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Par pašvaldības
2021.gada
budžetu

Par izglītojamo
pārtikas pakām
un kartēm

Projekts

Uzsākta projektēšana ēkai Slimnīcas ielā 4
„Mēs savam
novadam 2021”
Bauskas novada pašvaldība
izsludina projektu konkursu
„Mēs savam novadam 2021”.
Šajā gadā paredzētais finansējums 10 000 EUR. Projekta
pieteikums ar norādi „Projektu konkursam „Mēs savam
novadam 2021”” jāiesniedz
Bauskas novada pašvaldības iestādē „Bauskas novada administrācija” no 2021.
gada 1.marta līdz 2021.gada
29.martam plkst. 17.00. Adrese: Bauskas novada administrācija, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads.
Konsultācijas par projektu
pieteikumu
sagatavošanu
sniegs Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja Dace Platonova (tālr.
63963972, e-pasts: dace.platonova@bauska.lv).
Projekta pieteikuma veidlapa,
vērtēšanas kritēriji un atskaišu veidlapa pieejama pašvaldības interneta mājaslapā
www.bauska.lv sadaļā „Līdzdalība” - „Mēs savam novadam 2021”.

Par nekustamā
īpašuma nodokļa
samaksas termiņa
pārcelšanu
Sakarā ar valstī izsludināto
ārkārtas situāciju Covid-19
vīrusa izplatības dēļ, Bauskas
novada pašvaldība pārcēlusi
nekustamā īpašuma nodokļa
(NĪN) samaksas termiņus:
•no 2021.gada 31.marta uz
2021.gada 31.augustu;
•no 2021.gada 15.maija uz
2021.gada 31.augustu;
•no 2021.gada 15.augusta
uz 2021.gada 31.augustu.
Informācijai kontakttālruņi 63921946 vai 65795206.

SIA „KPB PROJEKTĒTĀJS” izstrādātais fasādes variants ēkai Slimnīcas ielā 4, Bauskā.

2020.gada nogalē uzsākti
projektēšanas darbi ēkai
Slimnīcas ielā 4, Bauskā
projekta Nr.9.3.1.1./19/I/046
„Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā” ietvaros.
Projektēšanas līgums noslēgts
ar SIA „KPB PROJEKTĒTĀJS”
par būvprojekta „Nedzīvojamas ēkas pārbūve Slimnīcas
ielā 4, Bauskā, Bauskas novadā” izstrādi. Ēkā paredzēts
izveidot 16 grupu dzīvokļus
pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem,
pakalpojumu „Atelpas brīdis”
pieaugušajiem, un sociālās
rehabilitācijas telpas – sensoro istabu un fizisko aktivitāšu
istabu personām ar funkcionāliem traucējumiem.
Projekta ietvaros paredzēts
atjaunot arī ēku, kurā atrodas SIA „Zemgales mutes veselības centrs”, lai abas ēkas
veidotu vienotu veidolu pilsēt-

vidē, kā arī pārbūvēt inženierkomunikācijas, lai tās katrai
ēkai būtu lietojamas un uzskaitāmas atsevišķi. Izmaksas,
kas attiecas uz vienstāva ēkas
apjomu, tiks iekļautas Deinstitucionalizācijas projektā kā
neattiecināmās izmaksas.
Teritorija, aptuveni 8570 m2
platībā, tiks labiekārtota - ierīkoti soliņi, gājēju ietves, taciņas, atpūtas zona, autostāvvietas, velonovietnes un tiks
vekta apzaļumošana, kā arī
demontēts esošais žogs.
Projekts
Nr.9.3.1.1/19/I/046
„Deinstitucionalizācijas plāna
īstenošana Bauskas novadā”
tiek īstenots, pamatojoties uz
MK 2016.gada 20.decembra
noteikumiem Nr.871 „Darbības programmas „Izaugsme
un nodarbinātība” specifiskā
atbalsta mērķa 9.2.2. „Palielināt kvalitatīvu institucionālai
aprūpei alternatīvu sociālo

pakalpojumu dzīvesvietā un
ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību
personām ar invaliditāti un
bērniem” 9.2.2.1. pasākuma
„Deinstitucionalizācija” ietvaros. Vienošanās grozījumu
apstiprināšanas
rezultātā,
projekta kopējās izmaksas
būs 1 804 816,16 EUR, no tiem
ERAF finansējums 901 402.63
EUR, valsts budžeta dotācija
35 326,85 EUR, valsts budžeta
finansējums 153 902,33 EUR
un pašvaldības finansējums
901 402,63 EUR. Projekta
kopējais īstenošanas termiņš

ir 3 gadi (no 01.01.2020. līdz
31.12.2022.).
Realizējot šo projektu, Bauskā būs par trīs atjaunotām
ēkām vairāk. 2020.gadā tika
atjaunota ēka Zaļā ielā 33,
lai nodrošinātu ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu.
2021.gadā tiks uzsākta ēkas
pārbūve Rūpniecības ielā 9 daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu centra izveidei. Savukārt 2022.gadā jāpabeidz
ēkas pārbūve Slimnīcas ielā 4.
Aiga Graudiņa,
Attīstības un plānošanas
nodaļas projektu vadītāja

Svarīga informācija
Bauskas novada administrācija aicina

nekustamo īpašumu īpašniekus un pašvaldības
zemes nomniekus saziņai ar pašvaldību un nodokļu paziņojumu saņemšanai norādīt elektroniskā pasta adresi,
iesniedzot iesniegumu Bauskas novada domes Klientu
apkalpošanas centrā, Uzvaras ielā 1, Bauskā vai sūtot
uz e-pasta adresi: dome@bauska.lv
Iesniegumu veidlapas ,,Par nodokļu maksāšanas paziņojumu saņemšanas veida maiņu” pieejamas domes mājas lapā: https://www.bauska.lv/lv/pakalpojumi/iesniegumu-veidlapas
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Pašvaldības īpašumu izsole

Paziņojums par izsoli

Bauskas novada dome 2021.
gada 17.martā Uzvaras ielā
1, Bauskā rīko pašvaldības
nekustamo īpašumu – dzīvokļu un neapdzīvojamo telpu atklātas, mutiskas izsoles
ar augšupejošu soli:
1) Bērzkalnu iela 7-2, Bauska, 38,0 m², sākumcena – EUR
2600,00, izsoles laiks 13.30;
2)„Birzgaļi”-5, Gailīšu pagasts, 33,7 m², sākumcena –
EUR 500,00, izsoles laiks 13.45;
3) Skolas iela 6-10, Mežotnes pagasts, 150,3 m², sā-

kumcena – EUR 800,00, izsoles laiks 14.00.
Maksāšanas līdzekļi: 100%
euro.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums -10% no nekustamā
īpašuma izsoles sākumcenas
Bauskas novada administrācijas, reģ. Nr.90009116223,
bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571, AS „SEB”
banka, kods UNLALV2X,
un reģistrācijas maksa –
EUR 20,00 apmērā Baus-

kas novada administrācijas,
reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB”
banka, kods UNLALV2X.
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. 63963977,
29168555.

euro.
Nodrošinājuma nauda – 10%
no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita
Bauskas novada administrācijas, reģ. Nr.90009116223,
bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571, AS „SEB”
banka, kods UNLALV2X, ar
atzīmi „Nekustamā īpašuma
– „Dzenīšu lauks”, Mežotnes
pag., Bauskas nov., izsoles
nodrošinājuma summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR
20,- (divdesmit euro), kas
jāieskaita Bauskas novada
administrācijas,
reģ.

Nr.90009116223,
bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB”
banka, kods UNLALV2X ar
atzīmi „Nekustamā īpašuma
– „Dzenīšu lauks”, 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. 63963977,
29168555.

no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita
Bauskas novada administrācijas, reģ. Nr.90009116223,
bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571, AS „SEB”
banka, kods UNLALV2X, ar
atzīmi „Nekustamā īpašuma –
Pīlādžu iela 2, Vecsaules pag.,
Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR 20,(divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada administrācijas, reģ. Nr.90009116223,
bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB”
banka, kods UNLALV2X ar
atzīmi „Nekustamā īpašuma

– Pīlādžu iela 2, Vecsaules
pag., Bauskas nov. izsoles reģistrācijas maksa”.
Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par
pirmtiesību realizēšanu jāiesniedz viena mēneša laikā no
šī sludinājuma publicēšanas
dienas.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Bauskas novada domes mājas lapā www.
bauska.lv. Pieteikšanās un
reģistrēšanās izsolei Bauskas novada administrācijas
Klientu apkalpošanas centrā
Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā, darba dienās no plkst.
9.00 līdz 16.00, tel. 63963977,
29168555.

Paziņojums par izsoli
Bauskas novada dome 2021.
gada 17.martā plkst 14.15
Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā
rīko pašvaldības nekustamā
īpašuma – „Dzenīšu lauks”,
Mežotnes pag., Bauskas
nov., kadastra Nr. 4072 004
0633, kas sastāv no zemes
vienības ar platību 0,1085 ha,
kadastra apzīmējums 4072
004 0325, atklātu, mutisku
izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 1200,- (viens tūkstotis divi simti euro).
Maksāšanas līdzekļi: 100%

Paziņojums par izsoli

Bauskas novada dome 2021.
gada 31.martā plkst 13.30
Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā
rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – Pīlādžu iela
2, Vecsaules pag., Bauskas
nov., kadastra Nr. 4092 001
0436, kas sastāv no zemes
vienības ar platību 0,0849 ha,
kadastra apzīmējums 4092
001 0436, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 1300,- (viens tūkstotis trīs simti euro).
Maksāšanas līdzekļi: 100%
euro.
Nodrošinājuma nauda – 10%

Saistošie noteikumi
Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu
2021.gada 28 .janvārī Nr. 1
(protokols Nr. 1, 1. punkts)

Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām”45. panta
piekto daļu
1. Saistošie noteikumi nosaka
Bauskas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas
vietu.
2. Bauskas novada domes
saistošo noteikumu publicē-

Paskaidrojuma
raksts

Bauskas novada domes 2021.
gada 28. janvāra saistošajiem
noteikumiem Nr. 1 „Par Bauskas novada domes saistošo
noteikumu publicēšanas vietu”
1. Īss projekta satura izklāsts
Ar saistošajiem noteikumiem
Bauskas novada dome maina
Bauskas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas
vietu no Bauskas novada pašvaldības informatīvā izdevuma „Bauskas Novada Vēstis”
uz oficiālo izdevumu „Latvijas
Vēstnesis”.
2. Projekta nepieciešamības
pamatojums
Nodrošinot domes izdoto saistošo noteikumu publicēšanu
oficiālajā izdevumā „Latvijas
Vēstnesis”, Bauskas novada
pašvaldībai būs šādi ieguvumi:
1) tiks nodrošināta saistošo
noteikumu publicēšanas un
spēkā stāšanās operativitāte;
2) plašāks personu loks būs
informēts par Bauskas novada domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem;
3) oficiālais izdevums „Latvijas
Vēstnesis” nodrošina izdoto saistošo noteikumu aktualizāciju;
4) Bauskas novada domes izdotie normatīvie akti tiek publicēti kopējā Latvijas Republikas normatīvo aktu tīmekļa
vietnē www.likumi.lv;
5) saistošo noteikumu pieejamību nebūs atkarīga no www.
bauska.lv tehniskās darbības;
6) informatīvajā izdevumā
„Bauskas Novada Vēstis” netiks publicēti gari teksti ar
saistošo noteikumu saturu, bet
gan būs informācija par saistošo noteikumu saturu, kas cilvēkam būs vieglāk uztverama.
Pašvaldības saistošie noteikumi, atbilstoši likumam, pēc to
stāšanās spēkā joprojām tiks
publicēti pašvaldības mājaslapā internetā www.bauska.lv.
Lai nodrošinātu Bauskas novada iedzīvotāju, kas nelieto
internetu, informētību par

šanas vieta ir oficiālais izdevums „Latvijas Vēstnesis”.
3. Ar šo saistošo noteikumu
spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem
Bauskas novada domes 2015.
gada 26.novembra saistošos noteikumus Nr. 14 «Par
Bauskas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas
vietas noteikšanu”.
Domes priekšsēdētājs
A.Jātnieks
pašvaldības saistošajiem noteikumiem, izdevumā „Bauskas Novada Vēstis” tiks
publicēta koncentrēta informācija, kas atspoguļos saistošajos noteikumos paredzēto.
2021. gada 1. janvārī stājās
spēkā 2020. gada 24. novembra likums „Grozījumi Oficiālo
publikāciju un tiesiskās informācijas likumā”, kas paredz,
ka no 2021. gada 1. janvāra
visiem informācijas iesniedzējiem, tai skaitā komersantiem,
iedzīvotājiem, valsts un pašvaldību institūcijām, nebūs
jāmaksā par publikācijām
oficiālajā izdevumā „Latvijas
Vēstnesis”, tajā skaitā arī par
pašvaldību saistošo noteikumu un to paskaidrojuma raksta publicēšanu.
Savukārt no 2022. gada 1.
janvāra oficiālajā izdevumā
„Latvijas Vēstnesis” izsludinās
visu pašvaldību saistošos noteikumus (tajā skaitā pašvaldības nolikumus, budžetu un
tā grozījumus, ar teritorijas
attīstības plānošanu saistītos
saistošos noteikumus) pilnā
apjomā, kas būs brīvi un bez
maksas pieejami tīmekļa vietnē vestnesis.lv un sistematizētā veidā portālā likumi.lv.
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu publicēšana oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” ir bezmaksas
pakalpojums no 2021.gada
1.janvāra.
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Administratīvās procedūras
netiek mainītas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Saistošo noteikumu izstrādes
procesā nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.
Domes priekšsēdētājs
A.Jātnieks

lasiet arī www.bauska.lv
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Aktuāli pašvaldībā
Konkursa „Uzņēmēju Gada balva”
laureātus sveic individuāli
Tradicionāli konkursa rezultātu pasludināšana un balvu
pasniegšana ir īpašs un gaidīts pasākums, kad svinīgā
ceremonijā tiek godināti uzņēmēji, kas konkursa rezultātā, iedzīvotāju un žūrijas
vērtējumā, saņēmuši lielāko
atzinību. Pasākums ik gadu
ir kupli apmeklēts un iecienīts uzņēmēju aprindās, jo
šī ir reize gadā, kad dažādu
nozaru un arodu pratējiem ir
iespēja svinīgā gaisotnē satikties, aprunāties, iepazīties
un arī dibināt jaunus savstarpējus kontaktus.
Diemžēl, 2020.gada uzņēmēju godināšanas pasākums izpalika, bet uzvarētāju sveik-

šana notiek klusākā veidā,
atbilstoši šī brīža situācijai,
kad valstī pasludināts ārkārtas stāvoklis un jāievēro
stingri piesardzības pasākumi vīrusa izplatības ierobežošanai.
Bauskas novada priekšsēdētājs Arnolds Jātnieks individuāli pasniedz balvas
konkursa laureātiem, ņemot
vērā uzņēmēju iespējas un
saskaņojot datumus un laikus. Vairāki konkursa laureāti izvēlējās saņemt balvas
novada domē, bet pie atsevišķiem priekšsēdētājs devās
ciemos.
Inga Pinne, sabiedrisko
attiecību speciāliste

Piemājas saimniecība „Kāpostnīca” - Gada mājražotājs/
amatnieks. Balvu saņem īpašniece Iveta Ļekūne.

SIA „Lielzeltiņi”- lielākais ienākuma nodokļa maksātājs. Balvu saņem uzņēmuma valdes loceklis Andrejans
Paučs.

Iedzīvotāju speciālo balvu ieguva z/s „Aveņi”. Balvu
saņem vadītāja Vita Začesta.
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Pašvaldības budžets

Apstiprināts Bauskas novada pašvaldības 2021.gada budžets
2021.gada 25.janvārī Bauskas novada dome apstiprināja pašvaldības 2021.
gada budžetu. Kā ik gadu,
arī šogad budžets veidots
atbilstoši Attīstības plānošanas dokumentos un ar domes
lēmumu noteiktajām prioritātēm.
Bauskas novada pašvaldības
budžets sastāv no pamatbudžeta, ziedojumiem un dāvinājumiem.
Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2021. gadā plānoti 28
059 761 EUR, budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 2
855 699 EUR un aizņēmumu
līdzekļi 3 258 982 EUR. Kopā
finanšu resursi izdevumu
segšanai sastāda 34 174 442
EUR.

Ieņēmumi

Budžeta ieņēmumu būtiskāko daļu sastāda nodokļu
ieņēmumi. Ievērojams pienesums budžetam ir tieši no Iedzīvotāju ienākumu nodokļa
(IIN). Ierasti tieši IIN ieņē-

mumi veidoja lielāko ieņēmuma daļu, taču 2021.gadā tika
mainīts IIN procentuālais
sadalījums starp pašvaldību
un valsts pamatbudžetiem
– pašvaldības saņems 75 %,
valsts - 25 %, kā rezultātā
IIN ieņēmumi, salīdzinot ar
iepriekšējā gada plānu, ir
par 804 523 EUR mazāki.
Līdz ar IIN samazinājumu,
pašvaldības budžeta 2021.
gada lielāko ieņēmumu sadaļu veido transfertu ieņēmumi. Tie ir ieņēmumi no
valsts budžeta un citu pašvaldību budžetiem. Valsts
budžeta transferti, kas ir
vairāk nekā 12 miljoni EUR,
pašvaldībai tiek piešķirti noteiktiem mērķiem, piemēram
pedagogu atalgojumam, 1.-4.
klašu ēdināšanas izdevumu
daļējai segšanai, pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanas
līdzfinansēšanai, atsevišķu
projektu īstenošanai u.c.

Izdevumi

Pamatbudžeta izdevumi plānoti 31 982 796 EUR apmērā,

aizņēmumu pamatsummas
atmaksa – 2 068 530 EUR.
Kā ik gadu, arī 2021.gadā
lielāko izdevumu pozīciju
pašvaldības budžetā veido
izglītība. Šogad izglītības sadaļā plānoti 14 912 182 EUR,
kas ir 46,6 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.
Ekonomiskajai darbībai plānoti 4 111 986 EUR. Šajā izdevumu pozīcijā būtiskākie
tēriņi ir ielu un ceļu infrastruktūras uzturēšanai, ceļu
infrastruktūras
investīciju
projektiem, Eiropas Savienības fondu līdzfinansētiem
projektiem.
Savukārt pozīcija „Vispārēji
valdības dienesti” ietver izdevumus Bauskas novada
administrācijas (BNA) darbības nepārtrauktībai. BNA
ir iestāde, kuras darbinieki
nodrošina domes pieņemto
lēmumu izpildi, kā arī domes
darba organizatorisko un
tehnisko apkalpošanu.
Ieva Šomina, Sabiedrisko
attiecību nodaļas vadītāja

Pašvaldības aizņēmumu saistības uz 2021.gada 1.janvāri sastādīja 26 679 142 EUR. Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem
ar Valsts kasi 2021. gadā plānota aizņēmumu pamatsummu atmaksa 2 068 530 EUR apmērā. Aizņēmumu saņemšana 2021.
gadā plānota 3 258 982 EUR apmērā.
Aizņēmuma mērķis

Aizņēmuma
apjoms, EUR
ERAF, SAM 9.3.1. projekts „Deinstitucionali- 67 628
zācijas plāna īstenošana Bauskas novadā”
Investīciju projekts „Bauskas novada paš- 382 108
valdības grants ceļu pārbūve Dāviņu pagastā”
Investīciju projekts „Pilskalna ielas Baus- 391 222
kā pārbūve”
Investīciju projekts „Liepu ielas un Lauku 220 800
ielas posmu Īslīces pagastā pārbūve”
Investīciju projekts „Seguma maiņa Zem- 63 833
gaļu ielas posmam no Skolas ielas līdz
Lauku ielai un Lauku ielai Bauskas pilsētā”
ERAF, SAM 5.6.2. projekts „Teritorijas re- 780 679
vitalizācija Bauskas pilsētas Ziemeļu aglomerācijā”
ERAF, SAM 5.5.1 projekts „Nozīmīga kul- 146 980
tūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un
attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma
pilnveidošanai Zemgales reģionā”
ERAF, SAM 8.1.2. projekts „Vispārējās iz- 1 205 732
glītības iestāžu Bauskas Valsts ģimnāzija
un Bauskas 2.vidusskola infrastruktūras
attīstība”
Kopā
3 258 982

Aktuāla informācija
KLIENTU IEVĒRĪBAI!

Sakarā ar Valstī izsludināto
ārkārtējo situāciju
SIA „Bauskas ūdens” no 07.02. - 06.04.2021.
klientus klātienē neapkalpos.

•Aicinām

maksājumus veikt ar internetbankas starpniecību.
•Maksājumus par saņemtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem var veikt arī veikalos „Maxima”.
•KASE TIKS ATVĒRTA vienu reizi mēnesī 16.03.2021. no 9.00 – 16.00 (pusdienas laiks 12.00 – 13.00)
13.04.2021. no 9.00 – 16.00 (pusdienas laiks 12.00 – 13.00)
Saziņai:
63960563 vai 63960565;
norekini@bauskasudens.lv vai info@bauskasudens.lv

Par rēķinu apmaksu veikalu tīklā
MAXIMA

Grafiskie attēli ir ieņēmumu un izdevumu vizuāls pārskats pa galvenajām pozcijām.

Apmaksāt rēķinus veikalu tīklā „Maxima” varēs tikai
rīta un vakara stundās.
Pamatojoties uz ārkārtas situāciju valstī saistībā ar Covid-19 pandēmijas izplatīšanos un valdības ierobežojumiem attiecībā uz veikalu noslodzi, Maxima Latvija SIA, ar
mērķi ierobežot apmeklētāju plūsmu veikalos, ir pieņēmusi
lēmumu noteikt, ka no 15.februāra līdz turpmākajiem paziņojumiem apmaksāt rēķinus veikalu tīklā „Maxima” varēs
rīta stundās no plkst. 8:00 līdz 10:00 un vakara stundās
no plkst. 20:00 līdz 22:00. Ceram uz sapratni un aicinām
klientus ievērot veikala noteiktos ierobežojumus.

lasiet arī www.bauska.lv

Īstenots projekts

Noslēdzies individuālā budžeta
izmēģinājumprojekts
dzīvesvietā personām ar invaliditāti.

Projekta secinājumi

2021. gada 31. janvārī noslēdzās
izmēģinājumprojekts
par individuālā budžeta
modeļa (IBM) aprobāciju
pilngadīgām personām ar
garīga rakstura traucējumiem sabiedrībā balstītu
sociālo pakalpojumu nodrošināšanai, kas tika realizēts
Eiropas Sociālā fonda projekta „Sociālo pakalpojumu
atbalsta sistēmas pilnveide”
Nr.9.2.2.2./16/I001 ietvaros.
Tā laikā Bauskas novadā
desmit pilngadīgas personas
ar garīgās attīstības traucējumiem 15 mēnešus saņēma
sabiedrībā balstītus sociālos
pakalpojumus pēc individuāli izstrādāta atbalsta plāna.
Projekts Bauskas novadā
tika īstenots no 2019. gada 1.
novembra līdz 2021. gada 31.
janvārim.

Sasniegti individuāli rezultāti
Izmēģinājumprojekta lielākā
daļa notika īpašos apstākļos
- Covid-19 vīrusa pandēmijas
laikā. Tāpēc vairākus mēnešus pakalpojumus nebija
iespējams nodrošināt pilnā
apmērā. Neskatoties uz to,
katrs projekta dalībnieks ir
sasniedzis kādu rezultātu:
uzlabojusies fiziskā un garīgā veselība, kāds kļuvis drošāks un patstāvīgāks, spēj
pieņemt sev svarīgus lēmumus un vairāk iesaistās savas
dzīves notikumu risināšanā,
spēj kontrolēt savas emocijas, uzlabojusies komunikācija ar citiem cilvēkiem. Kāds
ir uzsācis patstāvīgas darba
attiecības. Projekta dalībniekiem izveidojusies sapratne
par to, cik un kādā mērā nepieciešams atbalsts, lai spētu
tikt galā ar ikdienas rūpēm.
Gūta pozitīva pieredze, sadarbojoties ar pakalpojumu
sniedzējiem, atbalsta personu un asistentu.

Pakalpojumu sniedzēji atzīst,
ka, sadarbībā ar projekta
dalībniekiem un viņu atbalsta personām, bija jūtama
ieinteresētība uzlabot savu
fizisko, psihoemocionālo stāvokli, apgūt jaunas prasmes
un iemaņas. Personas ir guvušas izpratni par sev piemērotiem
pakalpojumiem.
Citiem labāki rezultāti bija
individuālās nodarbībās, citiem piemērotākas izrādījās
nodarbības grupā. Gūta pieredze, kā veidot pozitīvu sadarbību un komunikāciju.

Dalībnieki vērtē
projektu

Vērtējot projektu, personas
un viņu ģimenes atzīst, ka šobrīd jūtas nedaudz apmulsušas, jo bija pierasts pie zināma dienas režīma – dažādu
pakalpojumu apmeklēšana,
tikšanās ar atbalsta personu
vai asistentu un tas šobrīd
pietrūkst. Projekta noslēgumā ir jūtams personu satraukums par to, vai viņi tiks galā
ar ikdienas problēmām bez
asistenta, vai atbalsta personas.
Tādēļ Sociālais dienests izmēģinājumprojekta
dalībniekus nav atstājis vienus.
Vienai personai piešķirts
asistenta pakalpojums pašvaldībā. Piecas personas
turpinās saņemt Dienas aprūpes centra pakalpojumu.
Viena persona - aprūpes
mājās pakalpojumu. Sešas
personas ir pieteiktas papildus izvērtēšanai Projekta
Nr. 9.2.2.1./15/I/001 „Atver sirdi Zemgalē!”, kura mērķis ir
Zemgales reģionā palielināt
ģimeniskai videi pietuvinātu
un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību

Īstenojot projektu, pašvaldībā ir secināts, ka mērķu
sasniegšanai nozīmīgs bija
atbalsta personas pakalpojums atbalstam lēmumu
pieņemšanā, lai palīdzētu
personai vienlīdzīgi ar citiem īstenot savu tiesībspēju un rīcībspēju. Atbalsts
lēmumu pieņemšanā ļāva
atbalstāmajai personai pašai pieņemt sev nozīmīgus
lēmumus, paplašināt savu
dabisko atbalsta loku, pilnveidot spējas pārstāvēt sevi
un aizsargāt savas intereses,
kā arī paplašināt atbalstāmās personas zināšanas un
izpratni par savām tiesībām.
Tāpēc šobrīd tiek apzināti
resursi šāda pakalpojuma
turpmākam atbalstam piecām personām, kurām tas ir
vissvarīgāk.
Izmēģinājumprojekta dalībnieki tiks informēti par viņiem atbilstošu pakalpojumu
pieejamību arī turpmāk.
Izmēģinājumprojektā iegūtie rezultāti tiks izmantoti
sabiedrībā balstītu sociālo
pakalpojumu
finansēšanas mehānisma izstrādei.
Izmēģinājumprojekts
par
individuālā budžeta modeļa aprobāciju pilngadīgām
personām ar garīga rakstura traucējumiem sabiedrībā
balstītu sociālo pakalpojumu
nodrošināšanai tika īstenots
Eiropas Sociālā fonda projekta „Sociālo pakalpojumu
atbalsta sistēmas pilnveide”
Nr.9.2.2.2./16/I001 ietvaros.
Projekts tiek pilnībā apmaksāts no Eiropas savienības
struktūrfondiem un valsts
budžeta (finansējumu 85%
apmērā nodrošina Eiropas
Sociālais fonds un 15% valsts
budžets).

2021.gada 2.martā
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Jauniešu projekts

Jaunieši turpina sniegt
palīdzību grūtībās
nonākušajiem
Jaunatnes biedrība pandēmijas laikā turpina vairot
labo. Atbalstu Latvijā saņēmušas jau vairāk nekā 3 500
mājsaimniecības
Jaunatnes biedrība „Laiks Jauniešiem” jau kopš pirmā Covid-19 izplatības viļņa pavasarī sniedz palīdzību grūtībās
nonākušajiem
līdzcilvēkiem.
Jaunieši, saņemot no uzņēmumiem un privātpersonām
ziedojumus, bez maksas, sagatavo pārtikas un nepārtikas
paciņas, nogādājot tās grūtībās nonākušiem cilvēkiem visā
Latvijas teritorijā. Līdz februāra vidum biedrība „Laiks
Jauniešiem” labdarības maratona „Roku rokā” ietvaros sniegusi atbalstu 3 500 mājsaimniecībām.
Projekta iniciatori un galvenie aktīvisti ir biedrības
biedri, kuri pārsvarā ir vecumā no 13 līdz 25 gadiem.
Visus nepieciešamos projekta
juridiskos, komunikācijas un
praktiskos darbus veic jaunieši
dažādu jomu speciālistu uzraudzībā. Lielākajai daļai jauniešu tā ir pirmā reālā pieredze veicot tāda veida darbus,
viņi, uzņēmības pilni, tos plāno
pilnvērtīgi turpināt. Biedrībā
„Laiks Jauniešiem” pēc jaunākajiem datiem iesaistījušies
132 biedri, lielākā daļa no tiem
13 – 25 gadus jauni.

Paldies

Vēlamies pateikties labdarības maratona „Roku rokā”
lielākajiem atbalstītājiem, bez
kuriem šis projekts nebūtu iespējams – „Maxima”, „Baltico-

•IBM izmēģinājuprojektu īsteno Labklājības ministrija
sadarbībā ar pašvaldībām,
izmantojot Eiropas Sociālā
fonda līdzfinansējumu.
Dita Čekša, Individuālā
budžeta modeļa
izmēģinājumprojekta
sociālais darbinieks

Top palīdzības paciņas.

vo”, „Maiznīca FLORA”, „Unilever”, „Henkel”, „Limbažu siers”,
„Citybee”, „Venipak” u.c., kā arī
vairākas privātpersonas. Katrā no pārtikas un nepārtikas
paciņām cenšamies ievietot
pilnvērtīgu uzturu – dažāda
veida dārzeņus, miltus, griķus,
rīsus, makaronus, eļļu, cukuru,
sāli, saldumus u.t.t.
Jaunieši aicina līdzcilvēkus un
uzņēmumus vēl aktīvāk atbalstīt labdarības maratonu
„Roku rokā”, lai spētu sniegt
lielāku atbalstu vēl vairāk
Latvijas iedzīvotājiem, kuri
nonākuši neapskaužamā situācijā. Jūsu iespēju robežās
aicinām sniegt atbalstu ziedojot finansiālu mērķziedojumu biedrībai vai sagatavot
pārtikas un nepārtikas paciņu,
lai to tālāk nodotu grūtībās
nonākušiem cilvēkiem.

Aicinām

Turpinām meklēt līdzcilvēkus,
kas ir gatavi veltīt dažas stundas no sestdienas vai svētdienas (pēc vienošanās), lai
piegādātu paciņas tiem cilvēkiem, kuriem tas ir visvairāk
nepieciešams. Palielinot darbības jaudu, brīvprātīgie palīgi ar savu transportlīdzekli ir
akūti nepieciešami.
Tāpat aicinām līdzcilvēkus
griezties pie mums, ja esat nonākuši krīzes situācijā vai arī
Jums ir zināmi cilvēki, kuriem
palīdzība nepieciešama. Garantējam informācijas konfidencialitāti un neizpaušanu
trešajām personām.
Jautājumu vai piedāvājumu
gadījumā aicinām sazināties ar biedrību elektroniski
- info@laiksjauniesiem.lv vai telefoniski - Viktorija (25 661
765) vai Gints (28
646 934).
Rekvizīti:
Nosaukums: LAIKS JAUNIEŠIEM BIEDRĪBA.
Reģistrācijas numurs:
40008296317, juridiskā adrese: Bauskas
nov., Īslīces pag., Rītausmas, „Lauktehnika 14” - 13, LV-3901,
konts:
LV62HABA0551047710873,
kods:
HABALV22,
Banka:
Swedbank
AS.
Biedrības valdes
priekšsēdētājs
Gints Jankovskis
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Sports

Bauskas novada sportisti pērn uzrādījuši augstvērtīgus rezultātus
2020.gada pandēmija ieviesa savas korekcijas arī Bauskas novada sporta centra
„Mēmele” darbā. Ārkārtas
situācijas valstī laikā samazinājās sporta pasākumu
daudzums. Tika ierobežots
aktivitāšu dalībnieku skaits.
Atceltas valsts un starptautiskās sacensības.

lībnieku. Sadarbībā ar invalīdu sporta un rehabilitācijas
biedrību „Bauska” sarīkotas
sacensības BOCCIA spēlē un
tradicionālie vasaras sporta
svētki cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, šajā
reizē gan bez viessportistiem. Notika ikgadējās novada Vasaras sporta spēles un

Par nesavtīgu ieguldījumu Bauskas novada sporta tradīciju stiprināšanā un nozīmīgā dzīves jubilejā Aivars
Kamols saņēmis Latvijas pašvaldību sporta veterānu
savienības augstāko apbalvojumu „Sporta slavas” I pakāpes medaļu.

2020.gada spilgtākās
aktivitātes

Neskatoties uz to, SC „Mēmele” darbību nepārtrauca,
un, iespēju robežās, līdz Covid-19 uzliesmojuma otrajam
vilnim rudenī, sarīkoja vairāk
kā 70 amatieru, tautas un
veselību veicinošos pasākumus gan novadā, gan pagastos. Vasaras periodā aktīvi
tika izmantoti pašvaldības
teritorijā pieejamie, atklātie,
sporta laukumi. SC „Mēmele” rīkotajos 3x3 basketbola
posmos četrās vecuma grupās piedalījās vairāk kā 100
dažāda vecuma jaunieši un
pieaugušie no Rīgas, Ķekavas, Salaspils, Mārupes un
Iecavas. Arī smilšu volejbola
sacensībās, kas brīvdienās
un vakaros notika pagastu
bāzēs, iesaistījās ap 200 da-

atklātais čempionāts vieglatlētikā, kas pulcēja vairāk kā
300 dalībnieku.
SC „Mēmele” speciālisti, sadarbībā ar biedrību „Codes malēji”, aktīvi atbalstīja
Bauskas VeloRudens pasākumu, kurā piedalījās vairāk
kā 400 dalībnieku, u.c. Neraugoties uz daudzajiem
ierobežojumiem, sporta veidu, ieskaišu samazināšanu,
sacensību sarīkošanas laiku
izmaiņām, ap 200 Bauskas
novada sporta veterānu piedalījās Latvijas pašvaldību
sporta veterānu savienības
rīkotajās 58.sporta spēlēs un
izcīnīja 1.vietu Lielo pašvaldību grupā. Oktobrī sporta
centrs „Mēmele”, novada
sporta bāzēs, sarīkoja LSVS
sacensību
posmu
darts,
dambretē un florbolā, kur

piedalījās ap pusotra simta
dalībnieku. Mūsu speciālisti
saņēma augstu novērtējumu
par kvalitatīvi organizētām
sacensībām.
Sporta centra „Mēmele” kolektīvs aktīvi izmantoja laiku,
kad tika apturētas sportiskās
aktivitātes. Pavasara periodā SC „Mēmele” darbinieki veica ilgi plānoto sporta
manēžas remontu. Vasaras
posmā tika nomainīts, morāli un fiziski nokalpojušais
basketbola laukuma nožogojums. Rudens pusē, lai nodrošinātu sanitāro kārtību
tribīņu sēdvietās, iekārtots
pretputnu tīkls. Atjaunots
un pilnveidots sporta centra
„Mēmele” materiāli tehniskais nodrošinājums un novada sportistiem iegādātas
jaunas formas un inventārs.
Atbilstoši valstī izsludinātajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem un sanitārajiem noteikumiem, SC
„Mēmele” tehniskais personāls, Bauskas novada Bērnu
un jaunatnes sporta skolas
audzēkņiem, individuālajiem
sportistiem un aktīvās atpūtas cienītājiem turpina nodrošināt optimālus mācību
treniņu nodarbību apstākļus. Pateicoties lieliskajiem,
šī gada ziemas, apstākļiem,
stadiona teritorijā iekārtota
slēpošanas trase, ko aktīvākie iedzīvotāji var izmantot
vakara stundās, kad ieslēgts
apgaismojums. Sporta pasākumu organizatori pagastos,
iespēju robežās, iekārto un
uztur slēpošanas, slidošanas
un citu sniega aktivitāšu vietas.

Bez „Sporta laureāta”
pasākuma
Lai gan valstī un pasaulē vai-

SC Mēmele sporta pasākumu organizators Gvido Kalnmalis rūpējas par Garozas ciema iedzīvotāju aktīvu
dzīves veidu. Ledus laukums sagatavots!
rums sacensību rīkošana tika
apturēta, tomēr, starp ārkārtas stāvokļa izsludināšanu
valstī, mūsu novada sportistu aktīvi startēja un uzrādīja augstvērtīgus sacensību
rezultātus, un, pamatojoties
uz iespēto, tika apbalvoti ar
Bauskas novada naudas balvām. Kopumā 87 cilvēki.
Diemžēl, izpalika tradicionālais novada sportistu svinīgais pasākums „Sporta
laureāts”, kurā sporta centra
vadība allaž pasakās saviem labākajiem un aktīvākajiem ļaudīm. Bija iecerēts
sveikt daudzo jubilāru saimi,
un pasniegt Latvijas sporta
veterānu savienības apbalvojumus. Oriģinālās „Sporta
Slavas” dažādu pakāpju medaļas tika piešķirtas mūsu
puses aktīvākajiem sporta
senioriem – vieglatlētei Intai Liepai, galda tenisistam
Aivaram Kamolam, dambretistam Laimonim Zālītim
un sporta entuziastam, trenerim, sacensību organizatoram Modrim Indriksonam.
Savukārt veterānu Goda
zīmi saņems Valērijs Bobrovņikovs, Aivars Vancāns,
Kārlis Neilands un Vitālijs
Kravcovs.

Ar cerībām par situācijas uzlabošanos

2021.gadu sporta centra „Mēmele” kolektīvs sagaida ar cerībām uz labām pārmaiņām,
gan saistībā ar epidemioloģiskās situācijas uzlabošanos valstī, gan sakarā ar pozitīvu reģionālās reformas norisi, gan
iespējām atgriezties pie aktīvas sporta pasākumu sezonas
un sporta bāzes pilnveidošanas, kur iecerēts izbūvēt smilšu
sporta veidu un tenisa laukumus. SC „Mēmele” vadība aktīvi iesaistījusies konsultācijās
ar topošā novada pieaugušo
sporta kolēģiem, jaunā novada sporta vadības struktūras
un darbības izstrādē.

Sveicieni jubilāriem

SC „Mēmele” sūta ziedu pušķus un sirsnīgus apsveikumus
2020.gada sportiskajiem jubilāriem - Aivaram Kamolam,
Vitālijam Kravcovam, Intai
Liepai, Valērijam Bobrovņikovam, Alfonam Zaķim, Aivaram
Vancānam, Laimonim Zālītim,
Egonam Brazauskim, Dainim
Fiksam, Ainai Indriksonei,
Modrim Indriksonam, Andrim
Kāpostam, Anitai Mālderei,
Valdim Veipam.
Inga Ūbele, SC „Mēmele”
sporta darba organizatore
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Kultūra

Papildināta Bauskas muzeja leļļu un
rotaļlietu kolekcija
Leļļu un rotaļlietu ekspozīcija „Laiks spēlēties” Bauskas
muzejā veidota, lai uzrunātu bērnu auditoriju, taču ne
mazāku interesi un prieku, tā
sniedz arī pieaugušajiem, jo
tas ir stāsts par rotaļlietām,
ar kādām savā bērnībā spēlējās mūsu vecmāmiņas un
vectētiņi, mammas un tēti,
mēs paši un arī mūsu bērni.
Ekspozīcijā ir vērojama 20.
gadsimta leļļu un rotaļlietu
pasaule. Vienkopus skatāmas
greznas porcelāna lelles, Art
Deko auduma buduāra lelles,
padomju laika lelles un rotaļlietas, kā arī jaunāko laiku lelles Bārbijas. To visu papildina
miniatūru mēbeles, sadzīves
priekšmeti un interjeri. Par
zēnu rotaļu pasauli dažādos
laikos liecina automašīnas,
lidmašīnas, kuģi, konstruktori,
kara tehnika, plastmasas zaldātiņi un vēl daudz kas cits.
Pateicoties šai ekspozīcijai, iespējams atgriezties bērnībā un
satikties ar „veciem draugiem”,
kā arī uzzināt daudz jauna par
leļļu un rotaļlietu pasauli.

Astoņas jaunas
lelles

Šogad ar astoņām 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā izgatavotām porcelāna
lellēm papildināta ekspozīcijas
kolekcija „20. gadsimta sākuma porcelāna lelles, rotaļlietas
un sadzīves priekšmeti. 1900.1930. gadi”, ļaujot ielūkoties
Latvijas bērnu rotaļu pasaulē,
vairāk kā pirms simts gadiem,
un uzzināt par 19. gadsimta
beigu 20. gadsimta sākuma
leļļu izgatavošanas tradīcijām Eiropā. Šajā periodā leļļu izgatavošanai tradicionāli
izmantoja biskvīta porcelānu,
jo tā matētā virsma un rozīgais, dabīgai ādai tuvais tonis
pastiprina līdzību ar cilvēku.
Biskvīta porcelāna sagatavošanas process ir ļoti sarežģīts
un darbietilpīgs, tāpēc no tā
parasti gatavoja tikai leļļu
galvas, bet ķermeņus, rokas
un kājas izgatavoja no kompozīta materiāla, papje-maše,
auduma vai ādas. Pateicoties
ar rokām gatavotām kustīgām
stikla acīm un dabīgo matu
vai mohēras parūkām, lelles
ieguva ļoti reālistisku izskatu.
Lellēm šuva izmeklētus apģērbus, no dabīgās ādas izgatavoja miniatūrus apavus, galvas
greznoja sarežģītas frizūras un
modernas cepures. Porcelāna
lelles ražoja Francijā, Vācijā,
Krievijā, Anglijā un Japānā.

Biskvīta porcelāna lelles bija
dārgas rotaļlietas, tās Latvijā
saviem bērniem varēja atļauties tikai turīgas ģimenes.

Leļļu ražotāji

Firma Bru. Francija. 1866.1899. gads - firmas Bru lelles
uzskatāmas par pilnības virsotni leļļu mākslas vēsturē. Tajās
iemiesojās 19. gadsimta skaistuma ideāli. Šīs lelles ir daudzu
kolekcionāru nepiepildāms sapnis - skaistules ir ļoti retas un
dārgas. Lai lelles kļūtu pieejamas, mūsdienu meistari izgatavo firmas Bru leļļu reprodukcijas
(replikas). Muzeja ekspozīcijā
atrodas divas kvalitatīvas leļļu
Bebe Bru reprodukcijas, kuras
izgatavojusi pazīstamā leļļu
autore, bijusī rīdziniece, Larisa
Puhingere no Vācijas.
Johana Kestnera leļļu ražotne. Vācija. 1820.-1938. gads Šīs
firmas ietekme uz leļļu ražotnēm bija tik nozīmīga, ka viņas
īpašnieku, Johanu Kestneru,
nodēvēja par Karali. Kestnera
lelles izceļas ar augstu kvalitāti. Tās bija bieži sastopamas
Latvijā un iepriecināja bērnus
no turīgām ģimenēm. Bauskas
muzeja kolekcija papildināta
ar trīs šīs firmas lellēm.
Firma S&Q. Vācija. 1889.1930. gadi - porcelāna fabrika, izgatavoja leļļu galvas no
biskvīta porcelāna eksportam
un sadarbojās ar citām ievērojamām leļļu ražotnēm. Bauskas
muzejā apskatāma lelle, kas
izgatavota 1889.-1890. gados.
Firma S.F.B.J. Francija. 1899.1915. gads - franču leļļu un ro-

taļlietu savienība. Francijā bija
iecienītas izsmalcinātas, ļoti
kvalitatīvas un dārgas lelles
mazās tirāžās, vācieši centās
ražot lētāk un vairāk. Šis periods tiek uzskatīts par pēdējo
franču leļļu ražotāju vēsturē.
S.F.B.J. firmas lelles bija sastopamas Latvijā, bet diezgan
reti. Bauskas muzejā apskatāma viena šīs franču firmas
ražotā lelle.
Armanda Marsela leļļu ražotnes. Vācija. 1884.- 1925. gads
- viena no lielākām leļļu ražotnēm pasaulē. Arī Bauskas
muzejā apskatāma viena šīs
firmas 1890. gados izgatavota lelle, un tās stāsts ir īpašs!
Lelle izglābusi dzīvību kādai
mazai meitenei. Otrā pasaules kara laikā bērns smagi
saslimis, zāles nav bijis iespējams sagādāt, un tas nozīmējis nāvi. Meitene vienmēr bija
vēlējusies skaistāko lelli pasaulē, un māte nolēma šo bērna
sapni piepildīt. Viņa savāca
mājās visu ko varēja apmainīt
vai pārdot un devās uz tirgu.
Mātei izdevās atrast zilacainu
porcelāna skaistuli. Un notika
brīnums! Meitenīte tik ļoti vēlējās spēlēties ar savu jauno
draudzeni, ka izveseļojās. Šo
stāstu izstāstīja lelles saimniece, jau pati vecmāmiņa, ar
asarām acīs, kad atnesa savu
lelli uz muzeju, lūdzot palīdzēt
pašai lellei. Tagad lelle ir restaurēta un atrodas muzeja
ekspozīcijā.
Ieva Bronko-Pastore,
Bauskas muzeja vecākā
speciāliste

Bauskas muzejā apskatāma vērtīgo leļļu kolekcija.
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Aicina piedalīties aptaujā
Kultūras centra komanda aicina apzināt savu kultūrtelpu un elektroniskā aptaujas
anketā iesūtīt Bauskas kultūras vērtības, kam būtu jāveido kā mājinieku, tā pilsētas
viesu kultūras pieredzes pamats.

Elektroniskā aptaujā baušķenieki aicināti izteikt
savu viedokli par apkaimes
kultūras vērtībām
Brīdī, kad notikumiem bagātā kultūras dzīve pieklususi un ierastos formātos
nevaram nedz godāt esošās
tradīcijas, nedz nodarboties
ar radošo jaunradi, Bauskas

Ikviens vietējais iedzīvotājs
tiek aicināts izteikt savu viedokli un aizpildīt īsu aptauju,
lai palīdzētu noskaidrot apkaimi raksturojošus elementus un personības 8 dažādās
kategorijās: vietējās tradīcijas, arhitektūra un dizains,
skatuves māksla, vizuālā
māksla, literatūra, mūzika,
kino un ainava.
Aptaujas anketu iespējams
aizpildīt, apmeklējot saiti
ej.uz/BauskasKV.

Par atcelto izrāžu biļetēm
Bauskas Kultūras centra
kasē iespējams atgriezt atcelto izrāžu biļetes.
Bauskas Kultūras centra „Biļešu Paradīze” kase ir atvērta,
lai veiktu biļešu atgriešanu
par atceltajiem pasākumiem
– Baibas Sipenieces-Gavares
stāvizrādēm „Vienreiz jau
var” un brieduma komēdiju
“Sieviete kā konfekte”.
Biļešu atgriešana norit kases
darba laikā ar iepriekšēju
pierakstu, zvanot pa tālruni
– 63923291.

Savu vizīti Bauskas Kultūras
centrā iespējams pieteikt
katru darba dienu no 09.00
līdz 18.00 vai sestdienās no
10.00 līdz 14.00. Svētdienās
kase ir slēgta.
Atgādinām, ka Bauskas Kultūras centra telpās ikvienam
apmeklētājam jāvalkā sejas
maska un jāievēro citi epidemioloģiskās drošības noteikumi.
Kristiāna Paula Lībiete
sabiedrisko attiecību
speciāliste, Bauskas
Kultūras centrs

8

2021.gada 2.martā

lasiet arī www.bauska.lv

Pašvaldības policija informē

Dzimtsarakstu ziņas

Bauskas novada pašvaldības policijas atskaite par 2021.gada februāri (pārskata periods 25.01.2021. - 21.02.2021.)
Sastādīti administratīvā pārkāpuma lēmumi par soda piemērošanu:

31

Saņemti personu iesniegumi

8

Izskatīti personu iesniegumi

6

Administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšana

39

Atteikt uzsākt administratīvā pārkāpuma procesu

1

Soda piemērošana administratīvā pārkāpuma lietās

31

Administratīvā pārkāpuma procesa izbeigšana

1

Administratīvo lietvedību nosūtīšana pēc piekritības izskatīšanai/lēmuma pieņemšanai

8

Materiālu pārsūtīšana pēc piekritības

1

Izteikti aizrādījumi par izdarītajiem administratīvajiem pārkāpumiem

10

Sadarbība ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu

5

Sadarbība ar Valsts policiju

7

Sadarbība ar Bauskas novada Bāriņtiesu un/vai Sociālo dienestu

4

Personu nodošana Valsts policijas darbiniekiem

2

Personu nogādāšana dzīvesvietā

7

Personu nogādāšana naktspatversmē “Gaiziņš”

4

Personu nogādāšana slimnīcā, slimnīcā “Ģintermuiža”

0/3

Administratīvā kārtā aizturētas personas

7

Klaiņojošu, pamestu, ievainotu, mirušu dzīvnieku nodošana dzīvnieku patversmei

2

Bauskas novada pašvaldības policijā saņemti 95 izsaukumi, no tiem:
no fiziskām personām

56

no juridiskām personām

2

no Valsts policijas

34

Iedzīvotāju līdzdalības programmā “MOBIO”

3

patrulēšanas laikā konstatēti pārkāpumi

29

par klaiņojošiem, pieklīdušiem, pamestiem, savainotiem dzīvniekiem

16

par labturības prasību mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumu neievērošanu

2

par sabiedriskās vietās guļošām personām

8

par alkoholisko dzērienu lietošanu un personu atrašanos alkohola reibuma stāvoklī publiskās
3
vietās

Dzimtsarakstu nodaļas statistika no 22.01.2020. līdz 22.02.2021.
Reģistrēti dzimušie 15,t.sk. 12 meitenes un 3 zēni
Reģistrēti mirušie 41, t.sk. 22 sievietes un 19 vīrieši
Reģistrētas laulības, 5 t.sk. baznīcā -.
Bērniem doti vārdi: Olivers, Markuss, Toms, Lauma, Mia, Amēlija,
Patrīcija, Marta, Rūta, Sofija, Enija, Estere, Elza, Raena, Elisone.

Sirsnīgi sveicam mūsu novada
Dimanta kāzu jubilārus
LAIMONU un MIRDZU LUDIŅUS – Mežotnē
EGONU un ELZU AUŽEĻUS – Bauskā

Sirsnīgi sveicam mūsu novada
Zelta kāzu jubilārus
IVARU un REGĪNU GUMBEĻUS – Gailīšos
ERNESTU un RITU IĻŅICKUS – Īslīcē
HARALDU un AUSMU SVALPJUS – Bauskā

Sirsnīgi sveicam mūsu novada dižos
jubilārus
ĀRIJU GOBU – Gailīšos,
JANINU MICKEVIČIENI – Jauncodē
NADEŽDU PAŠŅEVU – Mežotnē,
ZELTĪTI SPROSTU – Bauskā
JULIANU JAUDZEMU – Vecsaulē
GAĻINU RUDAKU – Mežotnē

Bauskas novada Dzimtsarakstu nodaļā
sastādītie civilstāvokļa reģistri 2020.
gadā (pēc dzimušo un mirušo deklarētās
dzīvesvietas)
Dzimušie

Mirušie

Bauska

57

116

Brunava

14

17

Ceraukste

10

15

Code

25

44

Dāviņi

4

4

Gailīši

10

29

Īslīce

42

33

Mežotne

14

26

Vecsaule

19

20

par emocionālo vardarbību

3

par konfliktiem

3

par sīko huligānismu

2

par kautiņiem

1

Kopā Bauskas novadā*

199

304

par neadekvātu personu

4

Citas pašvaldības

19

89

par miesas bojājumiem

2

Kopā

par jauniešiem uz ledus

1

218, t.sk. 114 meitenes, 104 zēni

393, t.sk. 203 sievietes,
2190 vīrieši

Salīdzinājumā ar 2019.g.

+6

-38

par transportlīdzekļiem, kas novietoti stāvēšanai, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumu prasī12
bas
par transportlīdzekļa vadīšanu pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumu prasības

1

par ilgstoši atstātu transportlīdzekli uz ceļa

3

par gājējiem noteikto pienākumu pārkāpšanu

3

par darbībām, kas rada troksni un traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru

8

par nepiederošu personu atrašanos īpašumā

2

par īpašuma bojāšanu

2

par sniega izgāšanu, mešanu vietās, kuras nav paredzētas to savākšanai, glabāšanai

5

par palīdzības sniegšanu

12

par bezpajumtniekiem

2

par drošības pasākumu neievērošanu sakarā ar COVID-19

3

par ārkārtējās situācijas noteikumu pārkāpšanu

23

par dzīvesvietas nedeklarēšanu

3

Sagatavoja: Bauskas novada pašvaldības policijas inspektore I.Mincenberga

Laulības: 155 t.sk. 18 baznīcas laulības, 8 - ar ārvalstu
pilsoņiem. Salīdzinājumā ar 2019.gadu mīnus 54.
* Saskaņā ar pastāvošo likumdošanu, jaundzimušo mazuļu un
mirušo personu reģistrāciju var veikt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā, tāpēc nodaļā reģistrēto dzimušo un mirušo personu skaits
nesakrīt ar Bauskas novadā deklarēto dzimušo un mirušo personu skaitu:
Bauskas novadā deklarētie jaundzimušie 2020. gadā -216, mirušās personas, kuras bija deklarētas Bauskas novadā 2020.
gadā - 325
Populārākie vārdi zēniem: Alekss, Gustavs, Olivers - 4 ģimenēs
Adrians, Ernests, Ralfs, Rodrigo – 3 ģimenēs
Populārākie vārdi meitenēm: Alise - 8 ģimenēs, Sofija- 7 ģimenēs, Evelīna, Marta - 4 ģimenēs
26 bērniem doti divi vārdi (12 meitenēm un 14 zēniem)
Retāk sastopami vārdi - Letija, Noela, Oghenejome, Benons,
Emīrs, Eliots, Noa, Vilards, Zemgus.

Bauskas novada pašvaldības izdevums iznāk vienu reizi mēnesī. Iedzīvotāji izdevumu saņem bez maksas. Par publicētajiem faktiem un skaitļiem
atbild rakstu autori. Veidotāja Andra Matuļenko tālr. 65795190 e-pasts: andra.matulenko@bauska.lv, izdevums publicēts arī internetā
www.bauska.lv.

