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Vizīte

Valsts prezidenta vizīte Bauskas novadā
12.septembrī Bauskas novadā
darba vizītē viesojās Latvijas Valsts
prezidents Raimonds Vējonis. Darba
dienas ievadā Bauskas novada domē
Valsts prezidents tikās ar Bauskas
novada domes priekšsēdētāju Raiti
Ābelnieku, Bauskas novada domes
deputātiem, iestāžu un administrācijas nodaļu vadītājiem. „Viens no
aspektiem, lai novados piesaistītu
investīcijas, ir pašvaldības spēja izveidot un attīstīt uzņēmējdarbībai
nepieciešamo infrastruktūru. Tikai
tad, ja būs ceļi un nepieciešamās komunikācijas, uzņēmējiem būs motivācija ieguldīt savus līdzekļus darba
vietu radīšanā,” pēc tikšanās atzina
Raimonds Vējonis.
Valsts prezidents atzinīgi vērtēja
Bauskas pašvaldības uzsākto darbu
pie jauno uzņēmēju izaugsmes. Novada uzsāktais Biznesa bibliotēkas
projekts apliecina, ka pašvaldība ne
tikai apzinās uzņēmējdarbības nozīmi, bet arī investē jaunās uzņēmēju
paaudzes izglītošanā.
Bauskas pils muzeja direktora Māra
Skaņa pavadīts, prezidents iepazinās
ar Bauskas pils restaurācijas darbos
paveikto. Pilī prezidentam notika arī
tikšanās ar novada uzņēmējiem. Tikšanās laikā Valsts prezidents uzklausīja uzņēmēju viedokli par īstenotajām
izmaiņām nodokļu politikā. Raimonds
Vējonis un uzņēmēji bija vienisprātis, ka Latvijas ekonomikas attīstībai
svarīgs ilgtermiņa redzējums un prognozējamība nodokļu politikas jomā.
„Viesojoties Bauskā, pārliecinājos, ka
augstas pievienotās vērtības produktus
var radīt ne tikai lielajās pilsētās. Latvijas uzņēmēji mūsu valsts novados,
pārdomāti investējot, rada gan plaša
patēriņa, gan arī nišas produktus ar papildu pievienoto vērtību,” atzina Valsts
prezidents.
Ar savu klātbūtni Valsts prezidents pagodināja arī Uzvaras vidusskolas saimi. Skolēni kopā ar pedagogiem prezidentam bija sarūpējuši
jaukus priekšnesumu un dāvanā –
pašdarinātu grāmatu, kurā apkopotas
skolēnu domas par Latviju. Uzrunājot skolēnus, prezidents uzsvēra nepieciešamību būt pilnvērtīgiem un
aktīviem cilvēkiem, kuri nevis meklē
elkus, kam līdzināties, bet paši kļūst
par līderiem un ar savu rīcību ir paraugs citiem. Skolai prezidents dāvāja grāmatas.
Pēcpusdienā R.Vējoņa kungs ar
kundzi iepazina atpūtas komplek-

Izzinot uzņēmējdarbības vidi Bauskas novadā, prezidents atzinīgi novērtēja SIA „Uzvara lauks” daudzveidīgos
darbības virzienus FOTO: Edgars Namiķis
su „Miķelis”, kas pieder Latvijas
lielākajam lauksaimniecības uzņēmumam SIA „Uzvara lauks”. Uzņēmums iegūto peļņu investē viesmīlības biznesa attīstībā, radot iespēju
atpūtas kompleksā apskatīt zemnieku
sētu, kur izvietota īpaša seno darbarīku kolekcija. Teritorijā atrodas arī
plašākā privāto retro auto kolekcija
Baltijā.
Valsts prezidents un Iveta Vējones
kundze viesojās piena pārstrādes uzņēmumā SIA „Baltic Dairy Board”,
kas ražo piena proteīna pulveri un ir
viens no lielākajiem un straujāk augošajiem Bauskas novada uzņēmumiem. 2015. gadā uzņēmums atvēra
jaunu sūkalu/piena olbaltumvielu
un augstas pievienotās vērtības produktu rūpnīcu Bauskā, kas ir viena

no lielākajām sūkalu/piena olbaltumvielu ražotājām Ziemeļeiropā ar
produktivitāti 8 000 tonnu proteīna
pulvera gadā.
Valsts prezidents apmeklēja
arī atpūtas kompleksu „Mūsa Raceland”, kas atsākusi darbu pēc
vairāku gadu pārtraukuma. 2016.
gadā, piesaistot zviedru uzņēmēju
kapitālu, to izdevies atjaunot. Pašlaik trase tiek veidota par autosporta
piedzīvojumu parku profesionāļiem
un entuziastiem, pieaugušajiem un
bērniem.
Iveta Vējones kundze Sociālajā
dienestā iepazinās ar deinstitucionalizācijas gaitu Bauskas novadā jeb
pāreju no aprūpes pakalpojumiem
institūcijās uz ģimeniskai videi pie-

tuvinātiem pakalpojumiem, kā arī
projektu „Proti un dari”. Tā mērķis
ir attīstīt jauniešu prasmes, kuri pašlaik nestrādā un nemācās. Prezidenta
kundze guva priekšstatu par Higiēnas centra sniegtajiem pakalpojumiem un tajā notiekošajām grupu
nodarbībām personām ar funkcionāliem traucējumiem.
Prezidenta kundze apmeklēja
pirmsskolas izglītības iestādi „Zīlīte”, Bauskas Bērnu un jauniešu centru un Īslīces SOS Bērnu ciematu.
Kopš 2015. gada septembra Valsts
prezidenta kundze ir SOS Bērnu ciematu asociācijas patronese
Pievakarē prezidents uz tikšanos
bija aicinājis novada iedzīvotājus.
Tikšanās ievadā skaistus priekšnesumus bija sarūpējis Bauskas Mūzikas

skolas kolektīvs. Uzrunājot iedzīvotājus, prezidents dalījās ar iespaidiem, kas gūti šajā dienā Bauskas
pusē. Viņš arī uzteica pašvaldību par
drosmi pieņemt lēmumus, kas saistīti ar skolu tīkla optimizācijas procesiem. Tāpat prezidents apliecināja
savu izpratni par apvedceļa nepieciešamību.
Bauskas novada pašvaldība sirsnīgi pateicas iestādēm un uzņēmumiem par atvērtību un ieinteresētību,
ciemos uzņemot Valsts prezidentu ar
kundzi. Reprezentējot sevi, jūs reprezentējāt visu Bauskas novadu!

Informācija: Latvijas Valsts
prezidenta kanceleja un Zane
Gorškova, Bauskas novada
pašvaldība, sabiedrisko
attiecību speciāliste
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Fotoieskats: Edgars Namiķis

Prezidenta kundze apmeklēja pirmsskolas izglītības
iestādi „Zīlīte”

Valsts prezidents tikās ar Bauskas novada domes priekšsēdētāju Raiti Ābelnieku, Bauskas novada domes deputātiem, iestāžu un administrācijas nodaļu vadītājiem

Bauskas Bērnu un jauniešu centrā prezidenta kundzei
piedāvāja praktisku darbošanos

Valsts prezidentu ar kundzi sveica mazie dejotāji no deju kopas „Mēmelīte”

Valsts prezidents ar kundzi viesojās piena pārstrādes
uzņēmumā SIA „Baltic Dairy Board”

Iveta Vējones kundze un Ligita Ābelniece apmeklēja Bauskas pili

Uzrunājot iedzīvotājus, prezidents dalījās ar iespaidiem,
kas gūti šajā dienā Bauskas pusē

lasiet arī www.bauska.lv

Aktuāla informācija

Tuvojas jaunā apkures sezona
Gatavojoties jaunajai apkures
sezonai, SIA „Bauskas siltums”
vasaras periodā ir veicis vairākus
rekonstrukcijas darbus pilsetas katlumājā. Beidzoties iepriekšējai apkures sezonai, pavasarī tika veikta
jaunā šķeldas katla pilna apkope,
pārbaudīti un ieregulēti visi mehānismi, lai darbību turpinātu nākamajā sezonā. Vienlaicīgi ar katla
apkopes darbiem, tika uzstādīti jauni
katla kontūra siltummaiņi, lai palielinātu katlumājas jaudu līdz 20 MW,
jo turpmāk Bauskas pilsētai nepieciešamā siltumenerģija tiks piegādāta tikai no katlumājas Dārza ielā
11. Rekonstrukcijas darbiem tika
izmantots brīdis, kamēr siltumenerģiju karstā ūdens uzsildīšanai vēl
ražo koģenerācijas stacija, pretējā
gadījumā vasarā būtu jāpārtrauc siltumenerģijas piegāde patērētājiem.
2017. gada 30.jūnijā koģenerācijas
likumdošanas izmaiņu dēļ savu darbību pārtrauca SIA „Windau” koģenerācijas stacija, kura siltumenerģiju

katlumājai bija piegādājusi kopš
2000. gada. No1.jūlija nepieciešamo
siltumenerģiju karstā ūdens sagatavošanai ēkās saražo šķeldas katls.
Kurināmo šķeldu turpina piegādāt
uzņēmums HW Energo.
Rekonstrukcijas laikā tika optimizēta arī katlumājas tīkla cirkulācijas
sūkņu darbība, par pamatu izmantojot faktisko spiediena starpību „tālākajā” trases posmā nevis uzdodot
fiksētu vērtību katlumājā t.i. Uzvaras 9 ēkas siltummezglā ar interneta
starpniecību tiek nolasītas faktiskās
spiediena vērtības, kuras nosaka sūkņu darbības režīmu katlumājā. Šāds
tehniskais risinājums Latvijā pirmo
reizi tiek realizēts Bauskā un tas samazinās elektroenerģijas patēriņu.
Augustā tika konstatēta noplūde
siltumpievadā uz ēku Zaļā iela 12
(Valsts policijas ēka), tādēļ novecojušais trases posms septembrī tiks
aizvietots ar POLIURS caurulēm.
Sakarā ar Vītolu ielas iekškvartāla rekonstrukciju, plānota arī sil-

tumtrases posma nomaiņa starp dzīvojamām ēkām Salātu 20 un Vītolu
2. Remonta laikā tiks pārtraukta
siltumenerģijas piegāde šādām
ēkām: Vītolu 2, Vītolu 4, Vītolu 6,
Vītolu 8 un Vītolu 10/12. Par precīzu atslēguma laiku dzīvokļu īpašnieki papildus tiks informēti.
Lai savlaicīgi uzsāktu apkures
sezonu dzīvojamās ēkās dzīvokļu
īpašniekiem un apsaimniekotājiem lūdzu ievērot sekojošo:
• dzīvokļu īpašniekiem, kuri nav
norēķinājušies par siltumu, risināt
jautājumu par parādu nomaksu, slēgt
parāda atmaksas līgumu, ierodoties
SIA „Bauskas siltums” abonentu daļā
vai zvanot pa telefonu 63960585,
• septembrī pabeigt iekšējās siltumapgādes sistēmas remontdarbus
un obligāti pārbaudīt vai ir noslēgti
radiatoru un stāvvadu atgaisošanas
ventiļi.

Ilmārs Rūsis, SIA „Bauskas
siltums” valdes loceklis

Codes un Ceraukstes pagastā
paredzēta vairāku ielu seguma pārbūve
Bauskas novada Ceraukstes pagasta Pūriņu, Robežu, Vārenu un
Bungu ielas pārbūvēs SIA „VIONA”. Līgumcena, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, ir 269
454,75 eiro.
Savukārt Bauskas novada Codes
pagasta Zemgaļu ielu pārbūvēs SIA
„DSM Meistari”. Līgumcena, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli,
ir 133 099,99 eiro.
Abu pagastu ielu pārbūves būvuzraudzību nodrošinās SIA „Jurēvičs un partneri”. Ceraukstes
pagastā par 6 019,75 eiro, ieskaitot
pievienotās vērtības nodokli un Codes pagastā par 2 389,75 eiro, ie-

skaitot pievienotās vērtības nodokli.
Projekta „Ielu seguma pārbūve Bauskas novada Codes un Ceraukstes pagastā” kopējās izmaksas
ir 410 964,24 eiro. Darbu veikšanai
nepieciešamais finansējums 25 % 102 741,06 eiro apmērā tiks nodrošināts no Bauskas novada pašvaldības 2017.gada budžeta līdzekļiem
un 308 223,18 eiro no aizņēmuma
Valsts kasē.
Bauskas novada pašvaldības
Saimnieciskās nodaļas būvinženiere Agita Eglinska skaidro, ka šogad
bija plānots uzklāt asfaltu arī Dāviņu pagasta Raiņa ielai un Vecsaules pagasta Līvānu ceļam. Pirms

apliecinājuma karšu izgatavošanas
Dāviņu pagasta ielai, tika apsekots
objekts un konstatēts, ka pus ielai
asfaltu uzklāt nevar, jo nav atbilstīgas pamatnes. Pašlaik ir iekavējies
apliecinājuma kartes izstrādes laiks.
Savukārt Vecsaules pagastā ir
saņemts ierosinājums noasfaltēt
papildu ceļa posmu, kas ved no
skolas gar Līvānu ceļu līdz ciemata beigām. Apjomi ir palielinājušies
divas reizes, tāpēc ir pagarinājies arī
projektēšanas ilgums. Darbi abos
objektos varēs sākties tikai 2018.
gadā.

Zane Gorškova,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Gājēju un veloceliņa izbūve uz ciemu „Bērzkalni”
Šovasar uzsākta gājēju un velobraucēju celiņa izbūve gar Ziedoņu
ielu.
SIA „BM - projekts” ir izstrādājis
būvprojektu “Gājēju un veloceliņš
gar Ziedoņu ielu un valsts vietējās
nozīmes ceļu V1025 „Bauska-Gailīši-Lietuvas rob.” uz ciemu Bērzkalni, Īslīces pagastā.”
Izstrādātajā būvprojektā trases
kopējais garums sastāda 1700 m un
tās virziens ir gar Ziedoņu ielu un
valsts vietējās nozīmes ceļu V1025
posmā no rotācijas apļa līdz Bērzkalnu ciema robežai.
Līdz šim gājēji un velobraucēji
šajā posmā pārvietojas pa ceļa nomali un zaļo zonu. No satiksmes
drošības viedokļa tas ir bīstami,
īpaši diennakts tumšajā laikā. Cilvēki no tuvējām mājām ir ieminuši
taciņu zaļajā zonā posmā no esošas
ietves pie daudzīvokļu mājas līdz
ceļa nomalei pretī viesu namam
„Bērzkalni”.
Šajā posmā gājēji pārvietojas pa
šauru esošo gājēju ietvi no sadēdējušām dzelzbetona plāksnēm, kuras
daļēji ir apaugušas ar zālāju. Šī ietve
ir pārāk šaura, lai pa to ērti pārvietotos gājēji un velosipēdisti. Aiz
krustojuma ar Īslīces bērnu SOS,
ietve virzās starp žogu un blīvi saau-

gušiem kokiem. Esošās ietves galā
cilvēki pārvietojas pa iemītu taciņu
līdz autoceļam V1025 (pagriezienam uz Uzvaru).
Projekta mērķis ir trases sākumā,
sākot no rotācijas apļa, gājēju un
veloceliņu veidot kā jaunbūvi, trasi
virzot gar ceļa malu. Trases beigās
gājēju un veloceliņš tiks virzīts pa
esošās ietves trasi, veicot tikai tās
pārbūvi. Gājēju celiņa sākums ir
paredzēts no betona bruģakmens un
tālāk visā trases garumā - karstā asfalta seguma. Gājēju celiņš projektēts tā, lai būtu piemērotas gājējiem
ar īpašām vajadzībām. Paredzēts izbūvēt arī jaunu apgaismojuma tīklu
un jaunu lietus ūdens kanalizācijas
tīklu, t.sk. virsūdeņu uztvērēju izbūvi.
Būvdarbu
plānotais izpildes termiņš
ir 24 nedēļas
(neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu) no
21.jūnija. Kopējās projekta
īstenošanas izmaksas – 371
831,42 EUR
(ar PVN) tajā

skaitā arī būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas.
• Būvuzraudzība SIA „RoadLat”
atbildīgais būvuzraugs Reinis Uzuleņš, tālr. 26193076
• Autoruzraudzība SIA „BM-projekts” autoruzraugs Didzis Dāle,
tālr.26191009
• Atbildīgā persona no pasūtītāja
puses BNA saimnieciskās daļas projektu vadītāja inženierbūvēs Laima
Berga, tālr.20283888
• Būvuzņēmējs SIA „VIONA”
atbildīgais būvdarbu vadītājs Arams
Avetjans, tālr 26346915

Ieva Šomina,
Sabiedrisko attiecību nodaļas
vadītāja, Zane Gorškova,
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Meklēsim Bauskas
novada gada uzņēmējus
kopā!
Jau trešo
gadu
Bauskas
novada
pašvaldība
godinās novada uzņēmējus konkursā
„Bauskas novada uzņēmēju gada
balva”.
Konkursa mērķis ir apzināt un
godināt Bauskas novada uzņēmējus,
kuri aktīvi un godprātīgi darbojas
savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību novadā,
veicināt Bauskas novada uzņēmēju
atpazīstamību, popularizējot labas
uzņēmējdarbības prakses piemērus
Bauskas novadā, un stiprināt lokālpatriotismu un piederības sajūtu.
Saskaņā ar konkursa nolikumu
noteiktas šādas nominācijas:
• „Novada lauksaimnieks”;
• „Novada tēla popularizētājs”;
• „Novada izaugsme”;
• „Novada jaunais uzņēmējs”;
• „Gada pakalpojumu sniedzējs”;
• „Gada tirgotājs”;
• „Gada partneris”;
• „Novada mājražotājs
/amatnieks”;
•„Skolēnu uzņēmumi”.

Bauskas novada pašvaldība aicina visus novada iedzīvotājus aktīvi
iesaistīties Bauskas novada gada uzņēmēju nominēšanā!
Līdz 2017.gada 30.septembrim
anketas uzņēmēju nominēšanai
būs novietotas publiski pieejamās
vietās Bauskas novada pašvaldības iestādēs – Tūrisma informācijas centrā, Bauskas Kultūras centrā, novada bibliotēkās, pagastu
pārvaldēs, sociālajā dienestā.
Aizpildītās anketas iespējams
iesniegt pagastu pārvaldēs, Bauskas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, Uzvaras ielā 1,
Bauskas Tūrisma informācijas centrā, novada bibliotēkās.
Ja vēlaties, anketā iespējams norādīt savu vārdu, uzvārdu un tālruņa
numuru. Visas anketas, kuru aizpildītāji būs zināmi, piedalīsies izlozē
par Nominētāja balvu – dāvanu grozu ar novada ražotāju produkciju.
Anketa un konkursa nolikums
atrodams arī pašvaldības mājas lapā
www.bauska.lv

Zane Gorškova, sabiedrisko
attiecību speciāliste

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada dome 2017.gada 20.septembrī Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko
pašvaldības nekustamo īpašumu (dzīvokļu), atklātas mutiskas izsoles ar augšupejošu soli:
1. Plūdoņa iela 54-6, Bauska, 44,9 m², sākumcena – EUR 3100,00, izsoles
laiks plkst. 13.30.
2. Plūdoņa iela 54-11, Bauska, 30,9 m², sākumcena – EUR 2200,00, izsoles laiks plkst. 13.45.
3. “Pāce 2”-13, Gailīšu pag., 47,4 m², sākumcena – EUR 1600,00, izsoles
laiks plkst. 14.00.
4. Bauskas iela 11-33, Dāviņu pag., 84,7 m², sākumcena – EUR 1500,00,
izsoles laiks plkst. 14.15.
5. Uzvaras iela 15-36, Gailīšu pag., 104,4 m², sākumcena –EUR 1850,00,
izsoles laiks plkst. 14.30.
6. Mežāžu iela 8-12, Gailīšu pag., 64,1 m², sākumcena – EUR 1550,00,
izsoles laiks plkst. 14.45.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums – 10%
no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas Bauskas novada domes, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571, AS „SEB”
banka, kods UNLALV2X un reģistrācijas maksa – EUR 20.00 apmērā
Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods UNLALV2X.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā
Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel.
63922238, 29168555.

Atsākusi darboties sabiedriskā pirts
pakalpojumu centrā „Bērzi”
Pēc remonta Īslīces pagastā pakalpojumu centrā „Bērzi” ir atsākusi
darboties sabiedriskā pirts. Telpas ir
ieguvušas gaišus toņus, pilnībā nomainīta pirts lāva un dušas telpām
uztaisīti jauni soli.
Patiess prieks un gandarījums par
pagājušā gada remontdarbiem, kad
tika veikta ēkas fasādes vienkāršotā
renovācija. Tagad ēka ieguvusi jaunas krāsas un estētisku izskatu. Tas
priecē ne tikai vietējos iedzīvotājus,
bet arī apmeklētāji ir izteikuši atzinīgus vārdus.
Mazgāties gribētāju ērtībām ir
izbūvēta jauna ventilācijas sistēma
saunā, dušas telpā, garderobē un atpūtas istabā. Rezultātā ir kvalitatīva
gaisa cirkulācija, kas ir svarīga šāda

veida iestādēm.
Apmeklētājiem atgādinām pirts
darba laikus:
- trešdienās 16.00 – 22.00
(sievietēm)
- sestdienās 14.00 – 22.00
(vīriešiem)
Pakalpojuma maksa
2.85 (pieaugušajiem),
0.71 (bērniem).
Personām, kurām ir trūcīgās ģimenes (personas) statuss pakalpojums par brīvu. Pēršanās un mazgāšanās laiks neierobežots.
Esiet laipni gaidīti mūsu pirtiņā
un vieglu jums garu!

Agrita Kairēna, pakalpojumu
centra administratore
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Bauskas pagalmu un putras godēšanas svētki 2017

Saulaini pavadīti VII Pagalmu un
V Putras godēšanas svētki
9. Septembrī Bauskas vecpilsētā
saulaini pavadīti VII Pagalmu un
V Putras godēšanas svētki, kur iedzīvotāji un pilsētas viesi iepazinās
ar Bauskas vecpilsētas pagalmiem,
nobaudīja putru, kā arī apmeklēja
pirmo Zemgales dižtirgu Bauskas
Rātslaukumā.
Lai arī 9. septembra rīts bija
drēgns, neilgi pēc svētku atklāšanas
atspīdēja saule un priecēja svētku
apmeklētājus ar labiem laikapstākļiem. Rātslaukumā bērni varēja doties izbraucienā ar mākslinieka Ivara
Mailīša radītu karuseli, kas darināts,
iedvesmojoties no Jāņa Jaunsudrabiņa darba „Baltā grāmata”. Zemgales
dižtirgū rosījās vairāk nekā 60 tirgotāju, kuri piedāvāja visdažādākās
preces, sākot no dažādiem gardumiem, līdz pat apģērbiem un precēm
saimniecībai. Savukārt svētkos darbojās 16 pagalmi, kuri pārsteidza ar
aktivitāšu dažādību.
Svētkos pulcējās vairāki simti cilvēku – vairums tos jau apmeklējuši
citus gadus, citi šeit viesojās pirmo
reizi.
Rātslaukuma šūpolēs mazbērnus
šūpināja Jānis un Daina Jākobsoni
no Līduma. Viņi svētkos ir bijuši
teju katru gadu, tāpēc arī šajos Pa-

galmu svētkos viņi vēlējās pagūt apskatīt pēc iespējas vairāk.
Jau ceturto gadu svētkus apmeklēja arī baušķeniece Inga. „Sākām
no tirdziņa puses, iesim uz veterināro pagalmu, „Toņi un pustoņi”
izstādi, gribam apskatīt arī Bauskas
pamatskolu,” atklāj baušķeniece.
Viņasprāt, svētki citus gadus bijuši
aktīvāki un norisēm bagātāki.
Savukārt Dagnis Zandbergs no
Ropažiem Pagalmu svētkus Bauskā
apmeklēja pirmo reizi: „Superīgs
pasākums! Ar dēlu esam izstaigājuši teju visus pagalmus un visvairāk mums patika Bauskas Centrālās
bibliotēkas pagalms – tur bija daudz
interesantu aktivitāšu.”
Vecpilsētas pagalmu saimnieki
bija parūpējušies par dažādām nodarbēm – priekšnesumiem, meistarklasēm, rotaļām, kā arī prātu
asinošiem uzdevumiem. Svētku apmeklētāji varēja apskatīt biedrības
„Meistars Gothards” projekta “Uzziedam kopā” darinātos ziedus, ar
kuriem bija izdekorētas Rīgas ielas
ēku fasādes. Savukārt projekta atklāšana norisinājās Bauskas Bērnu
un jauniešu centra (BJC) Dzeltenās
mājas pagalmā. Kā liecina svētku
apmeklētāju balsojums, visvairāk
paticis CSDD Rīgas motormuzeja

Bauskas filiāles pagalms, kas saņēmis 128 balsojuma pupas, ar 101 pupu
otro vietu ieguva BJC Dzeltenās mājas
pagalms, bet trešo vietu ar 86 pupām
izpelnījās PII „Pasaulīte”. Par sev tīkamāko pagalmu svētku apmeklētāji
varēja balsot Bauskas Tūrisma un informācijas centrā.
Veterinārās klīnikas SIA „Cortex” pagalma saimniece Dace Balode atklāj, ka šogad pagalmā pulcējušies ievērojami vairāk apmeklētāju
nekā citus gadus: „Ja pērn likās, ka
viesi atnāk tieši uz putras laiku, tad
šogad apmeklētāju plūsma bija vienlīdz liela. Izvārījām vairākus katlus
putras, kā arī bijām sagādājuši pāris
pārsteigumus – mums bija muzikants
un kazas. Divus iepriekšējos gadus
mūsu pagalmā bija zirgi – šķita, ka
tas vairs nav interesanti, tāpēc šogad
izvēlējāmies citus dzīvniekus.”
Bauskas Tūrisma informācijas
centra vadītāja Inese Turkupole-Zilpure uzskata, ka svētki ir izdevušies,
kā arī pierādījies, ka cilvēkiem patīk
jaunas lietas: “Man ir liels prieks,
ka Zemgales dižtirgus patiešām bija
dižs, cilvēki bija priecīgi, kā arī atzinīgi vērtēja ar ziediem izdekorēto
Rīgas ielu.”
Bauskas
vecpilsētas
valdes
priekšsēdētāja un svētku organizētāja Ieva Bronko-Pastore darbojās BJC
Dzeltenās mājas pagalmā: “Tā kā vadīju
meistardabnīcas, man
nebija daudz laika, lai
izstaigātu citus pagalmus, bet pēc cilvēku
noskaņojuma izskatījās, ka visi ir priecīgi
un ka svētki ir izdevušies.” Svētku organizētāja saka lielu paldies
svētku apmeklētājiem,
kā arī visiem pagalmu
saimniekiem, jo bez
šiem cilvēkiem svētki
nebūtu iespējami.

FOTO: Edgars Namiķis

Iespēja darboties praktiski bija interesanta gan bērniem,
gan pieaugušajiem

Svētku organizētāja Ieva Bronko-Pastore darbojās BJC
Dzeltenās mājas pagalmā

Ilze Lujāne,
Sabiedrisko
attiecību speciāliste
Bauskas Kultūras
centrs

Pagalmā pie “Kvēles” tirdzniecības centra svētku
apmeklētāji baudīja muzikālus priekšnesumus

Svētku apmeklētāji pulcējas, lai uzzinātu izlozes rezultātus

Putras godēšanā lieliski iederējās lauku virtuvē gatavotā
putra
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Domes priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks un Bruno Bahs
sveic izlozes uzvarētājus

Rātslaukumā bērni varēja doties izbraucienā ar mākslinieka Ivara Mailīša veidotu
karuseli

Rātslaukums bija apmeklētāju piepildīts visu svētku
laiku

Putras godēšana un iespēja fotomirklim

Savas pagalmu aktivitātes arī auto faniem

Bauskas sadraudzības pilsētas Nāhodas (Čehijas Republika) bērnu kora “Canto”
koncerts luterāņu baznīcā

Tirdziņā varēja nopirkt dažādus lauku gardumus
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Aktualitātes novadā

No idejas līdz filmai
Rudens ir nemanot pienācis un
tikpat nemanot aizvadīts arī semināru cikla “No idejas līdz filmai”
noslēdzošais posms, kurš aizsākās
šā gada janvārī un noslēdzas 6. septembrī. Semināru cikla dalībniekiem
bija iespēja iejusties operatoru, aktieru un režisoru lomās.

niešu centra multimediju studijā pieejamajam aprīkojumam, jauniešiem
bija iespēja filmas veidošanas laikā
izpētīt un apgūt dažādo aprīkojumu,
tā nozīmi un ieguvumus filmēšanas
laikā. Dalībnieki ar apmācību vadītāja Pāvela Gumennikova, apmācību
programmas veidotājas Lāsmas Gu-

un semināru cikla “No idejas līdz
filmai” tā dalībnieku vārdā vēlamies
pateikties Bauskas pils administrācijai un darbiniekiem, kas laipni uzņēma mūs pie sevis īsfilmas filmēšanas dienā, un deva iespēju filmas
kadros iekļaut Bauskas pils torni un
citus skatus. Paldies par sadarbību

Tuvojas izstāde „Latvijas
vīnogas 2017”
23. un 24. septembrī ikgadējā izstādē „Latvijas vīnogas”, kuru organizē Latvijas Vīnkopju un vīndaru
biedrība, būs apskatāmi vairāk nekā
100 dažādu vīnogu šķirņu paraugi
no Latvijas. Šogad izstāde ir īpaša
ar to, ka tā notiks atjaunotajās Bauskas pils viesmīlīgajās telpās.
Septembris ir vīnogu ražas mēnesis, kad, kā jau ierasts, notiek
izstādes, kurās tiek vērtēts, kāds šis
gads ir bijis vīnkopjiem. 2017. vīnogu gads šoreiz lielā laika periodā
ir bijis sevišķi īpašs vīnogu audzētājiem.
“Iepriekšējā gada rudens nebija
sevišķi labvēlīgs vīnkoku nobriešanai. Arī pavasarī, kad dienvidu
zemēs vīnogulājus postīja sals un
sniegs, Latvijā bija krasas temperatūras maiņas. Pēc siltajām dienām,
kad vīnogas sāka mosties, sekoja
-6 grādu sals. Rezultātā daudzviet
vīnkopji šogad palika vispār bez
ražas. Tur, kur tās tomēr noziedēja,
ieriesa ķekarus, stādījumus jūtami
sabojāja negaidīta krusa. Tāpēc arī
šī gada izvērtēšana ir sevišķi svarīga!” par izstādes nozīmību uzsver
tās viens no organizatoriem, “Latvijas Vīnkopju un Vīndaru Biedrības”
priekšsēdētājs Ričards Ivanovs. “Tā
parādīs kādas vīnogu šķirnes arī šā-

Apmācības vadīja režisors, dramaturgs un producents Pāvels Gumennikovs, kurš ieguvis pieredzi
gan Latvijā, gan starptautiski ar dažādiem audiovizuāliem projektiem:
filmām, reklāmām, mūzikas video.
Semināru cikla laikā jaunieši ieguvuši teorētiskas un praktiskas zināšanas: attīstīt savas idejas, uzrakstīt
scenāriju filmai, iemācījušies filmēšanas un montāžas pamatus. Projekta mērķis bija iedrošināt jauniešus
veidot savus video projektus un
sniegt viņiem zināšanas un tehnisko
atbalstu savu ideju realizēšanai.
Pateicoties Bauskas Bērnu un jau-

mennikovas un Bauskas Bērnu un
jauniešu centra Jaunatnes lietu speciālistes Katrīnas Rimševicas atbalstu izveidoja paši savu īsfilmu “Kas
meklē, tas atrod!”, iekļaujot filmas
kadros Bauskā labi pazīstamas vietas
un apskates objektus. Filma pirmizrādi piedzīvoja 9. septembrī VII Pagalmu svētku ietvaros Bauskas BJC
“Rožu pagalmā”. Tā guva atzinīgu
vērtējumu no skatītājiem, kam bija
iespēja to redzēt. Skatītāji pauda atzinību, apbrīnoja jauniešu idejas un
talantu. Īsfilma drīzumā tiks publicēta kādā no interneta portāliem.
Bauskas Bērnu un jauniešu centra

dos ekstremālos apstākļos spēj dot
mums normālu ražu.”
Izstādes apmeklētājus, kā jau
katru gadu, arī šogad priecēs plašs
vīnogu šķirņu klāsts, ogu paraugi
būs no dažādām Latvijas vietām un
dažādos apstākļos audzētām vīnogām. Būs apskatāmas gan universālās un galda, gan potenciālās vīna
vīnogas. Tāpat arī ogas, kas augušas
dārzā, pie ēkas sienas, atklātā laukā
vai siltumnīcā. Uzzināsiet, kuras ir
izturīgākās, kuras vieglāk audzējamās šķirnes un kuras prasa pastiprinātu uzmanību. Izstādē varēs
saņemt vīnogu audzētāju konsultācijas šķirņu izvēlē, vīnogu kopšanas
un veselības stiprināšanas jautājumos, pasūtīt vīnogu stādus, kā arī
iegādāties atsevišķu šķirņu ogas.
Interesentiem arī plānota iespēja
apmeklēt vīnogulājus dabā – doties
specializētā ekskursijā.
Ikgadējā vīnogu izstāde „Latvijas vīnogas 2017” notiks Bauskas
pilī. Atklāšanas pasākums 23. septembrī plkst. 11.00.
Izstādes darba laiks 23.septembrī
no 11.00 līdz 19.00 un 24. septembrī no 9.00 līdz 17.00.

Ričards Ivanovs, Latvijas
Vīnkopju un Vīndaru biedrība

arī Bauskas novada iedzīvotājiem,
kas noskatījās uz filmēšanas procesu
ar apbrīnu un centās dažādos veidos
apiet filmēšanas laukumu, lai netraucētu dalībnieku darbam. Paldies arī
dalībniekiem, jūsu idejas iedvesmo!
Īpaši liels paldies apmācību cikla
vadītājam un programmas sastādītājai, kuru uzņēmība un mērķtiecīgums palīdzēja dalībniekiem apgūt
ko jaunu un interesantu, un sniedza
ieskatu, iespējams, kādam no viņiem
nākotnes profesijā!

Katrīna Rimševica, Bauskas
Bērnu un jauniešu centra
Jaunatnes lietu speciāliste

Jauns vides objekts Bauskā - Rožu aleja

„Bauskas vecpilsētas pagalmu un
putras godēšanas svētku” ietvaros,

9.septembrī, pilsētai tika pasniegta krāšņa dāvana – vides
objekts rožu dekori.
Latvijas simtgadei tuvojoties, biedrība „Meistars
Gothards” īstenoja projektu „Uzziedam kopā!”. Projekta gaitā, radošās

aktivitātēs iesaistoties Bauskas un
visu astoņu pagastu iedzīvotājiem,
tika izšūti rožu dekori vairāku desmitu kvadrātmetru lielumā. Tie jau
ir uzziedējuši pie Bauskas namu fasādēm uz Rīgas ielas namiem posmā
no Kalna ielas līdz Baznīcas ielai!
Projektu finansiāli atbalsta LR
Kultūras ministrija un Zemgales
NVO Centrs, projektu realizēja
biedrība “Meistars Gothards”.

Sīkāka informācija par
projektu: Inga Krolle,
t. 26351163.
FOTO:Edgars Namiķis

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

SIA „Vides serviss” precizē informāciju

Iepriekšējā Bauskas Novada Vēstis numurā SIA “Vides serviss” sagatavotajā rakstā „Kā jaunās ugunsdrošības prasības skars daudzdzīvokļu māju
iedzīvotājus” tika minēta neprecīza informācija. Precizējam, ka ierobežojumi tvaika nosūcēja lietošanai dzīvokļos stāsies spēkā no 2018. gada 31.
decembra nevis no 2017. gada 31. decembra, kā tas tika minēts rakstā.
No 2018. gada 31. decembra stāsies spēkā ierobežojumi mehānisko
ventilācijas iekārtu izmantošanā jeb, tautas valodā sakot, virs gāzes plītīm
uzstādītie tvaika nosūcēji, kas pieslēgti kopējai ventilācijas sistēmai, būs jādemontē vai jāizbūvē papildu ventilācija. /iepriekš bija minēts, ka no 2017.
gada/

lasiet arī www.bauska.lv

2017.gada 15.septembrī

Sports
Veksmīgi noslēgusies vieglatlētikas
sezona mūsu novada sportistiem
Aizvadītajā sezonā vieglatlēti
piedalījušies visos Latvijas čempionātos gan ziemā, gan vasarā. Sākot
ar U14 vecuma grupu līdz pieaugušo vecumam. Bauskas vieglatlētikas saime guvusi ļoti kuplu medaļu
ražu, kopskaitā 53 godalgas.
Jaunākajā grupā U14 vecuma
grupas jaunie vieglatlēti šajā sezonā izcīnījuši 9 zelta, 3 sudraba un 5
bronzas medaļas ziemas un vasaras
Latvijas čempionātā. Veiksmīgi startēja un Bauskas vārdu Latvijā nesa:
Gerda Kerija Dreimane, Samanta
Dorči, Annija Miļūne, Amanda Jēkabsone, Daniela Žuravļa, Arvis
Sūna, Jorens Maskals, Rendijs Griba, Andris Skadiņš un Gints Zilpuris.
U16 vecuma grupā izcīnīta 1 zelta, 4 sudraba un 3 bronzas medaļas.
Veiksmīgi šajā vecuma grupā startēja: Aksels Griba, Kristaps Sunteiks,
Ralfs Strioga, Emīls Artis Elmanis,
Ralfs Vētra, Sandijs Jevmenovs un
Norberts Sviķis.
U18 vecuma grupā tika izcīnīta tikai viena medaļa, to paveica Amanda Savicka, izcīnot sudraba medaļu
Latvijas čempionātā daudzcīņā.
Ļoti veiksmīga sezona bijusi U20
vecuma grupas Bauskas vieglatlētiem. Tika izcīnītas 6 zelta, 2 sudraba un 3 bronzas godalgas. Latvijas

čempionāta godalgas izcīnīja: Emīls
Rūgums, Lauris Kaufmanis, Dāvis
Kaufmanis, Haralds Ladusāns, Roberts Gļauda, Sendija Jakobsone un
Elīza Puķāne.
Pieaugušo konkurencē ļoti veiksmīgi startēja gan mūsu vīriešu
komanda, gan sieviešu komanda.
Kopā tika izcīnītas 6 zelta, 6 sudraba un 4 bronzas medaļas. Vīriešu
komandā medaļas izcīnīja – Jānis
Baltušs, Emīls Rūgums, Rivo Vožniaks, Ģirts Dubinskis, Dāvis Kaufmanis, Lauris Kaufmanis un Raivo
Saulgriezis. Sieviešu komandā medaļas izcīnīja – Ilona Dramačonoka,
Amanda Savicka, Solvita Dzilnava,
Kitija Frolova un Elīza Puķāne.
Kopskaitā šajā sezonā tika izcīnītas: 22 zelta, 16 sudraba un 15 bronzas medaļas.
Vēl daži fakti pa aizvadīto
vieglatlētikas sezonu:
• Latvijas jaunatnes Olimpiādē
izcīnīta 1 bronzas medaļa – Aksels
Griba bronza kārtslēkšanā;
• Baltijas valstu sacensībās startēja 6 audzēkņi - Emīls Rūgums,
Lauris Kaufmanis, Dāvis Kaufmanis, Elīza Puķāne, Amanda Savicka,
Aksels Griba;
• Polijā „Bērnu spēlēs” Latvijas
izlasi pārstāvēja 5 audzēkņi – Sa-

Bauskas BJSS izglītojamo starts
Ozolniekos
Skriešanas sacensībās „Ielūdz
Ozolnieki” Bauskas BJSS izglītojamie piedalījās jau piekto gadu. Tas
pulcē skrējējus no Ozolniekiem,
Jelgavas, Ogres, Rīgas un citiem
apkārtējiem novadiem. Sacensības
norisinās vairākās kārtās. Šogad
skrējienu pirmā kārta notika aprīļa
sākumā. Un tā katru mēnesi pa vienai kārtai. 27. augustā bija piektā un
arī noslēdzošā tūre. Lai iegūtu kopvērtējuma iekaiti, bija jāpiedalās
vismaz četrās kārtās. No Bauskas
sporta skolas tas izdevās Tomam
Kampusam V-16 grupā, izcīnot 1.
vietu, ik reizi veicot 5 km distanci

ar vidējo laiku 20:20.
V-9 grupā 1. vietu izcīnīja Renārs
Konjuševskis- 2,2 km garo distanci
veicot ar vidējo laiku 10:15.
S-14 grupā 2. vietu ieguva Nikija
Anspoka, bet S-12 grupā mūsu meitenes Selīna Balakāne un Everita
Geduša sadalīja 1. un 2. vietu sīvi
spēkojoties katrā kārtā. Abu meiteņu vidējais laiks 2,2 km distancē
9:45 un 9:51.
Uz sacensībām katrā posmā no
Bauskas devās vidēji 12 dalībnieki.
Nedaudz līdz kopvērtējuma ieskaitei pietrūka, bet ar labiem rezultātiem atsevišķos posmos piedalījās

Nāc, piedalies!
nija Maskale, Jorens Maskals, Arvis Sūna, Samanta Dorči un Keitija
Liepa;
• Eiropas U20 čempionātā startēja 2 audzēkņi – Lauris Kaufmanis un
Emīls Rūgums;
• Eiropas kausos pieaugušajiem
startēja 3 audzēkņi – Jānis Baltušs,
Lauris Kaufmanis un Ilona Dramačonoka,
• Baltijas jūras spēlēs startēja 1
audzēknis – Ralfs Strioga;
• Visvairāk medaļas šajā sezonā
izcīnīja Emīls Rūgums: 5 zelta, 1
sudraba un 1 bronzas medaļu,
• Uzstādīts viens Latvijas rekords U20 vecuma grupā – Lauris Kaufmanis diska mešanā –
59.89m.
Paldies visiem treneriem, kas ieguldījuši milzīgu darbu un sagatavojuši audzēkņus – Ainai Indriksonei,
Ilzei Ladusānei, Lindai Jakutāvičai,
Ilonai Dramačonokai, Ievai Šteinbergai, Valentīnai Smočai, Ludmilai
Olijārei, Ilmāram Saulgriezim, Mārtiņam Rūgumam, Vilnim Zariņam,
Gundaram Gailītim, Andrim Eikenam un Raivim Maķevicam.
Vislielākais paldies Bauskas bērnu jaunatnes sporta skolas direktorei
Birutai Grantiņai pa atbalstu vieglatlētikas saimei no gada uz gadu.

Raivis Maķevics,
BJSS treneris

Ernests Limbergs, Laura Smane,
Anna Kose, Gerda Kerija Dreimane, Ričards Kalniņš, Jānis Smans2,2 km. Melisa Upeniece, Sendija
Jakobsone, Ģirts Smans- 5 km distancē. Prieks, ka šie Bauskas novada sporta skolas izglītojamie cenšas
un izprot šo izturības un gribasspēka īpašību papildināšanas veidu.
Bauskas novada Transporta nodaļa vienmēr nodrošināja mūs ar
transportu, sporta skola samaksāja
dalības maksu. Paldies sporta skolas direktorei Birutai Grantiņai par
skaisto kliņģeri noslēguma pasākumā.

Aina Indriksone, vieglatlētikas
nodaļas trenere

Sveicam 101.dzimšanas dienā Staņislavu Rakovski

Bauskas novada pašvaldība 11.septembrī dižajā jubilejā sveica Bauskas novada Ceraukstes pagasta iedzīvotāju
Staņislavu Rakovski. Bauskas novada domes priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks jubilāram 101 gada jubilejā pasniedza
pašvaldības naudas balvu un ziedus, vēlot stipru veselību un daudz baltu dieniņu.
S.Rakovskis savos ilgdzīvotāja gados ir bijis rosīgs darba rūķis, atzīst meita Aļa Ošecka. „Ikdienā turamies pie
noteikta režīma, iespēju robežās - fiziskā aktivitāte. Jubilārs nav kaprīzs un savā dzīvē vienmēr bijis pozitīvs un gaišs
cilvēks,” teica A.Ošecka.
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2017.gada 15.septembrī

Informācija, paziņojumi

BAUSKAS NOVADA KULTŪRAS
PASĀKUMU PLĀNS SEPTEMBRIM
Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

15.septembrī plkst. 10.00

Bauskas Kultūras centrā

Novadu 16. Grāmatu svētki Bauskā
(rīko Bauskas Centrālā bibliotēka)

16. septembrī Plkst. 12.00

Bauskā

Bauskas Velo Rudens 2017 (starts Bauskas Rātslaukumā)

16. septembrī plkst. 17.00

Ceraukstes Kultūras namā

Codes amatierteātra izrāde “Godīgi un izdevīgi, ērti un interesanti’
(I.Salgrāve)

19. septembrī plkst.17.00

Grenctāles bibliotēkā

Dzejas dienām veltīta pēcpusdiena

20.septembrī plkst.18.00

Bauskas muzejā

Tematisks pasākums “Sabiedriskā kārtība Bauskā 20.gadsimta
1.pusē”

29. septembrī plkst. 16.00

Bauskas muzejā

Arņa Indrika jubilejas fotoizstāde.Apskatāma: 29.09 – 22.10)

29. septembrī plkst. 19:00

Bauskas pils muzejā

Kino vakars, pasaku filma pieaugušajiem “Baisās pasakas” (16+)

30. septembrī plkst. 16.00

Bauskas Kultūras centrā

Senioru dienai veltīts atpūtas vakars Ieeja bez maksas, galdiņa
rezervācija pa tālr. 63923291.

30. septembrī plkst.18.00

Grenctāles kultūras namā

Grenctāles kultūras nama 35 gadu jubilejas un amatiermākslas
kolektīvu sezonas atklāšanas sarīkojums

Dar man tēv(i)s pastaliņas, Skolā iet(i) man gribas...

23.septembrī Īslīces skola svinēs savu 130 gadu jubileju. Šo gadu laikā daudzas skolēnu un skolotāju paaudzes
šo skolu saukuši par savējo. Tiek mīļi gaidīti absolventi, skolotāji un darbinieki uz tikšanos, lai ritinātu atmiņu kamolīti...
Tagadējās vecās skolas ēkas celtniecība tika pabeigta 1887. gada septembra beigās. Ar skolēniem tā piepildījās
tikai oktobra pašā nogalē, jo tolaik mācību gads sākās līdz ar ganu gaitu beigām. 38 gadus šo mācību iestādi vadījis
Andrejs Neilands. Par ilggadēju pedagoģisko un sabiedrisko darbu A.Neilands saņēma Latvijas valsts atzinību – Triju Zvaigžņu ordeni. Skolēnu atmiņās viņš palicis kā visbargākais un
Īslīces skolai daudzkārt mainīts nosaukums. Skolas nosaukuma maiņas liecina par pārmaiņām izglītības ieguvē.
1999. gadā skola kļuva par vidusskolu, kuru līdz 2017. gadam ir beiguši 266 vidusskolnieki. Diemžēl šajā mācību
gadā skolu absolvēs pēdējā 12. klase ar 18 jauniešiem. Arī turpmāk skola gaidīs jaunus, zinātkārus skolēnus, kuru
jautrās čalas piepildīs klases un gaiteņus.

Gunta Čonka, Īslīces vidusskolas skolotāja

BAUSKAS MUZEJĀ
* Trešdien, 20.septembrī plkst. 18.00 tematisks pasākums “SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA BAUSKĀ 20.GADSIMTA 1.PUSĒ”
* Piektdien, 29.septembrī plkst.16.00 ARŅA INDRIKA jubilejas fotoizstādes atklāšana. /29.09.- 22.10.2017/

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

Sirsnīgi sveicam mūsu novada dižos jubilārus
„Bauskas
Novada Vēstis”
lasāmas arī
Bauskas novada
mājas lapā www.bauska.lv

Ņinu BEZPAĻČIKOVU Mežotnē
Hertu PRANCKŪNI Brunavā
Genovaiti RAUDUVIENI Mežotnē
Jekaterinu SIDORENKO Mežotnē
Staņislavu RAKOVSKI Ceraukstē – 101 gada jubilejā

Bauskas novada pašvaldības izdevums iznāk vienu reizi mēnesī. Reģistrācijas Nr.000702429. Iedzīvotāji izdevumu saņem bez maksas. Par publicētajiem
faktiem un skaitļiem atbild rakstu autori. Redaktore Andra Matuļenko tālr. 63963975, e-pasts: andra.matulenko@bauska.lv, laikraksts publicēts arī internetā
www.bauska.lv.

