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Ziņa
Atklāts Bauskas
peldbaseins

B

auskas novadā 23.janvārī aizritēja ilgi gaidīts un lolots
notikums – atklāts jaunais
peldbaseins. Uzvelkot mastā Latvijas,
novada un Bauskas Bērnu un jaunatnes sporta skolas karogu, izskanot
Latvijas un novada himnai, tika iedegts jaunās ēkas fasādes apgaismojums, kas izcēla uzrakstu „Bauskas
peldbaseins”. Iedzīvotājiem tā durvis
tika vērtas 29.janvārī.
Atklāšanas pasākumā svinīgo lentu
pārgriezt bija uzticēts novada domes
priekšsēdētājam Raitim Ābelniekam,
būvfirmas SIA „ABORA” pārstāvjiem Jurim Kravalim un Aigaram
Vērdiņam, BJSS direktorei Birutai
Grantiņai, pašvaldības Saimnieciskās
nodaļas vadītājam Mārtiņam Vilciņam
un deputātam Uldim Kolužam.
Bauskas novada pašvaldība un
BJSS godināja cilvēkus, kuru ieguldījums baseina tapšanā ir neizmērojams. Uzslavas rakstus un pateicības
vārdus saņēma:
• Būvnieki no SIA “ABORA”:
valdes priekšsēdētājs Juris Kravalis,
būvprojekta vadītājs Aigars Vērdiņš,
būvprojekta vadītāja vietnieki: Rūdolfs Ahmanovs, Grigorijs Matilēvičs un Kristīne Plētiena.
• Projekta autori no SIA „REM
PRO”: valdes priekšsēdētājs Mihails
Rjabakoņs, tehniskā direktore Ludmila Vasiļjeva un projekta vadītāja
Vera Kladovščikova.
• Būvuzraugi no SIA “FIRMA
L4”: valdes loceklis Gunārs Valinks,
galvenais būvuzraugs Jānis Rikters.
• Baseina arhitekts Sauļus Mikštas.
• Bauskas novada domes deputāts: Uldis Kolužs.
• Bauskas novada administrācijas pārstāvji: Saimnieciskās nodaļas
vadītājs Mārtiņš Vilciņš, Būvvaldes
arhitekte Sandra Smolija.
• Bauskas Bērnu un jaunatnes
sporta skolas pārstāvji: Sporta skolas direktore Biruta Grantiņa, sporta
skolas ēku un teritorijas pārzine Solvita Kudlāne.
• Citi palīgi: SIA „Baltijas baseini” valdes loceklis Andris Balams,SIA „Reklāmas dizaina darbnīca”
valdes loceklis Ainārs Pastors, Jelgavas specializētās peldēšanas skolas direktore Zelma Ozoliņa.
Peldēšanas paraugdemonstrējumus bija sagatavojušas Šauļu peldēšanas skolas sinhronās peldēšanas
audzēknes un Jelgavas specializētās
peldēšanas skolas meitenes un zēni.
Muzikālus priekšnesumus sniedza
grupa „Bekars” un dziedātājs Mareks Pelsis.

Pasākuma fotogalerija un
noderīga informācija 6.,
7.lpp.

Peldbaseins
atvērts
apmeklētājiem

Īslīcē sāk strādāt
jaunatnes
darbinieks

Atceres pasākums

Barikāžu laika atceres notikumus
izdzīvo teatralizētā uzvedumā

Bauskas novada domes laukuma noformēšanā atceres pasākumā tika izmantoti elementi, kas ļāva sajust barikāžu
laika noskaņu. FOTO: Edgars Namiķis
21. janvārī, Bauskā norisinājās barikāžu aizstāvju atceres dienai veltīti pasākumi. Laukumā pie
Bauskas novada domes biedrība
„Latviešu karavīrs” rekonstruēja
uzbrukumu Latvijas Iekšlietu ministrijas ēkai, kuru 1991. gadā apsargāja arī Bauskas rajona milicijas
darbinieki.
Bauskas novada domes laukuma
noformēšanā atceres pasākumā tika
izmantoti elementi, kas ļāva noprast
barikāžu laika noskaņu – tika izvietota smagā tehnika, iekurti ugunskuri, kā arī atskaņoti tā laika radio
ieraksti. Atmiņu stāstos par 1991.
gada 20. janvāra notikumiem un
sajūtām dalījās to dalībnieki – Renārs Zaļais un Valērijs Markūns.
Šie un vēl citi tā laika Bauskas milicijas darbinieki atradās Iekšlietu
ministrijas ēkā un pret omoniešiem
pašaizliedzīgi un varonīgi aizstā-

vēja Latvijas valsti. Abi notikuma
līdzdalībnieki uzrunas laikā uzsvēra
mūsdienās tik ļoti būtisko – stāstīt
jaunatnei par Latvijai tik vēsturiski
nozīmīgiem brīžiem kā barikāžu
laiks un šīs vēstures liecības nodot
tālāk ģimenē.
Biedrība „Latviešu karavīrs” tā
laika notikumus atainoja teatralizētā barikāžu laika notikumu rekonstrukcijā, kurā speciālās militārās
vienības OMON uzbrucēji mēģināja ieņemt Bauskas novada domes ēku, kuru aizstāvēja milicijas
formās tērpti vīri. Biedējošu un satrauktu atmosfēru apmeklētāju vidū
radīja skaļie šāviņi, uzbrucēju maskās aizklātās sejas un kliedzieni.
Novēlot Latvijas valstij vairs nekad
nepiedzīvot šāda veida notikumus
un brīžus, Valērijs Markūns uzrunā
sacīja: „Šodien tas ir teātris un labi
vien, ka tā!”

Atceres dienas notikumu izskaņā Bauskas Kultūras centrā izskanēja latviešu leģendārās rokgrupas
„Līvi” koncerts, kurā kopā ar klausītājiem tika izdziedātas spilgtākās
spēka dziesmas – „Dzimtā valoda”,

„Zābaku dziesma”, „Ozolam” un
daudzas citas.

Nadīna Mediņa, Bauskas
Kultūras centra speciāliste
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Aktuāla informācija
PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2018.gada
14.februārī plkst. 13.30 Bauskas
novada domes telpās Uzvaras ielā 1,
Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma „Klāviņi”, Vecsaules
pag., Bauskas nov., kadastra Nr.
4092 007 0050, kas sastāv no zemes
vienības ar platību 3,3 ha, kadastra
apzīmējums 4092 007 0050, atklātu,
mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā
cena jeb izsoles sākumcena – EUR
4800,- (četri tūkstoši astoņi simti
euro).

Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.
Nodrošinājuma nauda – 10% no
nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai
jāieskaita Bauskas novada domes,
reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571,
AS „SEB” banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi „Nekustamā īpašuma „Klāviņi”, Vecsaules pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma
summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR
20,- (divdesmit euro), kas jāie-

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2018.gada
14.februārī plkst. 13.45 Bauskas
novada domes telpās Uzvaras ielā
1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr. 13,
„Pāce 2”, Gailīšu pag., Bauskas
nov., kadastra Nr. 4060 900 0273,
kas sastāv no divistabu dzīvokļa ar
kopējo platību 47,4 m², kopīpašuma 474/13278 domājamām daļām
no daudzdzīvokļu mājas, kadastra
apzīmējums 4060 004 0194 001,
zemesgabala, kadastra apzīmējums
4060 004 0194. atklātu, mutisku atkārtotu izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma nosacītā
cena jeb izsoles sākumcena – EUR
1000,- (viens tūkstotis euro).
Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.
Nodrošinājuma nauda – 10% no
nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai
jāieskaita Bauskas novada domes,
reģ. Nr.90009116223, bankas kontā
Nr. LV66UNLA0050019706571,
AS „SEB” banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi „Nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr. 13, „Pāce 2”,
Gailīšu pag., Bauskas nov., izsoles
nodrošinājuma summa”.

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2018.gada
14.februārī plkst. 14.00 Bauskas
novada domes telpās Uzvaras ielā
1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Cīnītāju starpgabals”, Vecsaules pag., Bauskas
nov., kadastra Nr. 4092 003 0112,
kas sastāv no zemes vienības (starpgabala) ar platību 0,74 ha, kadastra
apzīmējums 4092 003 0073, atklātu,
mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā
cena jeb izsoles sākumcena – EUR
3000,- (trīs tūkstoši euro).
Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.
Nodrošinājuma nauda – 10% no

nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai
jāieskaita Bauskas novada domes,
reģ. Nr.90009116223, bankas kontā
Nr. LV66UNLA0050019706571,
AS „SEB” banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi „Nekustamā īpašuma – „Cīnītāju strpgabals”, Vecsaules pag., Bauskas nov., izsoles
nodrošinājuma summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR
20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr.
LV06UNLA0050014355676, AS
„SEB” banka, kods UNLALV2X ar

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada dome 2018.gada
14.februārī plkst. 14.15 Bauskas
novada domes telpās Uzvaras ielā
1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – Gravas iela 10,
Vecsaules pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4092 001 0376, kas sastāv
no zemes vienības (starpgabala) ar
platību 0,1106 ha, kadastra apzīmējums 4092 001 0568, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena
jeb izsoles sākumcena – EUR 2400,(divi tūkstoši četri simti euro).
Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.
Nodrošinājuma nauda – 10% no

nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai
jāieskaita Bauskas novada domes,
reģ. Nr.90009116223, bankas kontā
Nr. LV66UNLA0050019706571,
AS „SEB” banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi „Nekustamā īpašuma – Gravas iela 10, Vecsaules pag.,
Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma
summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR
20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr.
LV06UNLA0050014355676, AS
„SEB” banka, kods UNLALV2X ar

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2018.gada
14.februārī plkst. 14.30 Bauskas
novada domes telpās Uzvaras ielā
1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Trijstūris pret
Līdaku”, Vecsaules pag., Bauskas
nov., kadastra Nr. 4092 007 0173,
kas sastāv no zemes vienības (starpgabala) ar platību 0,52 ha, kadastra
apzīmējums 4092 007 0173, atklātu,
mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena
jeb izsoles sākumcena – EUR 1700,(viens tūkstotis septiņi simti euro).
Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.
Nodrošinājuma nauda – 10% no

nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai
jāieskaita Bauskas novada domes,
reģ. Nr.90009116223, bankas kontā
Nr. LV66UNLA0050019706571,
AS „SEB” banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi „Nekustamā īpašuma – „Trijstūris pret Līdaku”, Vecsaules pag., Bauskas nov., izsoles
nodrošinājuma summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR
20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr.
LV06UNLA0050014355676, AS
„SEB” banka, kods UNLALV2X ar

skaita Bauskas novada domes, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr.
LV06UNLA0050014355676, AS
„SEB” banka, kods UNLALV2X ar
atzīmi „Nekustamā īpašuma „Klāviņi”, Vecsaules pag., Bauskas nov.
izsoles reģistrācijas maksa”.
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.
Reģistrācijas maksa – EUR
20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr.
LV06UNLA0050014355676,
AS
„SEB” banka, kods UNLALV2X ar
atzīmi „Nekustamā īpašuma dzīvokļa
Nr. 13, „Pāce 2”, Gailīšu pag., Bauskas nov. izsoles reģistrācijas maksa”.
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.
atzīmi „Nekustamā īpašuma – „Cīnītāju starpgabals”, 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. 63922238,
29168555.
atzīmi „Nekustamā īpašuma – Gravas iela 10, 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. 63922238,
29168555.
atzīmi „Nekustamā īpašuma – „Trijstūris pret Līdaku”, 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. 63922238,
29168555.

Var iesniegt projektu pieteikumus
uzņēmējdarbības un pakalpojumu attīstībai
Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4.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 2018.gada 23.februāra līdz
2018.gada 23.martam.
4. kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 148 437,79 EUR.
1. 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:
- 20 000 EUR.
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 jāiesniedz biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” birojā Bauskā, Uzvaras ielā 1, 4.stāvā papīra dokumenta formā vai elektroniska dokumenta formā Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta elektronisko pastu lad@lad.gov.lv vai
iesniedzot Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS)
https://eps.lad.gov.lv (jābūt EPS lietotājam, vismaz vienu dienu pirms projekta iesniegšanas noslēdzot par to līgumu ar Zemkopības ministrijas Lauku
atbalsta dienestu).
Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcību, mērķiem, plānotajām darbībām,
projektu vērtēšanas kritērijiem, minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma
saņemšanai un iesniedzamajiem dokumentiem 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 „Projekti” / „Projektu
konkursi”).

Kontaktinformācija:
Jolanta Kalinka tel.29781969, e-pasts jolanta.lauva@inbox.lv
Inese Bramane tel. 26752200, e-pasts bauskas.partneriba@inbox.lv

lasiet arī www.bauska.lv
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Biznesa ideju konkurss skolēniem
„Mana grāmata par biznesu:
No senču pūra līdz mūsdienām”
Nolikums

MĒRĶI:
1.Veicināt skolēnos radošu domāšanu par uzņēmējdarbības jomu,
radot kreatīvu, praktisku un mūsdienīgu grāmatu par biznesa attīstību,
kas iekļautu ne tikai tradicionālo
skatījumu uz minēto tēmu, bet arī
sasaistītu to ar Latvijas simtgadi.
2. Ieinteresēt bērnus un jauniešus
iepazīt un izmantot bibliotēku resursus (drukātos un elektroniskos), kuri
palīdzētu gūt priekšstatu par Latvijas biznesa attīstības vidi un sniegtu
jaunas zināšanas par uzņēmējdarbību Latvijā kopumā.
ORGANIZATORI:
Bauskas Centrālā bibliotēka,
Bauskas novada Izglītības nodaļa.
DALĪBNIEKI:
Bauskas novada 1.-12.klašu audzēkņi (konkursa darbu veic individuāli).
NORISES LAIKS:
1. Skolas posms no 2018.gada
10.janvāra līdz 2018.gada 19.februārim;
2. Novada posms no 2018.gada
20.februāra līdz 2018.gada 5.martam;
2018.gada 20.martā plkst.
14.00 labāko 30 darbu prezentācija 3 min. Bauskas Kultūras centrā.
4.KONKURSA UZDEVUMS:
1.-4. klašu skolēniem
Izveidot paraugu grāmatai par
biznesa attīstību. Kritēriji: uzrakstīt grāmatas nosaukumu, katrā tās
lappusē uzzīmēt zīmējumu(s) vai
ievietot attēlu(s), kuri atspoguļotu
kādu ar biznesu attīstību saistītu
tēmu. Vienā vai vairākās lappusēs
jābūt tēmai, kura saistās ar Latviju
gadu ritumā (nauda, cilvēki utt.) un
aprakstīt, kas redzams zīmējumā vai
attēlā un kāpēc šīs tēmas izvēlētas.
Ieteicamais lappušu skaits - no 5-10
lappusēm. Aprakstu var veikt glītā
rokrakstā vai datorrakstā.
5.-9. klašu skolēniem
Izveidot paraugu grāmatai par
biznesa attīstību. Kritēriji: uzrakstīt
grāmatas nosaukumu, ievadā aprakstīt tās dizainu, krāsu, lappušu
skaitu, kāpēc izvēlēts attiecīgais
nosaukums, mērķauditoriju (skolēni, jaunie uzņēmēji u.c.), kā arī to,
kas raksturo šīs grāmatas pievienoto
vērtību, unikalitāti. Katrā tās lappusē atspoguļot kādu ar biznesa attīstību saistītu tēmu, vairākās lappusēs
noteikti jābūt tēmai, kas saistās ar
Latviju gadu ritumā (nauda, cilvēki,
notikumi utt.) un aprakstīt, kāpēc
tieši šīs tēmas izvēlētas. Katrā lappusē jābūt pievienotiem attiecīgiem
attēliem, fotogrāfijām. Ieteicamais

lappušu skaits - no 10-20 lappusēm.
Grāmata var būt veidota arī kā digitāla grāmata, kura lasāma un skatāma elektroniskā formātā.
10.-12. klašu skolēniem
Izveidot paraugu grāmatai par
biznesa attīstību. Kritēriji: uzrakstīt
grāmatas nosaukumu, ievadā aprakstīt tās dizainu, krāsu, lappušu
skaitu, kāpēc izvēlēts attiecīgais
nosaukums, mērķauditoriju (skolēni, jaunie uzņēmēji u.c.), kā arī to,
kas raksturo šīs grāmatas pievienoto
vērtību, unikalitāti. Katrā tās lappusē atspoguļot kādu ar biznesa attīstību saistītu tēmu, vairākās lappusēs
noteikti jābūt tēmai, kas saistās ar
Latviju gadu ritumā (nauda, cilvēki,
notikumi utt.) un aprakstīt, kāpēc
tieši šīs tēmas izvēlētas. Ieteicams
būtu klātienē apmeklēt noteiktas jomas uzņēmējus, piemēram, frizieri,
veikala īpašnieku, pārtikas produktu
ražotāju utt., iepazīties ar viņu darba specifiku, kas palīdzētu skolēna
karjeras izvēlē. Katrā lappusē jābūt
pievienotiem attiecīgiem attēliem,
fotogrāfijām. Ieteicamais lappušu
skaits - no 10-20 lappusēm. Grāmata var būt veidota arī kā digitāla
grāmata, kura lasāma un skatāma
elektroniskā formātā.
KONKURSA DARBU
IESNIEGŠANA
Konkursa darbus iesniegt līdz
2018.gada 19.februārim:
1. Nosūtot pa pastu ar norādi
„KONKURSAM „Mana grāmata par biznesu: No senču pūra līdz
mūsdienām” uz adresi: Bauskas
novada Izglītības nodaļa, Katoļu
ielā 3, Bauska, Bauskas novads,
LV-3901 (pasta zīmogs ne vēlāk kā
2018.gada 19.februāris);
2. Iesniedzot personīgi līdz 2018.
gada 19.februārim plkst. 15.00:
- Bauskas Centrālajā bibliotēkā,
Kalna ielā 18, Bauskā;
- vai Bauskas Bērnu bibliotēkā,
Uzvaras ielā 3, Bauskā;
3. Atsevišķā aploksnē, iesniedzot
personīgi vai sūtot pa pastu, jānorāda informācija par pretendentu
(vārds, uzvārds, skola un klase).
KONKURSA PIETEIKUMA
VĒRTĒŠANA UN REZULTĀTU
PASLUDINĀŠANA
Pretendentus vērtē trīs klašu grupās: 1.-4.klase; 5.-9.klase; 10.-12.
klase.
Pretendentus vērtē un lēmumu
par uzvarētāju apstiprināšanu pieņem komisija 6 cilvēku sastāvā:
Bauskas novada Izglītības nodaļas pārstāvis;

Bauskas novada Attīstības un
plānošanas nodaļas pārstāvis;
Bauskas novada Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes pārstāvis.
Bauskas Bērnu un jauniešu centra pārstāvis.
Bauskas Centrālās bibliotēkas
pārstāvis.
Bauskas Bērnu bibliotēkas pārstāvis.
VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI:
1. Oriģinalitāte un inovatīvs redzējums (līdz 15 punktiem);
2. Noformējums – skaidri salasāmā rokrakstā vai datorrakstā, pievilcīgs vizuālais noformējums
(līdz 10 punktiem);
3. Saturs – pamatojums un apraksts (līdz 20 punktiem);
4. Tuvākās biznesa bibliotēkas
apmeklējums (līdz 10 punktiem);
5. 2018.gada 20.martā labāko 30
darbu konkursa ideju izklāts/prezentācija 3 min. (līdz 10 punktiem).
BALVU PASNIEGŠANAS
KĀRTĪBA:
1. 30 labāko konkursantu radošā
laboratorija 2018.gada maijā (datums tiks saskaņots) Ventspilī.
2. Konkursantiem tiks piešķirtas
speciālbalvas.
Konkursa vērtēšanas komisijas
lēmums par konkursa rezultātiem
tiks publicēts:
interneta vietnēs:
www.bauska.lv,
www.bauskasbiblioteka.lv
un pašvaldības informatīvajā izdevumā „Bauskas Novada Vēstis”.
KONTAKTINFORMĀCIJA:
Ērika Pelcere, Bauskas CB Biznesa bibliotēkas vadītāja
e-pasts: biblioteka@bauskasbiblioteka.lv, tel. 63960578
Māra Bauvare Bauskas novada
Izglītības nodaļas vadītāja
e-pasts: mara.bauvare@bauska.
lv, tel. 63922660
Bauskas novada Izglītības nodaļas vadītāja M.Bauvare
Bauskas Centrālās bibliotēkas direktore B.Tormane

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

Informācija
Februārī
7.februārī plkst.15.00 – Sociālo, izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas sēde
8.februārī plkst.14.00 – Vides un attīstības komitejas sēde;
15.februārī plkst.14.00 – Finanšu komitejas sēde;
22.februārī plkst.14.00 – novada domes sēde.

Dzīvosim veseli!
Ar šādu vēlējumu noritēja gastroenterologa, profesora Anatolija
Danilāna un rakstnieka un pasaules
apceļotāja Pētera Struberga tikšanās
ar baušķeniekiem. Atraktīvā duetā
viņi izrunāja Pētera Struberga sarakstīto ārsta Anatolija Danilāna interesanto dzīvesstāstu, kura vēstījumā piedalījās arī profesora kundze
Irēna un arī jaunāko, paša daktera
Danilāna sarakstīto grāmatu „Dzīvo
vesels!” ar tajā esošajiem, ikvienam
noderīgajiem profesionālajiem ārsta
padomiem.
Jāteic, ka abi kungi bija patīkami pārsteigti par pārpilno Kultūras
centra lielo zāli. Arī pasākuma rīkotāji vēlas pateikt sirsnīgu paldies
visiem daudzskaitlīgajiem grāmatas
„Dzīvo vesels” atvēršanas svētku
apmeklētājiem par ieinteresētību,
smaidiem, un sirsnīgajiem aplausiem. Mūsu novada iedzīvotāji šai
reizē atkal pierādīja sevi kā atsaucīgu un erudītu publiku, kuru abi
harizmātiskie kungi savas sarunas
laikā ne reizi vien uzteica.
Bieži aplausi un skanīgi smiekli
pavadīja abu visnotaļ asprātīgo dialogu. Ar dzirkstošo humoru mijās
ne viena vien nopietna dzīves atziņa – gan par kustības un staigāšanas
nepieciešamību, par sauļošanos un
D3 vitamīna uzņemšanu, par to, kā
izvairīties no enerģētiskajiem vampīriem, par to, ka ārsts viens pats
neko nevar līdz galam izārstēt, arī
slimniekam pašam aktīvi jāpiedalās
savā ārstēšanas procesā, par priecīga prāta un smaida lielo nozīmi
cilvēka dzīvē un daudzām citām
profesora Danilāna ilgus gadus medicīnā strādājot pārbaudītām patiesībām. Pasākums noritēja labestīgā
gaisotnē un apmeklētāji bez labiem
padomiem guva arī krietnu devu
pozitīvā lādiņa. Kā teica kāda pasākuma apmeklētāja – „optimisma un
dzīvotprieka pietiks ilgam laikam.
Par to abiem viesiem liels paldies!”
Profesora Danilāna grāmatu cienītāji tās, kopā ar citām veselības
uzlabošanai veltītām grāmatām,
varēja iegādāties izdevniecības „Jumava” grāmatu galdā. Tādēļ pasākuma noslēgumā, kamēr pasaules
apceļotājs Pēteris Strubergs informēja klausītājus par savu topošo
grāmatu par Papua Jaungvineju,
profesors dalīja autogrāfus prāvajam pielūdzēju pulkam. Gribu piebilst, ka rakstnieka Pētera Struberga
grāmatas ir aizraujošas, un raisa lasītājos līdzdalību autora ceļojumā.
Aicinām izlasīt ne tikai viņa grāmatu „Anatolijs Danilāns. Dakteris ar
atvērtu sirdi”, bet arī viņa ceļojumu
grāmatas „Sapņu zeme Austrālija”,

„Āfrika: Kristīgā un mežonīgā Etiopija”, „Trīs pērles Āzijas kaklarotā” u.c.
Jāpiebilst, ka rakstnieks ir ļoti
interesanta personība un „Pasaules
latviešu klaidoņu brālības” biedrs.
Nākamais pasākums tiks veidots februārī – Dzimtās valodas
dienā. Mums ir tikai viena Dzimtene un viena dzimtā valoda, tāpēc
šajā, Latvijas simtgades gadā, vēlamies pievērst tai īpašu uzmanību.
Bauskas Centrālā bibliotēka kopā ar
Bauskas un Rundāles novada Latviešu valodas skolotāju metodisko
apvienību un Bauskas Kultūras
centru šai dienā organizēs „Dzimtās
valodas dienas sarīkojumu”, kurā
kopā ar svētku uzrunām un priekšnesumiem norisināsies arī radošs
erudīcijas konkurss „Vārds – tas
ir svētums, gadsimtu pienests” (O.
Vācietis), kurā piedalīsies 6. un 7.
klašu skolēni ar savām latviešu valodas skolotājām. Pasākuma mērķis
ir pievērst uzmanību agrāk lietotajiem bet pamazām izzūdošajiem
latviešu valodas senvārdiem, no
kuriem daudzus jaunākā paaudze
varbūt nemaz nav dzirdējusi. Interesenti varēs iepazīt Bauskas Centrālajā bibliotēkā pieejamo 19. gs.
beigās un 20. gs. sākumā izdoto latviešu literatūru un, piemēram, tādu
bibliogrāfisku retumu kā bibliotēkā
atrodamā Mīlenbaha vārdnīca. Ikviens piemiņai varēs iegūt sev ilustrētu bukletu ar šo grāmatu sarakstu
un īsām anotācijām.
Lai papildinātu skolēnu zināšanas par novada uzņēmējdarbības
vēsturi Bauskas Centrālajā bibliotēkā organizēs izglītojošu pasākumu
„Uzņēmējdarbība Bauskā 19. gs.
beigās un 20. gs. sākumā.” Februārī turpinās Bauskas CB un Bauskas
novada Izglītības nodaļas rīkotais
biznesa ideju konkurss skolēniem
kura mērķis ir rosināt skolēnus radīt kreatīvu, praktisku grāmatu par
biznesa attīstību Latvijā. Bauskas
Centrālā bibliotēka biznesa ideju
konkursa dalībniekiem palīdzēs ar
konsultācijām, palīgmateriāliem, lai
izveidotu mūsdienīgu grāmatu par
uzņēmējdarbību.
6. februārī atzīmēs Vispasaules Drošāko interneta dienu, kuras
motto „Drošāks internets sākas ar
Tevi!” Bauskas Centrālā bibliotēka
aicina ikvienu rūpēties par savu drošību internetā un šajā dienā aktīvi
iesaistīties ekspreskonkursā!
Uz tikšanos!

Laimdota Ozoliņa,
Bauskas Centrālās bibliotēkas
galvenā bibliogrāfe
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Aktualitātes

Bauskas Mūzikas un mākslas skolas
vijolnieces novērtētas Zemgales reģionā
24.janvārī, Bauskas Mūzikas un
mākslas skolas audzēknes piedalījās Valsts konkursa profesionālās

ievirzes izglītības programmas „Vijoļspēle” reģionālajā kārtā.

Bauskas Mūzikas un mākslas
skolu šajā konkursā pārstāvēja Līga
Vaivare un Ance Ūdre.
Esam ļoti priecīgi, ka Zemgales
reģiona 3.vietas ieguvēja ir mūsu
vijoļspēles programmas audzēkne Ance Ūdre. Ance ir otrā labākā
Zemgales vijolniece savā grupā, jo
pirmā vieta netika piešķirta.
Apsveicam arī talantīgo jauno
vijolnieci Līgu Vaivari, kura atskaņoja koncertu la minorā, kura autors
ir Žans Baptiste Akkolai. Līgas atskaņotais skaņdarbs bija detalizēti
izstrādāts, stabils un muzikāli niansēts.
Paldies radošajai komandai - vijoļspēles skolotājai Aivai Avotiņai,
koncertmeistarei Evijai Bonātei par
ieguldīto darbu un meiteņu vecākiem par atbalstu.
Latvijas Nacionālais kultūras
centrs katru gadu organizē valsts
konkursus dažādu izglītības programmu audzēkņiem, lai attīstītu
audzēkņu profesionālās prasmes un
uzstāšanās kultūru vijoles spēlē un
pārraudzītu izglītības kvalitāti profesionālās ievirzes mūzikas izglītības sistēmā – mācību darba procesu, pedagogu un audzēkņu darba
rezultātus.

Anita Velmunska,
Bauskas Mūzikas un mākslas
skolas direktore

Atbalsta Bauskas Centrālās bibliotēkas
būvprojekta detalizāciju ar mērķi saņemt
Eiropas Savienības fondu līdzekļus
Bauskas Centrālā bibliotēka no
1945.gada atrodas Bauskas Kultūras
centra 3.stāva zālē. Telpas ir šauras,
grūti pieejamas un tehniski neatbilstošas. 2016.gada sākumā izveidojās
kritiska situācija, jo Būvniecības
valsts kontroles birojs aizliedza ekspluatēt Bauskas Centrālās bibliotēkas krātuvi un lasītavu - telpu grīdu
pārsegumu nestspēja ir neatbilstoša.
Lai risinātu sen samilzušu problēmu, Bauskas novada pašvaldība

2013.gadā organizēja metu konkursu Biznesa bibliotēkas būvniecībai,
kā rezultātā tika izstrādāts tehniskais projekts bibliotēkas būvniecībai
Baznīcas ielā 17. Projekts izstrādāts
ar tā laika noteikumiem un plānoto
ēkas siltumenerģijas patēriņu 87,84
kWh/m2 gadā.
Kopš tā laika ir mainījies Būvniecības likums un Eiropas Savienības
prioritātes, nosakot, ka tiek atbalstīta
zema enerģijas patēriņa ēku būv-

Bauskas TIC reklamē mūsu piedāvājumu
Viļņas tūrisma gadatirgū
Šogad pirmo reizi Lietuvas tūrisma izstādē „Adventur 2018” Baus-

kas apkārtnei savs stends. Stendā
tiek piedāvāta bagātīga informācija.

niecība (līdz 35kWh/m2 gadā), tāpēc iepriekš izstrādātais projekts ir
jāuzlabo. Nepārstrādājot projektu,
ES fondu finansiālu atbalstu nevarēs
saņemt. Jaunajai bibliotēkai plānotais
ēkas enerģijas patēriņš uz apkurināmo telpu platību pēc būvniecības beigām nepārsniegs 30 kWh/m2 gadā.
Novada domes deputāti atbalstīja
lēmumu par projekta detalizāciju, to
uzticot sākotnējā tehniskā projekta
izstrādātājiem SIA „LVCT”. Līgumcena 156 000 eiro bez pievienotā
vērtības nodokļa.

Zane Gorškova, sabiedrisko
attiecību speciāliste

Ir arī degustācijas, kas vienmēr saista izstādes apmeklētāju uzmanību.
Tāpēc „Bauskas alus” izstādei ir
pievienojies ar savu produkciju, ko
izstādes darbinieki var piedāvāt interesentiem pagaršot.
Cilvēkiem patīk arī spēle ar pārsteigumu kasti. Tā Bauskas stenda
apmeklējumu pārvērš par atraktīvu
ciemošanos, kur līdztekus stāstījumam par Bauskas un apkārtnes
objektiem var pagaršot alu, izspēlēt
spēli un iegūt balvu no pašvaldībām un
tūrisma objektiem.
Bauskas stends ir labi apmeklēts,
interesentu netrūkst, un TIC darbinieki aktīvi strādā Viļņā, lai pēc
iespējas vairāk piesaistītu jaunus interesentus mūsu tūrisma objektiem
un aktuāliem piedāvājumiem.

Valentīna Metniece, Bauskas
TIC tūrisma organizatore

Jaunumi trūcīgas ģimenes (personas) statusa
noformēšanā
No 2018.gada 1.janvāra spēkā
stājušies grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.299 „Noteikumi
par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par trūcīgu”.
Grozījumi attiecas gan uz dokumentiem, ienākumiem, īpašumiem
un citiem kritērijiem, kas jāizvērtē,
lai ģimene (persona) var pretendēt uz
trūcīgas ģimenes (personas) statusu.
Ienākumus un materiālo situāciju
izvērtē ģimenei, kas sastāv no laulātajiem vai personām, kurām ir kopēji
izdevumi pamatvajadzību nodrošināšanai un kuras mitinās vienā mājoklī,
vai atsevišķi dzīvojošai personai.
Likuma izpratnē pamatvajadzības ir
ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības
aprūpe un obligātā izglītība.
Ģimenei, kurā ir vairākas pilngadīgas personas, parakstot iesniegumu par statusa piešķiršanu, ir jāpilnvaro viens ģimenes loceklis, veikt
nepieciešamās darbības. Pilnvarojums var būt rakstisks vai mutiski
izteikts sociālajam darbiniekam, kurš
to noformē rakstiski. Ja pilnvarojuma
nav, deklarācija ir jāparaksta visiem
pilngadīgajiem ģimenes locekļiem.
Mainījusies arī deklarācijas forma, tā ir daudz detalizētāka nekā
iepriekš, bet to aizpilda sociālais
darbinieks programmā pēc klienta
iesniegtajiem dokumentiem un informācijas. Klients ar parakstu uz
deklarācijas apstiprina, ka sniedzis
patiesas ziņas.
Personām, kuras ir darba attiecībās, obligāti jāiesniedz darba devēja izziņa par izmaksāto darba algu
pēdējos trīs pilnos mēnešos, visām
personām, kurām ir bankas konti,
jāiesniedz izdrukas no visiem kontiem par augstākminēto periodu,
savukārt, saimnieciskās darbības
veicējiem jāiesniedz izziņa par ienākumiem no saimnieciskās darbības,
ko paši apstiprina.
Grozījumi noteikumos paredz, ka
ģimenei vai personai, kas pretendē
uz trūcīgo statusu, drīkst piederēt
zeme līdz 5 ha un viens mehāniskais
transporta līdzeklis. Atšķirībā no iepriekšējās redakcijas, personai var
piederēt vērtspapīri, bet ienākumi
no to realizācijas vai kapitāla pieauguma ir jādeklarē. Uz statusu var
pretendēt persona, kurai pieder uzņēmums, bet pēdējo 12 mēnešu laikā
nav gūti ienākumi un nav pieteikta
maksātnespēja.

Ja kāda persona mājsaimniecībā
uzdāvina savu īpašumu, 6 mēnešus
šī mājsaimniecība nevar iegūt trūcīgo statusu.
Ģimenei vai personai var būt uzkrājums vai konta atlikums 128.06
eiro apmērā, ko neieskaita ienākumos. Summa ir vienāda gan ģimenei,
kurā ir vairākas personas, gan atsevišķi dzīvojošai personai.
Ir noteikti ienākumi, kuri jādeklarē 12 mēnešu periodā, piem.,
ienākumi no nekustamā īpašuma
pārdošanas, tiešie maksājumi lauksaimniekiem vai atbalsts lauku saimniecībai, kompensācijas uz tiesas vai
iestādes lēmuma pamata, kompensācijas kriminālprocesā cietušai personai u.c., kas nav regulāri ienākumi.
Papildus iepriekš noteiktajam, ir
nodefinēti ienākumi, kurus neņem
vērā, izvērtējot atbilstību trūcīgo statusam. Tie ir no juridiskas personas
saņemts dāvinājums, atlīdzība par
asins vai asins komponentu nodošanu, citas personas sniegtais materiālais atbalsts konkrētam mērķim,
ja persona var pierādīt, ka nauda
tiešām izmantota šim mērķim, ātrā
kredīta aizdevums, ko ģimene vai
persona izmantojusi krīzes situācijas
risināšanai, bet tad ir jāpierāda, ka
krīze bijusi. Likums krīzi definē, kā
situāciju, kurā ģimene (persona) katastrofas vai citu no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu pati
saviem spēkiem nespēj nodrošināt
savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība.
Ienākumu līmenis uz vienu personu mēnesī nav mainījies. Tas ir
128.06 eiro.
Toties līdz 53 eiro mēnesī ir palielināts pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai
(GMI) (līdz šim bija 49.80 eiro).
Jāatgādina, ka šī pabalsta apmērs
ir starpība, kas veidojas no klienta
paša ienākumiem un pašvaldībās
piemaksātās summas, kura kopā nepārsniedz 53 eiro mēnesī. Pilnu GMI
pabalstu var saņemt tikai personas,
kurā pašām nav nekādu ienākumu.
Pārējos gadījumos GMI pabalsta
apmērs ir mazāks, vai, pie ienākumiem, kas pārsniedz 53 eiro mēnesī,
vispār nepienākas.

Ina Krūmiņa Mag.sc.soc.,
Bauskas novada Sociālā
dienesta vadītāja vietniece

Ziņas audžuģimenēm
Ministru kabinets izdarījis grozījumus „Audžuģimeņu noteikumos”.
Grozījumi nosaka, ka pabalsts bērna
uzturam mēnesī nedrīkst būt mazāks par divkāršu Ministru kabineta
noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmēru vienam bērnam, t.i. 215 eirobērnam vecumā līdz 7 gadiem vai
258 eiro bērnam vecumā no 7 līdz
18 gadiem.
Pabalsts bērna uzturam noteikts
līdzīgi minimālajiem uzturlīdzekļiem, kādus ik mēnesi ir pienākums
vecākam nodrošināt katram bērnam
neatkarīgi no viņa spējām uzturēt
bērnu un mantas stāvokļa atbilstoši MK noteikumiem par minimālo
uzturlīdzekļu apmēru bērnam. Līdz
ar to pabalstam bērna uzturam nosakāms divkāršais (abiem vecākiem
kopā jānodrošina uzturlīdzekļi dubultā apmērā) valstī noteikto mini-

mālo uzturlīdzekļu apmērs atkarībā
no bērna vecuma.
Jaunais pabalsta apmērs piemērojams no 2018.gada 1.janvāra. Tas
nozīmē, ka Sociālā dienesta darbinieki veikuši pārrēķinu un janvārī
audžuģimenes, kurās ar Bauskas
novada bāriņtiesas lēmumu ievietoti
bērni no Bauskas novada, līdzšinējo
170 euro vietā saņems pabalstus palielinātajā apmērā.
Informācijai - bērnu ievieto audžuģimenē uz laiku, kamēr bērns
var atgriezties savā ģimenē, vai, ja
tas nav iespējams, līdz bērna adopcijai vai aizbildnības nodibināšanai.
Šobrīd 10 bērni no Bauskas novada.
ievietoti 7 audžuģimenēs.

Ina Krūmiņa Mag.sc.soc.,
Bauskas novada Sociālā
dienesta vadītāja vietniece
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Aktualitātes

Īslīces pagastā uzsākts darbs ar
jaunatni
Īslīces pagasts ir pirmais, kurā ar
šī gada 1.janvāri tiek uzsākts darbs
ar jaunatni, lai uzlabotu jauniešu
dzīves kvalitāti Bauskas novadā.

nior Achievement Latvia". Latvijā
katru gadu tiek dibināti vairāk kā
600 jauni skolēnu mācību uzņēmumi.

var kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku,
komunicēt ar citiem pagasta jauniešiem, kā arī rast iedvesmu savu
ideju radīšanai.

26.janvārī notika radoši izglītojošā nodarbība „Dari Pats", kurā
jaunieši tikās ar SMU (Skolēnu
Mācību Uzņēmuma) „Palutini sevi"
dibinātājām - Selīnu Jurginu, Zani
Begali, Andrianu Lukaševicu un
Liānu Čužinsku. Jaunietes mācās Īslīces vidusskolas 12.klasē un ar uzņēmējdarbību darbojas jau no 9.klases. Šī gada lielākais panākums,
ko meitenes ir guvušas, ir Bauskas
novada uzņēmēju Gada balva 2017
- „Labākais skolēnu uzņēmums".

Pasākuma noslēgumā jaunieši iemēģināja prasmes arī dažādu dekoru veidošanā, tika gatavotas gaismu
atstarojošas rokassprādzes un sapņu
ķērāji. Pasākuma dalībniece Mārīte
Bulla ir priecīga par šādu iespēju, jo

Īslīces pagasta jauniešu aktivitātēm var sekot Īslīces pagasta jauniešu Facebook profilā https://www.
facebook.com/Islicesjauniesi/.

Keita Luīza Muceniece, Ī slīces
pagasta jaunatnes darbiniece

Viņu produkts ir bioloģiska ķermeņa kosmētika – ķermeņa skrubji, lūpu balzami un ķermeņa zefīri,
kurus meitenes ražo un pārdod. Uzņēmums darbojas jau otro mācību
gadu. Meitenes pasākumā pastāstīja, kā radās uzņēmums „Palutini
sevi" un ieinteresēja jauniešus nodarboties ar uzņēmējdarbību. SMU
programmu koordinē biedrība "Ju-

Vecsaules pagasta pārvalde, reģ. Nr. 90000056770,
Aicina darbā 2 jaunatnes darbiniekus
0.2 slodze Vecsaulē un 0.2 slodze Ozolainē

Pamatuzdevumi:
1) atbalstīt un veicināt jauniešu iniciatīvas, radot labvēlīgus apstākļus viņu intelektuālajai un radošajai attīstībai;
2) nodrošināt jauniešiem iespēju iegūt dzīvei nepieciešamās prasmes, zināšanas un kompetences neformālās
izglītības ceļā;
3) nodrošināt jauniešiem iespēju lietderīgi izmantot brīvo laiku;
4) nodrošināt jauniešiem viņu attīstības vajadzībām atbilstošas informācijas pieejamību.

Prasības:
Vēlme uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti Vecsaules pagastā un uzsākta vismaz vidējās izglītības apguve.

Papildu informācija:
Darba līgums uz nenoteiktu laiku ar nepilnu darba laiku 8 stundas nedēļā, ko iespējams apvienot ar citu darbu
vai mācībām. Darba specifika saistīta ar darbu vakaros un brīvdienās.
Alga – EUR 148.00 (0.2 slodze), pirms nodokļu nomaksas.
Pretendentiem, kurus pārvalde aicinās tikties klātienē nepieciešams sagatavot redzējumu par darbiem, kas
pagastā būtu darāmi jaunatnes aktivizēšanai.
CV iesniegt Vecsaules pagasta pārvaldē vai sūtīt uz e-pastu: vecsaule@bauska.lv līdz 09.02.2018.
plkst. 12.00. Sīkāka informācija pa tālr. 26550795

Janvāris Bauskas Bērnu
un jauniešu centrā
Bauskas Bērnu un jauniešu centrā janvāris bija darbīgs un dažādām
aktivitātēm piesātināts. Vizuālās
mākslas pulciņi gatavojās 46.Starptautiskajai bērnu mākslas izstādei
- konkursam „Lidice 2018”, kuras
tēma - „Ūdens”. Savukārt ilgas pēc
ziemas ir iespēja īstenot mūsu Dzeltenajā mājā BJC foto, kino, video
studijas izstādē „Sniegs”.
Batikas un zīda apgleznošanas
darbnīcas audzēkņi tikās ar tekstilmākslinieku Jāni Tropu, lai viņa vadībā radītu darbus karstā jeb vaska
batikas tehnikā. Darbu darināšanai
audzēkņi izmantoja gan otas, gan
vara kausiņus jeb tjantingus, kas
bija pildīti ar izkausētu vasku, ar to
palīdzību uzzīmējot uz auduma visdažādākos rakstus un zīmējumus. Ar
aizrautību audzēkņi veidoja daudzveidīgus mākslas darbus, šo procesu atkārtojot un liekot lietā dažādas krāsas.
Modernās amatniecības darbnīcā
viesojās stikla māksliniece Bārbala
Gulbe, kuras vadībā tapa jaunas stikla dekorācijas – eņģeļi. Katram savs
sargeņģelis visskaistākais! Īstenais
to daiļums atklājās pēc izņemšanas
no stikla apdedzināšanas krāsns.
Pašlaik Bauskas BJC rokdarbu
studijas „Kamolītis” audzēknes, kā
arī modernās amatniecības, ādas
plastikas, zīda un batikas darbnīcu
dalībnieki sadarbībā ar Bauskas muzeju iesākuši veidot dāvanu Latvijas
100gadei - „Bauskas pilsētas kolāžu”.
Bauskas BJC Elektrodarbnīcas
jaunie elektroniķi ar saviem darbiem piedalījās Rīgas Skolēnu pils
rīkotajā 13. Starptautiskajā atklātajā
Ziemassvētku elektronisko dekoru
konkursā. 12.janvārī viņi sacentās
savā izdomā un tehniskajās prasmēs

te”- atzinību. Vispārējā klasē 15 darbu konkurencē Edvarda Šmita darbs
„Eglīte” saņēma 3.pakāpes diplomu.
Prezentēšanā un komandas savstarpējā sadarbībā EV3 robota programmēšanā un projekta izpētē lieliski sevi apliecināja Bauskas BJC
pārstāvētā komanda „Ampēriņi”
(Ieva Bille, Džastins Pipirs, Mārcis
Ruķers, Agnis Dārznieks, Roberts
Dzelzkalējs, Endijs Rotšteins) Latvijas Lego čempionātā 13.un 14.janvārī Salaspilī. Šī gada projekta tēma
bija ūdens nozīme ražošanā, tā izmantošana sadzīvē un atpūtā. Mūsu
komanda pētīja Mēmeles, Mūsas un
pilsētas dzeramo ūdeni, izveidoja
prezentāciju, programmēja robotam
veicamās misijas trasē, apliecinot sevi
kā spēcīgus konkurentus citām komandām un saņemot žūrijas atzinību.
Jau otro sezonu Bauskas BJC
Velopulciņa audzēkņi piedalās satiksmes drošības konkursā 6. - 8.
klašu skolēniem „Gribu būt mobils”.
Konkursa neklātienes kārtā sacentās
534 komandas no Latvijas. Bauskas
BJC Velopulciņš iekļuva konkursa
Bauskas reģiona pusfinālā. Savstarpēji sadarbojoties Bauskas BJC
foto, kino, video un velopulciņam,
tika izveidots un prezentēts mājas
darbs par akciju „Redzi - paredzi”.
23.janvārī Bauskas Valsts ģimnāzijā
konkursa pusfinālā tika pārbaudītas
gan katra komandas dalībnieka, gan
komandas sadarbības spējas un zināšanas par drošību uz ceļa.
Rosīgs šis laiks ir trases automodelistiem. 23.janvārī Jelgavā
mūsējie sacentās ar rīdziniekiem un
jelgavniekiem, pārbaudot savus modeļus un pašu sagatavotību Latvijas
skolēnu čempionātam februārī.

ar dalībniekiem no citiem Latvijas
novadiem, kā arī Krievijas un Lietuvas. Iesācēju klasē 28 darbu konkurencē mūsu audzēkņu Džastina Pipira, Gundara Rēbuka, Māra Jātnieka,
Edgara Krolmaņa kopdarbs „Eņģeļu
koris” saņēma 1.pakāpes diplomu,
bet Roberta Dzelzkalēja darbs „Eglī-

Bauskas Bērnu un jauniešu centrs
februārī aicina uz Dabas aizsardzības pārvaldes ceļojošo izstādi „Dzīvība kokā”!

Materiālu sagatavoja: Ieva
Bronko – Pastore, Ilze
Krieviņa, Veronika Puķe
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Bauskas peldbaseina atklāšana

Atvērts apmeklētājiem

29.janvārī Bauskas peldbaseins vēra durvis visiem apmeklētājiem

Atklāšanas pasākumā svinīgo lentu pārgriezt bija uzticēts (no labās) deputātam Uldim Kolužam, BJSS direktorei Birutai Grantiņai, būvfirmas SIA „ABORA” pārstāvim Jurim Kravalim,
novada domes priekšsēdētājam Raitim Ābelniekam, būvfirmas SIA „ABORA” pārstāvim Aigaram Vērdiņam un pašvaldības Saimnieciskās nodaļas vadītājam Mārtiņam Vilciņam

Pirmie apmeklētāji priekšzīmīgi ievēro iekšējās kārtības
noteikumus – sagatavotas gan peldcepures, gan baseina
čības

Peldēšanas paraugdemonstrējumus bija sagatavojušas Šauļu peldēšanas skolas
sinhronās peldēšanas audzēknes

Peldēšanas priekus bauda kā lieli, tā mazi

Bauskas peldbaseina atklāšanas pasākumā īpašu sveicienu bija sagatavojuši Bauskas
novada izglītības iestāžu direktori
FOTO: Edgars Namiķis

Jauno mūziķu grupa „Bekars” priecēja apmeklētājus gan
baseina oficiālajā atklāšanā, gan sagaidot pirmos peldētgribētājus 29.janvārī.
FOTO: Zane Gorškova
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Precizēta informācija par Bauskas peldbaseinu
Apmeklētāju pienākumi

• Peldbaseinā drīkst uzturēties tikai
peldčībās, peldbiksēs, peldkostīmos, peldcepurēs;
• Peldšortos baseina apmeklējums
aizliegts;
• Ievērojot higiēnas un sanitārās
normas, visiem apmeklētājiem
aizliegts uzturēties baseina un tam
piederīgajās telpās virsdrēbēs/āra
drēbēs;
• Brillēm jābūt nostiprinātām ar lencēm;
• Peldbaseina telpās atļauts lietot tikai plastmasas traukus;
• Peldbaseina telpās ievērot drošības noteikumus – neskriet, lēkt vai
iekāpt baseinā tikai no tam paredzētajām vietām;
• Pirms baseina obligāti jāapmeklē
duša, dušā jāmazgājas bez peldkostīma vai peldbiksēm un dušā

var uzturēties ne ilgāk par 15 minūtēm;
• Peldbaseina apmeklētājam savas
higiēnas un drošības dēļ, apmeklējot jebkuru saunu, zem sevis ir
jāklāj dvielis;
• Personas, kuras nokavē paredzētās
nodarbības vairāk par 15 minūtēm, peldbaseinā netiek ielaistas;
• Vienā celiņā drīkst atrasties ne
vairāk kā 6 pieaugušie vai 10 bērni
līdz 18 gadiem;
• Bērniem līdz 10 gadu vecumam
atrodoties ūdenī, vismaz vienam
viņu pavadošajam pieaugušajam
visu laiku ir jāatrodas līdzās bērnam rokas stiepiena attālumā. Šī
prasība attiecas arī uz bērnu grupām.

Apmeklētājiem aizliegts:
• Peldbaseina telpās atrasties alkohola, narkotiku un citu vielu reibuma stāvoklī;
• Peldbaseina telpās smēķēt, lietot
alkoholiskos dzērienus;
• Lēkt peldbaseinos no malām;
• Pirms baseina apmeklēšanas lietot
krēmus/eļļas/losjonus u.c. ķermeņa kopšanas līdzekļus, kas var pasliktināt ūdens kvalitāti, piesārņot
ūdeni vai traucēt citiem klientiem,

kas izmanto baseina pakalpojumus;
• Lietot pirts slotas, ķermeņa
kosmētiskos
līdzekļus
(medus, kafijas biezumi, māls,
sāls u.c.) pirtīs un dušās.
Bauskas peldbaseina iekšējās
kārtības noteikumi pilnā redakcijā
www.bauska.lv

Nodarbības mācību iestāžu
izglītojamiem
Bauskas novada vispārizglītojošo skolu izglītojamajiem peldētprasmju
apmācības apguve pēc noteikta grafika bez maksas.
Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas izglītojamajiem no
4.apmācības gada 2 stundas mēnesī bez maksas atbilstoši sporta veidu grupu grafikam.
Bauskas novada sporta veidu izlašu dalībniekiem - 2 stundas mēnesī bez
maksas.

Piedāvājumā
Lielais baseins
garums: 25 m (4 celiņi);
ūdens temperatūra 270C
dziļums: 1,35 m –1,80m

Mazais baseins
garums: 10m;
dziļums: 0,60 – 0,90m;
ūdens temperatūra 300C
4 pirtis (sauna, turku, krievu, infrasarkanā),
hidromasāžas vannas – pieaugušajiem (25 vietas), bērniem (10 vietas).
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Informācija, paziņojumi

Aicinājums

Solidarizējoties ar mūsu brāļu tautām Lietuvā un Igaunijā,
Bauskas novada pašvaldība aicina:
Lietuvas Republikas neatkarības 100gadē 16.februārī un
Igaunijas Republikas neatkarības 100gadē 24.februārī,
pie ēkām izkārt Latvijas valsts karogu

BAUSKAS NOVADA KULTŪRAS PASĀKUMU
PLĀNS FEBRUĀRIM
Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

Līdz 12.februārim

Bauskas muzejā

„Darbs un atpūta”Veltījums izcilai Latvijas personībai – tekstilmāksliniekam Rūdolfam Heimrātam

15.februāris – 18.marts

Bauskas muzejā

„Sapņu ceļojums”Andas Sproģes un Gitas Oses darbu izstāde

2. februārī plkst. 15.30

Kultūras namā „Dāvis”

Sveču diena

2.februārī plkst. 18.00

Kultūras centrā „Kamarde”

Bērnu vokālā ansambļa „ Varavīksne” koncerts „ Mana
šūpuļdziesma”

3. februārī plkst. 18.00

Bauskas Kultūras centrā

TDA „Jandāls” koncerts „Divi, divi, kas tie divi”

4. februārī plkst. 15.00

Ceraukstes Tautas namā

Vecsaules amatieru teātra izrāde Jānis Akuraters „Apvienosimies!”

9. februārī plkst.15.00

Grenctāles kultūras namā

Bauskas pilsētas pamatskolas deju kolektīvs aicina savus
draugu kolektīvus uz sadancošanās koncertu

10.februārī plkst.14.00

Grenctāles kultūras namā

Vidzemnieku diena Grenctālē

10.februārī plkst. 19.00

Bauskas Kultūras centrā

VPDK „Mēmele” koncerts Mūžam jaunās sirdis”

13.februārī plkst. 12.00

Interešu centrā „Mežotne”

Atmiņu pēcpusdiena „Toreiz kolhoza laikos”

13.februārī plkst. 16.00

Grenctāles bibliotēkā

Ikgadējā pankūku balle „Pankūkas visapkārt pasaulei”

15. februārī plkst. 19.00

Bauskas Kultūras centrā

Liepājas teātra viesizrāde „Mīlestības neprāts”

16. februārī plkst. 18.00

Bauskas Kultūras centrā

Filmas demonstrācija ‘’Savējie sapratīs, 70. spožums un
posts” Ieeja bezmaksas.

17. februārī plkst. 12.00

DFC „Strēlnieki”

Mežotnes pagasta Senioru pēcpusdiena kopā ar Kasparu
Pudniku

17.februārī plkst.16.00

Vecsaules saietu namā

Valentīna dienai veltīts dzejiski muzikāls pasākums „Ar tevi
vien”

18. februārī plkst. 15.00

Bauskas Kultūras centrā

Dzintara Čīčas 25 gadu jubilejas koncerts

21. februārī plkst. 11.00

Bauskas Kultūras centrā

„Teātris un ES” bērnu izrāde „Baltais lācis - superzvaigzne”

24. februārī

Bauskas pils muzejā

Senā dzīvesveida skola „Kāzu tradīcijas 16.-17.gs Eiropā”

24. februārī plkst. 18.00

Bauskas Kultūras centrā

Senioru sadancis – „Pa zaru zariem!” (rīko SDK Biguļi)

24.februārī plkst. 18.00

Kultūras centrā „Kamarde”

Lietuvas un Igaunijas valsts jubilejai veltīts koncerts

25.februārī plkst.12.00

Codes pamatskolā

Folkloras festivāls „Skaidrītes diena”

25. februārī plkst. 16.00

Bauskas Kultūras centrā

Senioru kora „Sarma koncerts”

Grenctāles kultūras namā

Koncertizrāde „Paldies Tev, draugs” (Koncertā piedalās:
šarmantais mūziķis, cilvēks-» orķestris» Kaspars Pudniks,
Jānis Krūmiņš no grupas „Apvedceļš”, leģendārais dziedātājs
Andris Daņiļenko, apburošā dziedātāja Antra Ozola, saksofonists Māris Trankalis un muzikāli pavadošā grupa.)

25. februārī plkst. 15.00

Bauskas muzejā

Izstāde „DARBS UN ATPŪTA. RŪDOLFAM HEIMRĀTAM – 90” (18.01. – 12.02.)
Veltījums izcilai Latvijas personībai Rūdolfam Heimrātam (1926–1992) un viņa deviņdesmit gadu jubilejai.
Talantīgam tekstilmāksliniekam, Latvijas Mākslas akadēmijas Tekstilmākslas nodaļas dibinātājam (1961), ilggadējam tās vadītājam un profesoram (līdz 1992), Latvijas laikmetīgās tekstilmākslas skolas radītājam un attīstības
virzītājam.
Darba aizsākums katram gobelēnam ir skice, tāpēc šī izstāde ir arī neliels ieskats mākslas darba tapšanas
procesā no skices līdz realizācijai. Izstādē pirmo reizi apskatāms unikāls materiāls – skices no mākslinieka dēla
Mārtiņa Heimrāta personiskā arhīva. Izstāde apskatāma no 18.janvāra līdz 12.februārim

Apsveikumi

Sirsnīgi sveicam mūsu novada dižos jubilārus

Ausmu ĢERĢI Ceraukstē
Ainu LAKSTĪGALU Mežotnē
Ņinu ŅETJOSOVU Bauskā
Birutu SMOLIJU Bauskā
Rūdolfu ŽAMAITI Brunavā 102.dzimšanas dienā

Sirsnīgi sveicam mūsu novada Dimanta kāzu
jubilārus

Mintautu un Nadeždu PĒRKUMUS Codē

Dzimtsarakstu ziņas
Dzimtsarakstu ziņas no 19.12.2017. līdz 28.01.2018.
Reģistrēti dzimušie 20,t.sk. 10 meitenes un 10 zēni
Reģistrēti mirušie 39, t.sk. 20 sievietes un 19 vīrieši
Reģistrētas laulības 10, t.sk. baznīcā Bērniem doti vārdi: Rodrigo, Henrijs, Niks, Emīls, Marks, Raivo, Gustavs, Aleksandrs, Mārcis, Krišs Antonijs
		
un Aleksa, Agate, Sofija, Marianna, Tifānija, Karlīna, Lauma, Amēlija, Enza, Elizabete
Bauskas novada pašvaldības izdevums iznāk divas reizes mēnesī. Reģistrācijas Nr.000702429. 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.

