apzīmēta ar A zonas
robežzīmi piekrastē) augšup pret
straumi līdz gājēju tiltam Bauskā un
labajā krastā - no šosejas tilta Bauskā
augšup pret straumi līdz gājēju tiltam
Bauskā.
8.2. B zona:
8.2.1. Lielupē kreisajā krastā
- no Jelgavas un Rundāles novadu
administratīvās robežas (apzīmēta
ar robežzīmi piekrastē) augšup pret
straumi līdz Mūsas upes ietekai;
8.2.2. Lielupē labajā krastā no Ozolnieku un Bauskas novadu
administratīvās robežas (apzīmēta
ar robežzīmi piekrastē) augšup pret
straumi līdz Mēmeles upes ietekai
(apzīmēta ar robežzīmi piekrastē);
8.2.3.Mūsā no gājēju tilta abos

krastos augšup pret straumi līdz
tiltam pie autosporta kompleksa
„Mūsa”.
9.Licencētas makšķerēšanas sezona ik gadus ir no 1.aprīļa līdz
16.maijam.
10.Licencēta makšķerēšana notiek saskaņā ar spēkā esošiem makšķerēšanu, vēžošanu un zemūdens
medības regulējošām Ministru kabineta noteikumu normām ar sekojošām atkāpēm:
10.1. makšķerēšana licencētās
makšķerēšanas sezonas laikā no
1.aprīļa līdz 14.aprīlim atļauta no
krasta vai ar iebrišanu ūdenī, bet
no 15.aprīļa līdz 16.maijam tikai no
krasta, bez iebrišanas ūdenī;
10.2. makšķerēt atļauts tikai gaišā
diennakts laikā, trešdienās, piektdienās, sestdienās, svētdienās un svētku
dienās;
10.3. makšķerēšanas rīki - viena
pludiņa makšķere, viena gruntsmakšķere vai mušiņmakšķere, kas aprīkota tikai ar vienu āķi, kam atstarpe
starp kātiņu un āķa smaili nav lielāka
par 8 (astoņi) mm. Citu makšķerēšanas rīku un paņēmienu izmantošana
aizliegta;
10.4. izmantojot vienu licenci dienā, atļauts iegūt un paturēt 8 (astoņas) vimbas;
10.5. dienā viens makšķernieks
drīkst izmantot tikai vienu vienreizējo/ dienas/ licenci, bet izmantojot
sezonas licenci iegūt un paturēt šī
nolikuma 2.4.4.apakšpunktā norādīto vienas dienas vimbu loma limitu
katrā makšķerēšanai atļautajā dienā;
10.6. ar mērķi, iesaistīt bērnus
aktīvā atpūtā dabā – makšķerēšanā,
bērniem līdz 15 (piecpadsmit) gadu
vecumam, to pieaugušo klātbūtnē,
kuriem ir licence, atļauts makšķerēt
kopā ar šo pieaugušo, katram pielietojot 2.4.3. punktā noteiktos makšķerēšanas rīkus, un uz licenci kopā
paturēt 2.4.4. punktā noteikto lomu.
11. Makšķerniekam, kurš nodarbojas ar licencēto makšķerēšanu ir
jābūt klāt personu apliecinošam dokumentam, licencei, kā arī attiecīgajā laika periodā derīgai makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību
kartei, ja makšķernieks ietilpst to
personu skaitā, kurām tādai ir jābūt
saskaņā ar Ministru kabineta 2015.
gada 22.decembra noteikumiem
Nr.800 „Makšķerēšanas, vēžošanas
un zemūdens medību noteikumi”.
III. Vides un dabas resursu aizsardzības prasības, kas jāievēro
makšķerniekam
12.Makšķernieka pienākumi:
12.1. makšķerēšanas vietā uzrādīt
kontrolei personu apliecinošu dokumentu, licenci, makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karti,
ja tāda nepieciešama, makšķerēšanas
rīkus un lomu;
12.2. noķerot zivis, kurām to garums neatbilst makšķerēšanas noteikumos noteiktiem izmēriem (vimbām – 30 cm), tās saudzīgi jānoņem
no āķa, nekavējoši un saudzīgi jāatlaiž upē;
12.3. saudzīgi izturēties pret dabu,
nepieļaut ūdenstilpes un piekrastes
joslu piesārņošanu un piegružošanu;
12.4. respektēt zemes īpašnieku
likumīgās prasības, to īpašumā esošajās teritorijās;
12.5. ievērot dabas parka „Bauska” individuālos aizsardzības noteikumus;
12.6. ar transportlīdzekļiem iebraukt un tos novietot tikai to stāvē-

šanai paredzētās vietās, nenobraucot
no koplietošanas un servitūtu ceļiem
un laukumiem.
IV. Makšķerēšanas licenču veidi, skaits, maksa un drošības nauda par licencēm katrā zonā
13. Makšķerēšana ir atļauta, iegādājoties vai saņemot kādu no šādām
licencēm (2. pielikumā):
1.Vienreizējā /dienas/ licence A
zonā 9,00 eiro, 50gab.
2.Vienreizējā /dienas/ licence B
zonā 8,00 eiro, 600gab.
3. Vienreizējā /dienas/ licence ar
atlaidi A zona 7,00 eiro, 50gab.
4. Vienreizējā /dienas/ licence ar
atlaidi B zona 6,00 eiro, 180gab.
5. Sezonas licence A zonā 75,00
eiro, 25gab.
6. Sezonas licence B zonā 50,00
eiro, 140gab.
7. Sezonas licence ar atlaidi A
zonā 50,00 eiro, 50gab.
8. Sezonas licence ar atlaidi B
zonā 40,00 eiro, 80gab.
9. Sezonas bezmaksas licence
A/B zonā - 20gab.
14. Sezonas licence derīga visam
licencētas makšķerēšanas periodam,
bet vienreizējā (dienas) licence derīga vienu licencē ierakstīto dienu.
15. Lai izpildītu normatīvo aktu,
kas regulē licencēto makšķerēšanu
prasības par lomu uzskaiti un datu
sniegšanu Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā
institūta BIOR rīcībā zivju resursu
stāvokļa novērtēšanai, licence tiek
izsniegta iekasējot drošības naudu,
kas noteikta atkarībā no licences veida 10.00 euro sezonas licencēm un
3.00 euro vienas dienas licencēm.
16. Ieturētā drošības nauda tiek
pilnā apjomā atmaksāta tikai pēc
licences ar uzskaitītajiem lomiem
atgriešanas licencē norādītajā adresē
vai citā tās iegādes vietā līdz attiecīgā gada 17. jūnijam.
17. Neatgriezto licenču ieturētā
drošības nauda tiek izmantota tikai
vides aizsardzības un zivju resursu
pavairošanas pasākumiem, ko veic
organizētājs.
18. Sakarā ar to, ka licenču skaits,
saskaņā ar šī nolikuma 4.1.apakšpunktu, ir ierobežots, licencētās
makšķerēšanas organizētājs negarantē ar tām nodrošināt visu pieprasījumu.
V. Kārtība, kādā samazināma
maksa par makšķerēšanas licencēm
19. Licences par samazinātu maksu tiesīgi iegādāties:
19.1. A zonā - bērni un pusaudži
vecumā līdz 16 gadiem un personas,
kas ir vecākas par 65 gadiem, personas ar invaliditāti un politiski represētas personas; ūdeņu krastu zemju
īpašnieki un viņu ģimenes locekļi,
vietējo pašvaldību teritoriju maznodrošinātie iedzīvotāji, makšķernieku
biedrību biedri, pašvaldību pilnvarotās personas, kas kontrolē zivju un
vēžu ieguvi attiecīgās pašvaldības
administratīvās teritorijas ūdeņos;
19.2. B zonā - bērni un pusaudži
vecumā līdz 16 gadiem un personas,
kas ir vecākas par 65 gadiem, personas ar invaliditāti un politiski represētas personas, ūdeņu krastu zemju
īpašnieki un viņu ģimenes locekļi,
vietējo pašvaldību teritoriju maznodrošinātie iedzīvotāji, makšķernieku
biedrību biedri, pašvaldību pilnvarotās personas, kas kontrolē zivju un
vēžu ieguvi attiecīgās pašvaldības
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administratīvās teritorijas ūdeņos;
19.3. Sezonas bezmaksas licences
A/B zonā, pamatojoties uz organizētāja domes rakstveida lēmumu, var
tikt piešķirtas organizētāja biedriem,
kas īpaši aktīvi piedalās licencētās
makšķerēšanas organizētāja rīkotos
zivju resursu pavairošanas un dabas
aizsardzības pasākumos, bērniem un
pusaudžiem vecumā līdz 16 gadiem
un personām, kas ir vecākas par 65
gadiem, personām ar invaliditāti
un politiski represētām personām,
ūdeņu krastu zemju īpašniekiem un
viņu ģimenes locekļiem, vietējo pašvaldību teritoriju maznodrošinātiem
iedzīvotājiem.
20. Iegādātās licences nodot (pārdot) citam makšķerniekam aizliegts.
21. Licences ar atlaidi un bezmaksas licences realizē tikai organizētājs, Uzvaras ielā 24, mob.
tel. 29189821, darba laiks, sākoties
licencētas makšķerēšanas sezonai, trešdienās, piektdienās, sestdienās,
svētdienās un svētku dienās no plkst.
5.00 līdz 9.00.

un citām vietām ar mērķi noslēpt patieso lomā paturēto zivju skaitu.
29. Makšķernieka pienākums ir
aizpildīt un parakstīt licences otrā
pusē norādīto lomu uzskaites formu,
vajadzības gadījumā pārnesot informāciju uz atsevišķas lapas.
30. Pēc licencētas makšķerēšanas
sezonas beigām, līdz attiecīgā gada
17.jūnijam, makšķerniekam licence
obligāti jānodod pēc licencē norādītās adreses - Bauskā, Uzvaras ielā
– 24, LV-3901, organizētājs vai citā
licences realizācijas vietā.
31. Par šajā nolikuma norādīto
prasību neievērošanu makšķernieks
zaudē iespēju pārkāpuma konstatēšanas sezonā un divu gadu laikā no
pārkāpuma konstatēšanas iegādāties
licenci, kā arī atgūt iemaksāto licences un drošības naudu.
32. Pārskatu par iepriekšējā gadā
iegūtajiem lomiem makšķerēšanas
organizators iesniedz Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides
zinātniskā institūta „BIOR” līdz
1.februārim.

VI. Makšķerēšanas licences
saturs un noformējums
22. Visām licencēm jābūt uz specifiska papīra tipogrāfijā iespiestām
un numurētām pēc to veidiem un
cenām.
23.Makšķerēšanas licencē jābūt
šādiem rekvizītiem (2. Pielikums):
23.1. licences veids;
23.2. kārtas Nr.;
23.3. licences cena;
23.4. derīguma termiņš;
23.5. makšķerēšanas zona un vieta;
23.6. ziņas par makšķerēšanas organizētāju;
23.7. licences izsniedzēja paraksts
un izsniegšanas datums;
23.8. makšķernieka vārds, uzvārds;
23.9. makšķernieka paraksts par
iepazīšanos ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem;
23.10. ieturētās drošības naudas
kvīts.
24.Vienreizējās /dienas/ licences
izmantošanas datumu iespiež ar zīmogu (iedrukā) licences izdevējs.
Licences ar labojumiem vai bez datuma nav derīgas.
25. Neizmantoto vai sakarā ar
pārkāpumiem izņemto licenču vērtība makšķerniekam netiek atmaksāta.
26. Pārdotās licences tiek uzskaitītas speciālā reģistrācijas žurnālā.

VIII. Makšķerēšanas licenču
realizācija
33. Licenču realizācijas vietas un
darba laiki:
33.1. Bauskā –BMMB, Uzvaras
ielā 24, mob. tel. 29189821, darba
laiks, sākoties licencētas makšķerēšanas sezonai, - trešdienās, piektdienās, sestdienās, svētdienās un svētku
dienās no plkst. 5.00 līdz 9.00;
33.2. Rīgā - SIA SPARS AJ, veikals SAMS, Rīgā, Zvaigžņu ielā 31,
mob. tel. 29225060, Darba laiks - katru darbdienu no plkst. 8.00 līdz 16.00;
33.3. Jelgavā - SIA TOMAS, veikals „Jūsu sportiskais stils”, Jelgavā,
Dobeles ielā 48, tālr. 63022223;
33.4. Bauskā - makšķernieku veikalos „Līga”, Uzvaras ielā 7 un Stacijas ielā 3. Darba laiks katru dienu
no plkst. 9.00 līdz 17.00, izņemot
svētdienu.

VII. Makšķernieka lomu uzskaites kārtība
27. Loma uzglabāšanai makšķerējot, katram makšķerniekam jābūt
ūdenī iemērktam individuālam auklas linuma tīkliņam, kurā tikai peldošā stāvoklī, vienlaikus drīkst atrasties ne vairāk kā 8 (astoņas) vimbas
un citas zivis pēc skaita un apjoma
saskaņā ar Ministru kabineta 2015.
gada 22.decembra noteikumiem
Nr.800 „Makšķerēšanas, vēžošanas
un zemūdens medību noteikumi”.
Makšķernieks katras dienas iegūto
lomu ieraksta licences lomu uzskaites tabulā. Makšķerējot kopā ar
bērniem 2.4.6. punkta kārtībā, lomu
uzglabā vienā tīkliņā.
28. Lai nepieļautu nolikuma 2.4.4.
apakšpunktā norādīto vienas dienas
vimbu loma limitu pārsniegšanu
katrā makšķerēšanai atļautajā dienā,
makšķerējot vienā vietā, aizliegts izņemt vimbas no loma uzglabāšanas
tīkliņa un pārvietot tās uz mašīnām

IX. Iegūto līdzekļu sadale un
izlietojums
34.No licenču realizācijas iegūtā
nauda tiek sadalīta sekojoši:
34.1. 20 % ieskaitīta Valsts pamatbudžetā;
34.2. 80% licencētās makšķerēšanas organizētājam.
35. Organizētājs, no makšķerēšana licencēm iegūtos naudas līdzekļus
izmanto licencētās makšķerēšanas
organizēšanai, kā arī zivju krājumu
pavairošanai un saglabāšanai, tostarp to nārsta vietu atjaunošanai,
kontroles nodrošināšanai un citiem
nolikumā paredzētajiem mērķiem.
X. Licencētas makšķerēšanas
organizētāja pienākumi un sniegtie pakalpojumi
36. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumi:
36.1. sadarbībā ar attiecīgo pašvaldību sniegt plašsaziņas līdzekļos
informāciju par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens
medību ieviešanu konkrētajos ūdeņos un nodrošināt atbilstošu norāžu
izvietošanu ūdeņos vai to piekrastē;
36.2. nodrošināt licenču pieejamību (tostarp licenču saņemšanu
klātienē, attiecīgo ūdeņu tuvumā
un, ja iespējams, elektroniski), kā
arī publicēt vietējos laikrakstos un
attiecīgās pašvaldības tīmekļvietnē
informāciju par licenču pārdošanu
un izsniegšanu un nodrošināt šādas
informācijas pieejamību vietējās

pašvaldības telpās;
36.3. uzskaitīt pārdotās un izsniegtās licences;
36.4. nodrošināt no licenču pārdošanas iegūto naudas līdzekļu sadali
atbilstoši 22.12.2015. Ministru kabineta noteikumi Nr.799 „Licencētās
makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” prasībām;
36.5. līdz tekošā gada 10.jūlijam
pārskaitīt valsts pamatbudžetā no
licenču pārdošanas iegūto naudas līdzekļu daļu, ko nosaka 22.12.2015.
Ministru kabineta noteikumi Nr.799
„Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība”;
36.6. organizētāja rīcībā esošo līdzekļu daļu izmantot atbilstoši nolikumam, daļu līdzekļu ieguldot zivju
krājumu pavairošanā, saglabāšanā
un aizsardzībā, licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens
medību organizēšanā, kā arī to pārvaldes un kontroles nodrošināšanā;
36.7. līdz tekoša gada 15. jūlijam
iesniedz Lauku atbalsta dienestā pārskatu par licencēto makšķerēšanu.
Ja organizētājs nav pašvaldība, pārskatu pirms iesniegšanas saskaņo ar
attiecīgo pašvaldību;
36.8. papildināt zivju krājumus
ūdeņos, ja tas ir paredzēts saskaņā
ar zinātniski pamatotām rekomendācijām, ūdenstilpes ekspluatācijas
noteikumiem, ūdenstilpes nomas līgumu vai nolikumu;
36.9. noteikt atbildīgo personu,
kas ir ieguvusi sabiedriskā vides inspektora vai pašvaldības pilnvarotās
personas statusu un piedalās vides
un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos;
36.10. katru gadu līdz 31. decembrim iesniegt Valsts vides dienestā
pārskatu par veiktajiem dabas aizsardzības, kontroles un zivju resursu
papildināšanas (ja tas ir paredzēts)
pasākumiem, kā arī informāciju par
licencētās makšķerēšanas, vēžošanas
vai zemūdens medību organizēšanai
nepieciešamās infrastruktūras izveidošanu un uzturēšanu. Ja organizētājs nav pašvaldība, pārskatu pirms
iesniegšanas saskaņo ar attiecīgo
pašvaldību;

36.11. uzskaitīt iegūtos lomus un
katru gadu līdz 1. februārim iesniegt
valsts zinātniskajā institūtā „Pārtikas
drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR””
pārskatu par iepriekšējā gadā iegūtajiem lomiem;
36.12. iepazīstināt makšķerniekus
ar nolikuma prasībām un nodrošināt
nolikuma publisku pieejamību, tostarp licenču pārdošanas un izsniegšanas vietās;
36.13. reģistrēt personas, kas ir
pārkāpušas nolikumā noteikto lomu
uzskaites kārtību, un neizsniegt tām
licenci divu gadu laikā pēc pārkāpuma konstatēšanas.
XI. Pasākumi zivju resursu saglabāšanai papildināšanai un aizsardzībai
37. Organizētājs, izmantojot līdzekļus, kas iegūti no licenču realizācijas un uzkrāto drošības naudu
par neatgrieztajām licencēm, kā arī
piesaistot papildus finansējumu, organizē makšķerēšanai vērtīgo zivju
resursu pavairošanas pasākumus
- veic vimbu nārsta vietu atjaunošanu Mēmelē, Mūsā un Lielupē, kā
arī, atbilstoši zinātniski pamatotām
rekomendācijām, papildina plēsīgu
un saimnieciski vērtīgu zivju mazuļu
krājumus Lielupes baseina upēs;
38. Organizētājs Lielupes baseina upēs trīs gados veic vimbu nārsta
vietu atjaunošanu ne mazāk kā 3 ha
platībā;
39. Organizētājs piesaista licencētās makšķerēšanas nolikuma prasību
ievērošanas kontrolei Valsts vides
dienesta Jelgavas kontroles sektora
un pašvaldību pilnvarotas personas.
XII. Makšķerēšanas un vides
aizsardzības prasību ievērosānas
kontrole
40. Kontroli par licencētas makšķerēšanas un vides aizsardzības
noteikumu ievērošanu veic Valsts
vides dienests un Dabas aizsardzības
pārvalde, kā arī Valsts vides dienesta
pilnvarota persona — sabiedriskais
vides inspektors Latvijas Republikas
iekšējos ūdeņos un pašvaldības piln-

varota persona — attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā.
41. Licencētās makšķerēšanas nolikuma prasību ievērošanas kontroli
veic Valsts vides dienests un Dabas
aizsardzības pārvalde, kā arī Valsts
vides dienesta pilnvarota persona
— sabiedriskais vides inspektors
Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos
un pašvaldības pilnvarotās personas
— attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā.
XIII. Nolikuma darbības laiks
42. Licencētās makšķerēšanas
Nolikums, pēc tā saskaņošanas ar šī
nolikuma saskaņojuma lapā norādītajām institūcijām un apstiprināšanas
ar Bauskas un Rundāles novadu pašvaldību saistošajiem noteikumiem,
stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā pēc
tam, kad nolikumu apstiprinājušas
abas minētās pašvaldības.
43. Informāciju par licencētās
makšķerēšanas vietām, licencētās
makšķerēšanas organizētāju un makšķerēšanas licences iegādes iespējām šī nolikuma 13.1.punktā minētās
pašvaldības pirms licencētās makšķerēšanas sākuma publicē vietējā
laikrakstā un mājas lapās - https://
www.bauska.lv/ un https:/www.rundale.lv.
44. Šī licencētās makšķerēšanas
nolikuma darbības termiņš ir 3 (trīs)
gadi no spēkā stāšanās dienas.
XIV. Nolikuma pielikumi
45. Licencētās makšķerēšanas
vietu un zonu shēma (1.pielikums).
46. Makšķerēšanas licenču paraugi 9 veidu licencēm saskaņā ar šī
nolikuma 4.1.apakšpunktu (2.pielikums).
47. Saskaņojumu lapa (3.pielikums).

Bauskas mednieku un
makšķernieku biedrības domes
priekšsēdētājs V.Gabrāns

Saistošie noteikumi un nolikums ar visiem pielikumiem
elektroniski atrodams pašvaldības
mājas lapā www.bauska.lv sadaļā
„Normatīvie akti”
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Radošie rezultāti Bauskas Bērnu un
jauniešu centrā

Skolu brīvdienās Bauskas Bērnu
un jauniešu centrā vienmēr rodam
plašākas iespējas dažādām nodarbēm. No 11.līdz 17.martam pie mums
risinājās „Amatu dienas”. Ikviens interesents varēja iepazīties ar Bauskas
BJC piedāvātajām programmām un
satikt arī neparastus cilvēkus - sava
amata meistarus – un darboties viņu
vadībā. Lielu interesi raisīja stikla
mākslinieces Bārbalas Gulbes meistardarbnīca, kuras dalībnieki veidoja pavasara vitrāžas, sākot ar idejas
skici, realizējot to materiālā un krāsās, ievietojot darbu apdedzināšanas
krāsnī un pēc dažām dienām sagaidot
pārsteidzošu rezultātu.
13.martā pie mums viesojās puiši
no SIA „Erica Synths” un „Gamechanger Audio”, kuri sadarbojas ar
profesionāliem mūziķiem visā pasaulē, veidojot sistēmas elektroniskās
mūzikas atskaņošanai un skaņas dizainam, ražojot īpašus pedāļus elektriskajām ģitārām skaņas paplašināšanai. Tie ir inovatīvi un mūsdienīgi
ražotāji, kuri demonstrēja dažādas iespējas mūsu ģitārspēles entuziastiem.
14.martā Latvijas Universitātes
„Prātnieku laboratorijā” ar aizrautību pētīja līdzsvara būtība un metamā
kauliņa viltības.
Nodarbībās tapa pases vāciņi no
ādas, māla svilpaunieki un bļodas,
trases automodelisti gatavojās sacensībām, bet velopulciņa audzēkņi devās velosezonas atklāšanas braucienā
kopā ar „Pepijas velomāniju” Bārbeles apkaimē.
19.martā Īslīces kultūras namā
Bauskas BJC rīkoja Bauskas un Rundāles novada izglītības un kultūras
iestāžu skolēnu un jauniešu Tautas
deju kolektīvu repertuāra apguves
skati, kurā piedalījās 34 kolektīvi no
Bauskas novada un 5 kolektīvi no
Rundāles novada. Bauskas BJC deju
kopu „Mēmelīte” pārstāvēja 6 grupas, kas ir vienīgie novadā, kuri gatavo A grupas repertuāra dejas. Kolektīvu skaits šogad bija rekordliels, jo
tikai tie dalībnieki, kuri šogad piedalījās skatē, nākamgad varēs pretendēt
dalībai XII Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētku deju lielkoncertā. Žūrijas vērtējums bija stingrs,
norādot, ka precīzāk jāiemācās gan

deju zīmējumi, gan deju soļi. Tika
teikti labi vārdi par dejotāju tērpiem,
vienlaicīgi piezīmējot, kas vēl uzlabojams vizuālajā tēlā.
21.martā Bauskas BJC Skatuves
runas konkursā uzstājās 32 dalībnieki
no deviņām Bauskas un Rundāles novada izglītības iestādēm. Žūrija lēma,
ka reģionālajā skatē Jelgavā 3.aprīlī
piedalīsies Amēlija Kanašķe, Alīna
Vilciņa, Braiens Burmistrovs, Karīna
Kondore no Bauskas sākumskolas,
Ralfs Zaharčenoks no Bauskas pilsētas pamatskolas, Alekss Ignatenko no
Codes pamatskolas, Aldis Lypnyk no
Vecsaules pamatskolas, Marta Mengote un Marta Tēraude no Bauskas
Valsts ģimnāzijas.
23.martā FIRST LEGO League
pusfināla čempionātā Salaspilī piedalījās Bauskas BJC komanda „Ampēriņi”: Ieva Bille, Džastins Pipirs,
Edvards Šmits, Agnis Dārznieks, Mi-

haels Zeilands, Roberts Dzelzkalējs.
Šogad tēma saistīta ar kosmosu. Sacensību laikā vienlaicīgi savu sniegumu parāda divas komandas, kuras 2,5
minūšu laikā mēģina gūt pēc iespējas
vairāk punktus. Visu sacensību laikā
tika vērotas komandas darbs, saliedētība, draudzīgums. Pieredze, mācīšanās un iegūtās zināšanas ir vislielākā
šo sacensību vērtība.
24.martā Rīgā notika konkursa - festivāla „No baroka līdz rokam” fināls,
kurā piedalījās labākās Latvijas jauniešu grupas. Mūsu, Bauskas BJC, godam
pārstāvēja grupa „M158”. Uzstāšanās
bija pārliecinoša, dinamiska un skaļa,
ko atzīmēja arī žūrija. Rezultāts arī
pārliecinošs - I kategorijas diploms un
neoficiālajā ieskaitē godpilnā 3. vieta.
Lai mums izdodas gūt radošus
sasniegumus arī turpmāk!

Benita Svareniece,
Bauskas BJC direktore

Sporta svētki cilvēkiem ar
funkcionāliem traucējumiem

16. martā sporta namā „Mēmele”,
jau piecpadsmito reizi notika Bauskas novada atklātie Pavasara sporta
svētki cilvēkiem ar funkcionāliem
traucējumiem. Šajā, jubilejas reizē,
klātesošajiem apsveikuma vārdus
teica pašvaldības priekšsēdētājs Arnolds Jātnieks. Viņš sveica svētku
dalībniekus un pasākuma viesus no
Lietuvas. Pateicības vārdus un ziedus, par ilggadīgu invalīdu sporta
dzīves rosināšanu, saņēma invalīdu
sporta un rehabilitācijas biedrības
„Bauska” vadītāja Maira Kalada. Dalībniekus uzrunāja sadraudzības pilsētu – Pasvales, Kuršenu, Šauļu un Radvilišķu invalīdu biedrību pārstāvji.
Ar katru gadu dalībnieku skaits, Pavasara sporta svētkos, palielinās. Šajā
reizē pasākumā piedalījās kupls viesu
pulks. Kopumā pielāgotajās aktivitātēs
iesaistījās vairāk kā 100 cilvēku.
Bija iespēja mest šautriņas, lidojošos šķīvīšus, dažāda smaguma
pildbumbas, spilvenus, spriguļus un
tenisa bumbiņas, izpildīt basketbola
soda metienus un florbola sitienus,
iesaistīties boccia spēlē.
Ikviens atrada sev piemērotāko
disciplīnu un uzdrošinājās izmēģināt
spēkus. Rezultātus vērtēja notika četrās grupās – vīrieši, sievietes, bērni
un sportisti ar kustību traucējumiem,
jeb dalībnieki ratiņkrēslos.
Lielai daļai pasākuma apmeklētāju šī bija iespēja atkal satikties ar
draugiem un likteņa biedriem. Aktīvi pavadītais laiks deva gandarījumu
un kaut nelielu pārliecību par savām
spējām. Saņemot savu pirmo medaļu
īpaši neviltots prieks bija mazākajiem pasākuma dalībniekiem no Seržānu un Ritas Laikas audžuģimenēm.
Kopā ar saviem jauniešiem sportoja biedrības „Ābulis” mammas.
Dzeltenās formās, kā pavasara cālēni, bija īslīcieši, kurus, kā ierasts,
organizēja I.Kričalo. Savējos vecsauliešus kopā sauca A.Timofejevs, viņš
rūpējās par katru sava pagasta dalībnieku, bet atzina, ka iepriekšējo gadu
aktivitāte ir kritusies. Kuplā skaitā
bija pārstāvēta Rundāles novada un
sporta grupas „Zvaigzne” vienība.
Visilgāk sporta laukumā aizkavējās interesantās spēles boccia spēlētāji. Mūsu puses aktīvākie cilvēki ar
invaliditāti ar šo spēli iepazinās pāris
gadus atpakaļ, līdz ar to, vēl nevarēja
atbilstoši spēkoties ar Lietuvas kolēģiem, kuri bocciu spēlē regulāri.
Ātrāko, precīzāko un stiprāko
apalvošana notika pēc kopīgām
pusdienām, par kurām rūpējās SIA

„Demora”, paldies viņiem par garšīgo cienastu. Par dalībnieku veselību
rūpējās mediķe R.Bāliņa.

Sporta centra „Mēmele”
kauss basketbolā
16.martā Codes pamatskolas sporta zālē risinājās sporta centra „Mēmele” kausa izcīņas, kas vienlaicīgi
ir arī Bauskas novada atklātais čempionāts basketbolā, finālsacensības.
Intriga kausa izcīņā saglabājās visa
turnīra garumā, jo šajā čempionātā
praktiski nepiedalījās Latvijas basketbola līgas spēlētāji. Pēc sacensību
pamatturnīra posma, kurā astoņas
komandas aizvadīja vairāk kā 50
spēles, pirmajā četriniekā iekļuva
Misas, Vecumnieku, Codes un Ceraukstes komanda. Pirmie cīņā par
bronzas medaļām devās Vecumnieku
un Ceraukstes vīri. Asā, aizraujošā
un spraigā spēlē uzvaru izdevās izraut kaimiņu novada vienībai. Spēles
noslēgumā rezultāta tablo vēstīja ka
ar 78 pret 74 bronzas godalgas izcīnījuši Vecumnieku puiši.
Tikpat azartiska, un līdz pat beigu
signālam neprognozējama, bija spēle par zelta medaļām. Tajā sacentās
spēcīgie Codes basketbolisti ar ātrajiem Misas komandas spēlētājiem.
Visu spēles laiku laukumā valdīja
bezkompromisa cīņa. Neviens nebija
ieradies zaudēt. Codes komandā spēlēja turnīra rezultatīvākais spēlētājs
Andris Melbārdis, savukārt Misas
basketbola labākās tradīcijas pārstāvēja turnīra MVP Timurs Muļars.
Spēles galotnē vairāk spēka bija atlicis viesu vienības spēlētājiem un viņi
uzvarēja ar 78 pret 71. Par tālmetienu
konkursa uzvarētāju kļuva R.Mišukovskis.

Starptautisks futbols
Ar komandas „Punsk” no Polijas
uzvaru noslēdzies trešais Starptautiskais Ceraukstes pagasta telpu futbola čempionāts. Finālā poļi ar 3:0
pārspēja mājinieku vienību „Rainis”.
Cīņā par trešo vietu Fk Nadruvis no
Lietuvas pārspēja Jelgavas novada
komandu „Sesava”!
Turnīra rezultatīvākais spēlētājs ar
9 vārtiem bija Juris Kopilovs (Rainis). Turnīra MVP - Māris Akmentiņš (Rainis), savukārt labākais vārtsargs bija poļu komandas „Punsk”
vārtsargs Pawel Zylinski! Paldies
visām komandām par dalību turnīrā
un tiekamies vasarā uz 7x7 turnīru!

Inga Ūbele SC „Mēmele”
sporta darba organizatore
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Bauskas novada pašvaldības policijas atskaite par 2019.gada martu
(pārskata periods 25.02.2019.-25.03.2019.)
Sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli

22

Par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa noteikumu pārkāpumiem

13

Par labturības prasību mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšanu, suņu nereģistrēšanu,
nevakcinēšanu un nemarķēšanu (LAPK 106.p. 1.d., 106.p.2.d., 107.p.1.d.)

8

Par smēķēšanu, ja to izdarījis nepilngadīgais (LAPK42.1 p. 4.d.)

5

Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu Nr.11 „Par atrašanos sabiedriskās vietās ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu „

3

Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu”
neievērošanu

6

Saņemti personu iesniegumi

11

Izskatīti personu iesniegumi

9

Administratīvās lietvedības uzsākšana

16

Atlikumā materiāli

12

Izteikti aizrādījumi par izdarītajiem administratīvajiem pārkāpumiem

45

Nodrošināta sabiedriskā kārtība un drošība publisku pasākumu laikā

5

Sadarbība ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu

5

Sadarbība ar Valsts policiju

7

Sadarbība ar Bauskas novada Bāriņtiesu un/vai Sociālo dienestu

4

Sadarbība ar bērnu aprūpes iestādi

3

Sadarbība ar SIA „Vides serviss”

1

Personu nodošana Valsts policijas darbiniekiem

6

Personu nogādāšana dzīvesvietā

16

Personu nogādāšana naktspatversmē „Gaiziņš”

2

Administratīvā kārtā aizturētas personas

9

Aizturētas meklēšanā esošas personas

2

Klaiņojošu, pamestu, ievainotu dzīvnieku nodošana dzīvnieku patversmei

14

Bauskas novada pašvaldības policijā saņemti 121 izsaukumi, no tiem:
no fiziskām personām

58

no juridiskām personām

19

no Valsts policijas

44

patrulēšanas laikā konstatēti pārkāpumi

52

par klaiņojošiem, pieklīdušiem, pamestiem dzīvniekiem

21

par sakostiem, savainotiem dzīvniekiem/putniem

3

par mirušiem dzīvniekiem

3

par labturības prasību mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumu neievērošanu

22

par sabiedriskās vietās guļošām personām

11

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

21

par atrašanos sabiedriskā vietā ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu

10

par konfliktiem

13

Par kaimiņu konfliktiem

3

par kautiņiem

1

par neadekvātu personu

5

Par agresīvu personu

3

par nogādāšanu krīzes centros

3

par transportlīdzekļiem, kas novietoti, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumu prasības

12

par transportlīdzekļa vadīšanu pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumu prasības

1

par ilgstoši atstātu transportlīdzekli uz ceļa, pamestu transportlīdzekli

6

par gājējiem noteikto pienākumu pārkāpšanu

3

par darbībām, kas rada troksni un traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru

7

par nesakārtotu īpašumu

3

par zāles un zaru dedzināšanu

1

par sadzīves atkritumiem

16

par smakām

1

par palīdzības sniegšanu

13

par bezpajumtniekiem

5

par ubagošanu

1

par transportlīdzekļa mazgāšanu tam neparedzētā vietā

1

pārbaudīti suņi

49

Sagatavoja Solvita Žižņauska

Brīvlaikā kopdarbojoties,
jaunieši rod domu biedrus
Skolēnu pavasara brīvlaikā,
Zemgales ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra (turpmāk tekstā - Centra) telpās, kas atrodas Īslīces SOS
bērnu ciemata teritorijā, satikās
Bauskas novada un Vecumnieku novada jaunieši, lai kopīgās aktivitātēs
iepazītos un iegūtu jaunus draugus. Radošās dienas, ko nosaucām
PUS-pie-audzis, organizēja Centrs
sadarbībā ar Bauskas SOS ģimeņu
atbalsta centru. Trīs dienas jauniešiem bija iespēja izpausties dažādās
radošās aktivitātēs, kopīgi plānot un
gatavot pusdienas, spēlēt dažādas
sadraudzības un atjautības spēles.
Nodarbības vadīja abu centru speciālisti, kā arī tika piesaistīti brīvprātīgie jaunieši, kas vadīja diskusijas par aktuālām tēmām jauniešiem:

izsmiešana vienaudžu vidū, par
attiecībām un pašapziņas celšanu,
atkarībām un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, u.c. Laiks paskrēja
nemanot, un jaunieši, kuri pirmajā
dienā negribīgi braucot uz pasākumu domāja, ka vairāk nebrauks, noslēgumā atzina, ka bijis ļoti vērtīgi
un interesanti, un labprāt tiktos arī
vasarā. Visi kā viens atzina, ka trīs
dienas tik saistošām un jauniešus interesējošām aktivitātēm ir bijis par
maz. Jaunieši atzina, ka nebija jājūtas kā skolā, varēja izbaudīt brīvlaiku un atzinīgi novērtēja to, ka tika
pieņemti, gaidīti un saprasti.

Gunita Ūdre, Bauskas SOS
ģimeņu atbalsta centra sociālā
darbiniece
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Novada kultūras pasākumu plāns aprīlim
Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

12.aprīlī plkst.16.30

Bauskas muzejā

Hasena Drisi (Alžīra) gleznu izstādes ietvaros - tikšanās ar Andri
Geidānu – „Impro ceļojumi” gidu un grupu vadītāju

līdz 14.aprīlim

Bauskas muzejā

Aija Baumane un studenti. Tekstila un šķiedras māksla Latvijas
Mākslas akadēmijā.

17.aprīlis - 22.maijs

Bauskas muzejā

Gleznotājas Īras Rozentāles jubilejas izstāde „Simfonija”.
Izstādes atklāšanas pasākums plkst.15.00

līdz 28.aprīlim

Bauskas muzejā

Hasena Drisi (Alžīra) gleznu izstāde

aprīlī

Kultūras centrā „Kamarde”

Ivetas Kūlas foto personālizstāde „Es dzīvoju tepat starp jums”

1.aprīlī plkst. 11.00

Interešu centrā „Mežotne”

Psiholoģes Ilzes Ābelnieces lekcija

3.aprīlī plkst. 18.00

Interešu centrā „Mežotne”

Psiholoģes Ilzes Ābelnieces lekcija

6. aprīlī plkst. 21.00

Īslīces Kultūras namā

*Pavasara balle

7. aprīlī plkst. 17.00

Bauskas Kultūras centrā

*Iepazīšanās komēdija ar trillera elementiem „Viņi melo labāk”
(Ģ.Ķesteris, A.Siliņš)

12. aprīlī plkst. 18.00

Bauskas pils muzejā

Kinovakars „Robins Huds” (2018. gada filma)

13. aprīlī plkst. 14.00

DFC „Strēlnieki”

Latvijas vokālo ansambļu sadziedāšanās svētki „13. pavasara mirklis”

13. aprīlī plkst.16.00

Bauskas Kultūras centrā

Bauskas koru apriņķa parāde Melngaiļa taktīs

15. aprīlī plkst. 18.00

Codes bibliotēkā

*Filmas „Blakus” demonstrācija (rež. Alise Zariņa)

16. aprīlī plkst. 18.00

Jauncodes bibliotēkā

*Filmas „Blakus” demonstrācija (rež. Alise Zariņa)

18. aprīlī plkst. 18.00

Bauskas Kultūras centrā

„Prāta Spēles Latvijas kauss 2019” (vairāk informācijas un
pieteikšanās: www.prataspeles.lv)

20. aprīlī 14.00-16.00

Grenctāles kultūras nams

„Lieldienu iešūpošana”

20. aprīlī plkst. 17.00

Bauskas Kultūras centrā

Bauskas Tautas teātra pirmizrāde „Pildspalva”

21. aprīlī 10.00-16.00

Pie Bauskas stadiona, Mūsas upes krastā

Vimbu svētki un Lieldienu svinēšana (Reģistrācija Labas gribas
makšķerēšanas sacensībām sākas no plkst. 7.30)

21.aprīlis plkst.11.00

Vecsaules saietu namā

Lieldienu pasākums

Bauskas pilī rādīs filmu „Robins Huds”.

22. aprīlī plkst. 15.00

Codes pamatskolā

Lieldienu Jampadracis

Nostāsts par meistarīgo angļu lokšāvēju un paukotāju, Robinu Hudu,
līdz mūsdienu literatūrai, filmām,
seriāliem un mūzikliem atceļojis
no viduslaikiem. Balādes par Robinu Hudu pirmo reizi minētas 14.
gadsimta angļu dzejnieka Viljama
Lenglanda poēmā „Pērs Zemkopis”.

ciju, 2018.gada ASV filmu. Šī filma
ir pārsteidzoša ar tās režisora Oto
Batērsta 21.gadsimta redzējumu un
interpretāciju par leģendāro un daudziem zināmo stāstu.

21. aprīlī plkst. 15.00

Kultūras centrā „Dāvis”

Lieldienu pasākums.Apvienība „Brīnumu Kalēji” piedāvās spēles
un rotaļas visai ģimenei

22.aprīlī plkst. 12.00

Līgo dārza estrādē
(Mežotnes pag.)

Lieldienu Jampadracis bērniem un ģimenēm

22. aprīlī plkst.12.00

Īslīces Kultūras namā

Lieldienu pasākums kopā ar „Pārsteigumu karuseli”

22.aprīlī plkst. 13.00

Kultūras centrā „Kamarde”

Lieldienu rotaļas ģimenēm

Filmas sižets: karā rūdījies krustnesis Robins no Lokslijas un viņa komandieris sarīko pārdrošu sacelšanos
pret korumpēto Anglijas monarhiju.
Skatītājus aicinām ierasties laicīgi,
lai izmantotu iespēju iepazīties ar
kaujas ieročiem Bauskas pils muzeja
ekspozīcijās.

22. aprīlī plkst. 16.00

Kultūras centrā „Kamarde”

*Animācijas filmas „Lote un pazudušie pūķi” demonstrācija

22. aprīlī plkst. 16.00

Ceraukstes Tautas namā

Lieldienu pēcpusdiena

26 - 28.aprīlis

Īslīces Kultūras namā

XII Starptautiskais populārās mūzikas izpildītāju konkurss-festivāls
„Aprīļa pilieni 2019”

27. aprīlī plkst. 12.00

Grenctāles Kultūras namā

Bauskas deju apriņķa koncertskate „Zemgaliešu danči dun”
(plkst.12.00 dejo I grupas kolektīvi, plkst.16.00 dejo II grupas
kolektīvi)

28. aprīlī plkst. 13.00

Bauskas Kultūras centrā

*Filmas „Blakus” demonstrācija (rež. Alise Zariņa)

28. aprīlī plkst. 19.00

Kultūras centrā „Kamarde”

*Filmas „Blakus” demonstrācija (rež. Alise Zariņa)

Šoreiz Robina Huda lomā ir Tarons Egertons.
Bauskas pils muzejs aicina noskatīties jaunāko šī stāsta ekranizā-

* - maksas pasākums

Dzimtsarakstu ziņas
Dzimtsarakstu nodaļas statistika no 26.02.2019. līdz 25.03.2019.
Reģistrēti dzimušie 10,t.sk. 5 meitenes un 5 zēni
Reģistrēti mirušie 28, t.sk. 18 sievietes un 10 vīrieši
Reģistrētas laulības 9, t.sk. baznīcā 1
Bērniem doti vārdi: Ernsts, Igors, Marats, Viesturs, Rauls un Gabriela, Leila, Loreta, Elizabete Dārta, Māra
		
Nora.

Apsveikumi
Sirsnīgi sveicam mūsu novada dižos jubilārus
Grigoriju MAZURU Bauskā
Emīliju BAČELIENI Bauskā

Sirsnīgi sveicam Dimanta kāzās
Zigurdu un Leonardu TRIBAS Bauskā

Sirsnīgi sveicam Zelta kāzās

Alekseju un Mariju SEĻIVANOVUS Vecsaulē

Hasena Drisi (Alžīra) gleznu izstāde

Līdz 28.aprīlim Bauskas muzeja izstāžu zālē būs apskatāma jauna, bet jau populāra Alžīras gleznotāja
Hasena Drisi personālizstāde.
Hasens Drisi (Hacen Drici) dzimis 1982. gada 14. decembrī. Viņš ir berberu pēctecis, Ziemeļāfrikas pamatiedzīvotājs. Viņa interesi par mākslu rosinājusi māte, kura pati bijusi aizrautīga māksliniece, kas pārzināja berberu
māla trauku un gobelēnu izgatavošanas noslēpumus.
2009.gadā Hasens Drisi absolvējis Alžīras Daiļo mākslu augstskolu un no 2004.gada piedalās grupu izstādēs.
Hasena darbus var raksturot kā arhitektūras abstrakcionismu, kuros saskatāma dziļa filozofija.

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.

