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Ziņa

Tūrisma maršruts
gardēžiem –
„Zemgales saimnieces aicina ciemos”
Apvienojoties desmit mājražotājām, izveidots tūrisma maršruts
„Zemgales saimnieces aicina ciemos”, ar iespēju viesoties piecos novados un izgaršot neparastus ēdienus
lauku vidē Zemgalē.
Tūrisma maršruts piedāvā ceļot pa
Ozolnieku, Auces, Tērvetes, Jelgavas
un Bauskas novadu un baudīt desmit
Zemgales saimnieču gatavotus ēdienus un īpašos produktus – ķiploku
biezzupu, krāsnī ceptu saldskābmaizi ar kaņepju sviestu, jēra gaļas
sautējumu, mājas sierus, pilngraudu
miltu virteņus un kailgraudu miežu
saldo ēdienu, mājas konditoreju –
smalkmaizītes, bulciņas, kliņģerus,
lauku kūkas ar vārtīto krēmu, biezās
vafeles ar piparmētru sīrupu un aitas
piena saldējumu.
Maršrutā apvienojušās Zemgales
mājražotājas, kuras ražo kvalitatīvu
produkciju, ir atvērtas un viesmīlīgas, uzņemot tūristu grupas. Saimnieces aicina maršrutu izmēģināt arī
individuālajiem tūristiem – svinēt
ģimenes svētkus un gadskārtas, apvienojoties nelielās grupās vismaz
10 dalībnieku sastāvā. Apmeklējumu vēlams pieteikt vismaz trīs dienas iepriekš.
Akcija norit no 1.jūnija līdz
18.novembrim. Tās laikā ir iespēja piedalīties loterijā, apmeklējot
vismaz piecus maršruta punktus
un krājot zīmodziņus. Akcijas noslēgumā tiks izlozēti pieci ceļotāji,
kuri saņems Zemgales saimnieču
gardumu grozu.
Ar maršrutu var iepazīties Ozolnieku, Auces, Tērvetes, Jelgavas un
Bauskas novada mājas lapā un tūrisma centrā Dobelē un Jelgavā.
Bauskas novadā tūrisma maršrutu atbalstījušas divas saimnieces:
• Daira Jātniece, z/s „Vaidelotes”
• Iluta Straģe,z/s „Krišjāņi”

Inese Turkupole Zilpure,
Bauskas TIC vadītāja

Jūlijā
11. jūlijā plkst.15.00
– Sociālo, izglītības,
kultūras un sporta lietu
komitejas sēde;
12. jūlijā plkst.14.00
– Vides un attīstības
komitejas sēde;
– 19. jūlijā plkst.14.00 –
Finanšu komitejas sēde;
– 26. jūlijā plkst.14.00 –
novada domes sēde.
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Novada
amatierkolektīvisvētku dalībnieki

Kantrimūzikas
festivāla
programma

Pošamies svētkiem

Bauskas novads – viena no
kolektīviem bagātākajām pašvaldībām

Latvijas valsts simtgades zīmē
notiekošie XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki
sāksies jau 30. jūnijā un turpināsies
līdz 8. jūlijam, kad skanēs noslēguma koncerts „Zvaigžņu ceļš”. Šogad svētkos gatavojas piedalīties ap
40 000 dalībnieku no 3421 amatiermākslas kolektīva.
Bauskas novads ir viena no 20
ar amatiermākslas kolektīviem bagātākajām pašvaldībām Latvijā. No
mūspuses uz Vispārējiem latviešu
Dziesmu un Deju svētkiem dosies
24 kolektīvi ar 612 dalībniekiem,
no kuriem daļa darbojas vairākos
amatiermākslas kolektīvos. Svētku
nedēļā kolektīviem gaidāma nopietna slodze – dejotājiem mēģinājumi
sāksies pulksten 8.00 un ar nelieliem pārtraukumiem dienas garumā dažkārt ilgs līdz plkst.23.00, lai
nākamajā rītā atkal atsāktos. Līdzīgs
mēģinājumu grafiks plānots arī dziedātājiem – mēģinājumi sāksies ap
plkst. 9.00 un ilgs līdz teju pusnaktij
dienā pirms noslēguma koncerta.
Papildu lielajiem Dziesmu un
Deju svētku notikumiem, mūsu ko-

lektīvi būs redzami arī citās Svētku
norisēs, piemēram, Bauskas Kultūras centra Senioru koris „Sarma”
(vad. Daina Ārmane) 2.jūlijā dziedās senioru koru koncertā „Margodama saule lēca” Esplanādē, bet
pūtēju orķestris „Bauska” (vad. Juris Krūmmalis) piedalīsies Pūtēju
orķestru dižkoncertā 6.jūlijā.
„Šobrīd jūtu, ka esam gatavi, jo
daudz strādājām, bet Dziesmu svētku sajūtas aptversim tikai esot uz
vietas, kad uzjundīs emocijas. Iesaku visiem Svētku dalībniekiem starp
mēģinājumiem atrast sev ko priecīgu un interesantu, jo tikai klātienē
iespējams apjaust to, ko dod Svētki.
Kad nogurums aizmirsīsies, paliks
vien pozitīvas emocijas,” stāsta kora
„Sarma” diriģente Daina Ārmane.
Tāpat arī divi Bauskas novada
deju kolektīvi – Tautas deju ansamblis „Jandāls” (vad. Tamāra Ļisovcova) un vidējās paaudzes deju
kolektīvs „Mēmele” (vad. Ligita
Irbīte) papildu deju lieluzvedumam
„Māras zeme” dejos arī koncertā
„Vēl simts gadu dejai”, kas nozīmē,
ka Dziesmu un deju svētku laikā

šie dejotāji piedalīsies piecos koncertos. „Es uz Svētkiem nebraucu
pirmo reizi, jo tas ir mans darbs, bet
zinu, ka dejotāji ļoti tos gaida un
emocionāli Svētkiem ir nobrieduši.
Mums bija smags gads, nopietnas
un emocionālas skates, bet tagad
esam gatavi visam. Man Dziesmu
un Deju svētki ir emocionāls pārdzīvojums, kā arī gandarījums par
padarīto darbu. Šobrīd mēģinājumi intensīvi turpinās, jo jāgatavo
laukuma zīmējums, tamdēļ ar vienu kāju jau esam Svētkos. Visiem
dalībniekiem novēlu izbaudīt šos
mirkļus no matu galiņiem līdz papēžiem, kā arī sajust emocionālo
gandarījumu. Svētki ir tīri latviski
– no mūsu, latviešu, saknītēm līdz
pat mūsdienām. Ja katrs dejotājs to
sapratīs un caur savu sirdi to izlaidīs, tad viņš būs ieguvējs,” uzskata
Tamāra Ļisovcova.
Savukārt Bauskas Kultūras centra jauktais koris „Mežotne” (vad.
Mārīte Jonkus) piedalās arī Latviešu
vokālsimfoniskās mūzikas koncertā
5.jūlijā, kurā spoži iemirdzas Latvijas labāko amatieru un profesionālo

kolektīvu kopkoris, profesionālo orķestru un solistu balsu spēks.
Kopā ar pieaugušo kolektīviem
uz Svētkiem pošas arī Bauskas
Bērnu un jauniešu centra deju kopas „Mēmelīte” 3.-4. klašu grupas
dejotāji, kuriem deju lieluzvedumā
„Māras zeme” ir gan pašiem savas
dejas, gan arī dejas kopā ar jauniešu
kolektīviem, gan vidējās paaudzes
dejotājiem.
Tautas lietišķās mākslas studijas „Bauska” amatnieces ne tikai ir
Svētku dalībnieces, bet palīdzējušas
sagādāt tērpus Dziesmu svētku dalībniekiem.
Kolektīvu nokļūšanu Dziesmu
svētku norises vietās nodrošinās 18
transporta vienības, astoņas no tām
būs autobusi no Lietuvas.
Bauskas Kultūras centrs sadarbībā ar Svētku rīkotāju, Nacionālo
kultūras centru, publiski pārraidīs
Svētku pasākumus un koncertus uz
lielajiem ekrāniem. Aicinām sekot
līdzi informācijai.

Ilze Lujāne, sabiedrisko
attiecību speciāliste, Bauskas
Kultūras centrs
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Paziņojums

Paziņojums par Bauskas novada teritorijas
plānojuma izstrādes uzsākšanu
Bauskas novada dome ir pieņēmusi lēmumu par jauna Bauskas novada Teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu
ar mērķi izstrādāt normatīviem atbilstošu ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu.
Kas ir teritorijas plānojums?
Teritorijas plānojums ir ilgtermiņa teritorijas
attīstības plānošanas dokuments, uz kura pamata tiek atļauts attiecīgs apbūves un izmantošanas
veids nekustamajos īpašumos.
Bauskas novada pašvaldība aicina Jūs iesaistīties teritorijas plānojuma izstrādes procesā un
izteikt priekšlikumus, kas attiecas uz konkrētu
nekustamo īpašumu vai vispārīgus priekšlikumus, kas attiecas uz novada teritorijas attīstību
kopumā.
Rakstiskus priekšlikumus, noformētus brīvā
formātā, Teritorijas plānojuma izstrādei lūdzam
iesniegt līdz 2018.gada 31.jūlijam, Bauskas
novada pašvaldībā, vietējā pagasta pārvaldē vai
nosūtot pa pastu. Adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV – 3901. E-pasta adrese:

planojums@bauska.lv

Gaidām priekšlikumus no nekustamo īpašumu īpašniekiem par funkcionālā zonējuma maiņu konkrētos
nekustamajos īpašumos. Iesniegumā par sev piederošo nekustamo īpašumu, vēlams norādīt:
• nekustamā īpašuma nosaukumu/adresi;
• nekustamā īpašuma kadastra apzīmējumu;
• priekšlikumu Teritorijas plānojuma grafiskās daļas izmaiņā un/vai
• priekšlikumu Teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izmaiņām.
Iesniedzot vispārīgus priekšlikumus vēlams norādīt novada teritorijas daļu, uz kuru priekšlikums attiecas (viss
novads, konkrēta apdzīvotā vieta).
Saņemtie iedzīvotāju priekšlikumi tiks izmantoti apkopotā veidā teritorijas plānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izstrādei.
Aicinām sekot līdzi detalizētai informācijai Bauskas novada pašvaldības interneta vietnē www.bauska.lv, pašvaldības laikrakstā „Bauskas Novada Vēstis”, kā arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv
sadaļā „Teritorijas attīstības plānošana”.

Pašvaldības īpašums

Paziņojums par izsoli

Bauskas novada dome 2018.gada
11.jūlijā plkst. 14.00 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1,
Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Mazpīrāgi”, Gailīšu pag., Bauskas nov., kadastra Nr.
4060 006 0091, kas sastāv no zemes
vienības ar platību 0,9729 ha, kadastra apzīmējums 4060 006 00091,
atklātu, mutisku, otro atkārtoto izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā
cena jeb izsoles sākumcena – EUR
5000,00 (pieci tūkstoši euro).

Maksāšanas līdzekļi: 100% eiro.
Nodrošinājuma nauda – 10% no
nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai
jāieskaita Bauskas novada domes,
reģ. Nr.90009116223, bankas kontā
Nr. LV66UNLA0050019706571, AS
„SEB” banka, kods UNLALV2X, ar
atzīmi „Nekustamā īpašuma – „Mazpīrāgi”, Gailīšu pag., Bauskas nov.,
izsoles nodrošinājuma summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR
20,00 (divdesmit eiro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ.

Paziņojums par izsoli
Bauskas novada dome 2018.gada
11.jūlijā plkst. 13.45 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 ar platību
0,52 ha, kadastra apzīmējums 4092
007 0173, atklātu, mutisku otro atkārtoto izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā
cena jeb izsoles sākumcena – EUR
1400,- (viens tūkstotis četri simti
eiro).
Maksāšanas līdzekļi: 100% eiro.

Nodrošinājuma nauda – 10% no
nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai
jāieskaita Bauskas novada domes,
reģ. Nr.90009116223, bankas kontā
Nr.
LV66UNLA0050019706571,
AS „SEB” banka, kods 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

Nr.90009116223, bankas kontā Nr.
LV06UNLA0050014355676, AS
„SEB” banka, kods UNLALV2X
ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma –
„Mazpīrāgi”, Gailīšu pag., Bauskas
nov. izsoles reģistrācijas maksa”.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem
var Bauskas novada domes mājas
lapā www.bauska.lv. Pieteikšanās
un reģistrēšanās izsolei Bauskas
novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1,
Bauskā, 1.stāvā, darba dienās no
plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238,
29168555.
„SEB” banka, kods UNLALV2X ar
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,
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.

„Bauskas Novada Vēstis” lasāmas arī Bauskas
novada mājas lapā www.bauska.lv
nākamais numurs iznāks 6.jūlijā.

Pašvaldības īpašums

Paziņojums par izsoli

Bauskas novada dome 2018.
gada 11.jūlijā plkst. 13.30 Bauskas novada domes telpās Uzvaras
ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma „Piesaulītes”,
Ceraukstes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4050 009 0230, kas sastāv
no zemes vienības ar platību 1,293
ha, kadastra apzīmējums 4050 009
0230, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena
jeb izsoles sākumcena – EUR 5900,(pieci tūkstoši deviņi simti euro).
Maksāšanas līdzekļi: 100% eiro.
Nodrošinājuma nauda – 10% no
nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai
jāieskaita Bauskas novada domes,
reģ. Nr.90009116223, bankas kontā
Nr. LV66UNLA0050019706571, AS
„SEB” banka, kods UNLALV2X, ar
atzīmi „Nekustamā īpašuma „Piesau-

lītes”, Ceraukstes pag., Bauskas nov.,
izsoles nodrošinājuma summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR
20,- (divdesmit eiro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr.
LV06UNLA0050014355676,
AS
„SEB” banka, kods UNLALV2X ar
atzīmi „Nekustamā īpašuma „Piesaulītes”, Ceraukstes 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,
ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada
administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā,
1.stāvā darba dienās no plkst. 9.00
līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

Paziņojums par izsoli
Bauskas novada dome 2018.gada
11.jūlijā plkst. 14.15 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1,
Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma Zaļā iela 37, Bauska,
Bauskas nov kadastra Nr. 4001 005
0233, kas sastāv no zemes vienības
ar platību 7155 m², kadastra apzīmējums 4001 005 0233, 1799/2328 domājamo daļu atklātu, mutisku, trešo
atkārtoto izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā
cena jeb izsoles sākumcena – EUR
6 000,- (seši tūkstoši eiro).
Maksāšanas līdzekļi: 100% eiro.
Nodrošinājuma nauda – 10% no
nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai
jāieskaita Bauskas novada domes,
reģ. Nr.90009116223, bankas kontā
Nr. LV66UNLA0050019706571,
AS „SEB” banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi „Nekustamā īpašuma
Zaļā iela 37, Bauska Bauskas nov.,

izsoles nodrošinājuma summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR
20,- (divdesmit eiro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr.
LV06UNLA0050014355676, AS
„SEB” banka, kods UNLALV2X ar
atzīmi „Nekustamā īpašuma – Zaļā
iela 37, Bauska, 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.

Paziņojums par izsoli
Bauskas novada dome 2018.gada
11.jūlijā plkst. 14.30 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1,
Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma „Stikliņi”, Vecsaules
pag., Bauskas nov., kadastra Nr.
4092 003 0090, kas sastāv no zemes
vienības ar platību 0,7 ha, kadastra
apzīmējums 4092 003 0090 un divām būvēm, kadastra apzīmējums
4092 003 0090 001 un 4092 003
0090 002, atklātu, mutisku otro atkārtoto izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā
cena jeb izsoles sākumcena – EUR
3300,- (trīs tūkstoši trīs simti euro).
Maksāšanas līdzekļi: 100% eiro.
Nodrošinājuma nauda – 10% no
nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai
jāieskaita Bauskas novada domes,
reģ. Nr.90009116223, bankas kontā
Nr.
LV66UNLA0050019706571,
AS „SEB” banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi „Nekustamā īpašuma

„Stikliņi”, Vecsaules pag., Bauskas
nov., izsoles nodrošinājuma summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR
20,- (divdesmit eiro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr.
LV06UNLA0050014355676, AS
„SEB” banka, kods UNLALV2X ar
atzīmi „Nekustamā īpašuma „Stikliņi”, 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,
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.

Svarīgi
Neaizmirsīsim izkārt karogu jūlijā
Saskaņā ar likumu „Par Latvijas valsts karogu”
– 4.jūlijā – ebreju tautas genocīda upuru piemiņas dienā pie iestādēm un dzīvojamām ēkām jāizkar
Latvijas valsts karogs sēru noformējumā

lasiet arī www.bauska.lv

Pašvaldības īpašums
Paziņojums par izsoli
Bauskas novada dome 2018.gada
11.jūlijā Uzvaras ielā 1, Bauskā
rīko pašvaldības nekustamo īpašumu
(dzīvokļu), atklātas mutiskas izsoles
ar augšupejošu soli:
1. „Malēņi”- 3, Pīrāgi, Gailīšu
pag., 38,6 m², sākumcena - EUR
300,00, izsoles laiks plkst. 14.45.
2. „Ērgļi 6”-9, Ērgļi, Brunavas
pag., 71,3 m², sākumcena - EUR

1300,00, izsoles laiks plkst. 15.00.
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
(divdesmit eiro) apmērā Bauskas no-

Paziņojums par izsoli
Bauskas novada pašvaldība pārdod atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli lietotu automašīnu
GAZ 66, valsts reģistrācijas Nr.
AV5057, 1991.gada izlaidums.
Izsole notiks 2018.gada 18.jūlijā
plkst. 13.00 Bauskas novada domes
telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā, 2.stāva zālē.
Izsoles sākumcena – EUR 400,-

(četri simti euro).
Iepazīties ar izsoles noteikumiem
var Bauskas novada pašvaldības
mājas lapā www.bauska.lv vai Bauskas novada administrācijas Klientu
apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1,
Bauskā, 1.stāvā.
Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei līdz 2018.gada 17.jūlijam plkst.
17.00 Bauskas novada administrāci-

Paziņojums par izsoli
Bauskas novada pašvaldība pārdod atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 19 (deviņpadsmit)
lietotus transporta līdzekļus.
Transporta līdzekļi tiek pārdoti kā
lietu kopība.
Izsole notiks 2018.gada 18.jūlijā
plkst. 13.15 Bauskas novada domes
telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā, 2.stāva zālē.
Izsoles sākumcena – EUR 5300,-

(pieci tūkstoši trīs simti eiro).
Iepazīties ar izsoles noteikumiem
un transporta līdzekļu sarakstu var
Bauskas novada pašvaldības mājas
lapā www.bauska.lv vai Bauskas
novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1,
Bauskā, 1.stāvā.
Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei līdz 2018.gada 17.jūlijam plkst.
17.00 Bauskas novada administrāci-

Līdz šim represētās personas
katru gadu iesniedza iesniegumu
pašvaldībai par NĪN atvieglojumu
piemērošanu un reizē apliecināja,
ka NĪ netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.
Turpmāk, lai lieki neapgrūtinātu
politiski represētās personas, netiks

pieprasīts ik gadu iesniegt iesniegumu, ja politiski represētā persona
jau vienreiz pašvaldībā ir iesniegusi
politiski represētās personas apliecības kopiju un iesniegumu par
NĪN atvieglojuma piemērošanu ar
apliecinājumu, ka nekustamais īpašums, kas ir šo personu īpašumā vai

vada 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.

jas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā.
Nodrošinājuma nauda – 10% no
izsoles sākumcenas līdz pieteikuma
iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223,
bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571, AS „SEB”
banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi
„Transporta līdzeļu izsoles nodrošinājums”.

valdījumā, netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.
Taču nodokļa maksātājam ir
pienākums mēneša laikā rakstiski informēt pašvaldību, ja nekustamā īpašumā, par kuru piešķirts
nodokļa atvieglojums, ir uzsākta
saimnieciskā darbība.

Atbalsta projektā iesaistīs audžuģimenes,
aizbildņus un adoptētājus
jau darbojošos sociālo pakalpojumu
- sociālā atbalsta centru / aģentūru aizbildņiem, audžuģimenēm un
adoptētājiem. Latvijas SOS Bērnu
ciematu asociācija tikai gada sākumā uzsākusi sniegt atbalstu šādām
ģimenēm Bauskā, bet Lietuvas SOS
sociālā atbalsta aģentūras darbu sadarbībā ar Labklājības ministriju un
Viļņas pašvaldību pilotē jau ilgāku
laiku.
Sociālā atbalsta aģentūra ieviesīs
Bērna individuālo attīstības plānu
(BIAP) un Audžuģimenes/aizbildņa
attīstības plānu (AAP) kā zināšanās un pierādījumos balstītas darba
formas ģimeņu atbalstam, stiprinot
viņu spēju aprūpēt bez vecāku gādības palikušos bērnus. Plāns palīdzēs
speciālistiem izvēlēties atbalsta un
apmācību vajadzības katrai ģimenei, kas arī tiks piedāvātas projekta
ietvaros.
Projekts organizēs arī sadarbības aktivitātes ģimenēm. Pārrobežu
sadarbība un dalīšanās ar uzkrāto
pieredzi partneru organizāciju starpā palīdzēs nodrošināt kvalitatīvākus
un atbilstošākus sociālos

Bauskas 2.vidusskolas sporta laukuma
pārbūvi plānots pabeigt oktobrī

Turpinās projekta Nr.8.1.2.0/17/I/011 „Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas 2.vidusskolas
infrastruktūras sakārtošana” aktivitātes Sporta laukuma pie Bauskas 2.vidusskolas pārbūves darbi.

trīs zonas – teritorija pirmsskolas
vecuma audzēkņiem, teritorija pie
Bauskas 2.vidusskolas un otrpus
Rijas ielai 1.-12.klašu audzēkņiem
un teritorija pie Rijas ielas.

jas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā.
Nodrošinājuma nauda – 10% no
izsoles sākumcenas līdz pieteikuma
iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223,
bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571, AS „SEB”
banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi
„Automašīnas GAZ 66 izsoles nodrošinājums”.

Projekta aktivitāte

Ar šā gada 1.jūniju Bauskas,
Vecumnieku, Iecavas un Rundāles
novadā darbu Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas 2014. – 2020.gadam
ietvaros ir uzsācis projekts „Sociālo
atbalsta pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana
audžuģimenēm, aizbildņiem un
adoptētājiem, lai stiprinātu viņu
spēju aizsargāt un audzināt bērnus, kuri pakļauti riskam” (projekta numurs LLI-450, projekta
akronīms Lat-Lit SOS FGA). Projektu īsteno Latvijas un Lietuvas
SOS bērnu ciematu organizācijas.
Projekta mērķis ir uzlabot sociāli neaizsargātas un jūtīgas grupas
– bērnu, kurus aprūpē aizbildņi,
audžuģimenes un adoptētāji, - sociālo iekļaušanos sabiedrībā. Tiešā
projekta mērķa grupa ir vismaz
200 esošās un potenciālās audžuģimenes, aizbildņi un adoptētāji,
kuri dzīvo 5 pašvaldībās divos blakusesošos reģionos, Zemgalē un
Šauļos: Bauskas, Rundāles, Iecavas,
Vecumnieku novados un Šauļu pilsētā un tās apkārtnē. Projekts ieviesīs Latvijā jaunu un uzlabos Lietuvā
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Projekta aktivitāte

Par nodokļu atvieglojumiem
Paziņojums politiski represētām personām

2018.gada 29.jūnijā

pakalpojumus bērniem un paaugstinās ģimeņu aprūpes kapacitāti.
Visi pasākumi un pakalpojumi tiks ieviesti komandas darbā
balstītā modelī, veidojot sadarbību
starp aprūpētājiem, sociālā atbalsta centru/aģentūru un pašvaldību.
Tiks organizētas arī apmācības
pašvaldību speciālistiem, kā arī
tiks izveidotas un darbosies nacionālās projekta uzraudzības komitejas, tā nodrošinot labāku zināšanu
un pieredzes pārnesi.
Projekta darbības laiks ir 19 mēneši - no 2018.gada 1.jūnija līdz
2019.gada 31.decembrim. Jau jūlijā uzrunāsim Zemgalē dzīvojošās
audžuģimenes, aizbildņus un adoptētājus, lai uzzinātu viņu viedokli
un apzinātu nepieciešamo atbalstu.
Projekta komanda strādās Īslīces
SOS Bērnu ciemata telpās, sīkāka
informācija pa tālruni 27880031.

Irēna Kalniņa,
projekta koordinatore Latvijā

Būvdarbi šobrīd notiek atbilstoši
plānotajam kalendārajam grafikam
bez būtiskām novirzēm. Darbu pabeigšanas plānotais laiks ir šā gada
oktobris.
Objektā paveikta apjomīgākā
zemes darbu daļa. Izbūvējot sporta
laukuma gultni, turpinās betonēšanas darbi un lietus ūdens kanalizācijas sistēmas izbūve, vājstrāvas tīklu
izbūve un uzsākti bortakmeņu montāžas darbi laukumā pie PII „Zīlīte”
un notiek teritorijas nožogojuma
ierīkošana. Noslēgušies darbi uz
V.Plūdoņa ielas, kur tika izveidots
ātrumvalnis un apgaismota gājēju
pāreja drošākai piekļuvei sporta
laukumam.
Sporta laukumam paredzētas

Būvdarbus veic SIA „Reaton
Ltd”, būvdarbu uzraudzību - SIA
„Jurēvičs un partneri”, savukārt autoruzraudzību SIA „BM-Projekts”,
kas ir arī būvprojekta izstrādātāji.
Kopējās izmaksas ir 1 481 336 eiro,
no kuriem 495 842 eiro būs Eiropas
Reģionālās attīstības fonda (ERAF)
un valsts budžeta finansējums.
Pārējās projekta Nr.8.1.2.0/17/I/011 „Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas 2.vidusskolas
infrastruktūras sakārtošana” aktivitātes – Bauskas Valsts ģimnāzijas
un Bauskas 2.vidusskolas pārbūve,
aprīkojuma un mēbeļu iegāde plānots uzsākt īstenot pakāpeniski līdz
2023.gadam.

Guna Purene,
projekta vadītāja
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Mūsu novada amatierkolektīvi piedalās Dziesmu un Deju svētkos

Gailīšu pagasta jauktais koris „Kamarde”. Vadītāja Dace Liepa.
Ilggadējs Dziesmu svētku dalībnieks. Koris aizvadījis jau 52 radošas
sezonas.

Jauktais koris „Grenctāle” dibināts 1957.gadā. Kolektīva ilggadējais
vadītājs ir Vitolds Rijnieks. Koris ir īpašs ar to, ka šajā kolektīvā
dzied 3 paaudzes.

Īslīces pagasta Jauktais koris „Četri vēji”. Diriģenti Linda un Uģis
Matveji. Darbojas no 1977.gada.

Bauskas Kultūras centra jauktais koris „Dzīle”. Vadītājs Jānis
Āboliņš. Kolektīvs dibināts 1999.gadā.

Vecsaules pagasta sieviešu koris „Skalve”. Diriģente Ingrīda
Zemļinska (ar narcisēm-otrā rindā). Dibināts 2000.gadā.

Bauskas Kultūras centra senioru jauktais koris „Sarma”. Vadītāja
Daina Ārmane. Kolektīvs dibināts 2000.gadā.

Codes pagasta jauktais koris „Mēmele”. Vadītājs Einārs Redbergs.
Dibināts 1978.gadā.

Bauskas Kultūras centra jauktais koris „Mežotne”. Vadītāja Mārīte
Jonkus. Kolektīvs dibināts 1976.gadā.

lasiet arī www.bauska.lv
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Mūsu novada amatierkolektīvi piedalās Dziesmu un Deju svētkos

Ceraukstes pagasta VPDK „Dzirnavnieki”. Vadītājs Guntars
Jansons. Darbojas no 2013.gada. Kolektīva moto: „Mēs neesam
nekādi nieki! Mēs esam DZIRNAVNIEKI!”

Īslīces pagasta VPDK „Līdums”. Vadītājs Arvils Noviks. Darbojas
no 1973.gada rudens.

Bauskas Kultūras centra Tautas deju ansamblis „Jandāls”. Vadītāja
Tamāra Ļisovcova. Kolektīvs dibināts 1961.gadā.

Bauskas Kultūras centra Tautas deju ansambļa „Jandāls” studija.
Vadītāja Tamāra Ļisovcova. Kolektīvs dibināts 2014.gadā.

Īslīces pagasta Jauniešu deju kolektīvs. Vadītājs Arvils Noviks.
Darbojas no 2015.gada rudens. Kolektīvam šie ir pirmie Deju svētki.

Bauskas Valsts ģimnāzijas jauniešu deju kolektīvs „Odziņa”.
Vadītāja Tamāra Ļisovcova. Kolektīvs dibināts 2001.gadā.

Codes pagasta jauniešu deju kolektīvs „Code”. Vadītāja Gunta
Sirmele. Dibināts 1965.gadā.

Bauskas Kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs „Mēmele”.
Vadītāja Ligita Irbīte. Kolektīvs dibināts 2000.gadā.
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Mūsu novada amatierkolektīvi piedalās Dziesmu un Deju svētkos

Bauskas Kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs„Biguļi”.
Vadītāja Santa Zemīte. Kolektīvs dibināts 1980.gadā.

Vecsaules pagasta folkloras kopa „Vecsaule”. Vadītāja Dace Prūse.
Kolektīvs darbojas no 1982.gada.

Bauskas Kultūras centra senioru deju kolektīvs„Senbiguļi”. Vadītāja
Santa Zemīte. Kolektīvs dibināts 2014.gadā.

Bauskas Kultūras centra pūtēju orķestris „Bauska”. Vadītājs Juris
Krūmmalis. Kolektīvs dibināts 1999.gadā.

Mežotnes pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs„Ducis”. Vadītāja
Ilze Ivanova. Kolektīvs dibināts 2011.gadā.

Bauskas Bērnu un jauniešu centra jauniešu deju kolektīvs
„Mēmelīte”. Vadītāja Ligita Irbīte. Dibināts 1991.gadā.

Tautas lietišķās mākslas studija „Bauska”. Vadītāja Sanita Behmane
Baibakova. Darbojas kopš 1957.gada.

Bauskas Bērnu un jauniešu centra bērnu deju kolektīvs „Mēmelīte”.
Vadītāja Ligita Irbīte. Dibināts 1991.gadā.

lasiet arī www.bauska.lv
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Aktualitātes novadā

Jauniešiem ir iespēja apgūt teorētiskās Baušķeniekus priecēs
zināšanas un praktiskās iemaņas,
divas jaunas strūklakas
veidot savu nākotni
Jau otro gadu Bauskas novadā
tiek realizēts projekts „PROTI un
DARI!”. Tajā iesaista jauniešus,
kuri pašlaik nemācās, nestrādā un
neapgūst arodu.
Projektā šobrīd jau ir iesaistīti
46 jaunieši. Aktīvi pašreiz darbojas
8 dalībnieki. Projektā jauniešiem
joprojām ir iespēja saņemt dažādus atbalsta pasākumus: psihologa
atbalstu un konsultācijas, intensīvu
mentora un programmu vadītāju atbalstu.
Projektā jauniešiem tiek sniegts
atbalsts dažādu trūkstošo prasmju
apgūšanā un problēmu risināšanā.
Tiek plānotas aktivitātes un individuāli uzdevumi izvirzīto mērķu
sasniegšanai. Ļoti intensīvi tiek
strādāts pie bezdarba problēmu risināšanas, tiek pārrunātas darba
iespējas dažādās jomās. jauniešiem
tiek mācītas darba meklēšanas prasmes.
Veiksmīgi turpinās sadarbība ar
NVA Bauskas filiāles karjeras konsultantu. Mācību centrā „BUTS”
vairāki jaunieši ir pabeiguši apmācību un ieguvuši apliecību par iegūto specialitāti.
Viens jaunietis ir ieguvis autokrāvēja vadītāja apliecību un arī ieguvis praktisko pieredzi šajā darbā.
Šobrīd cita jauniete apmeklē kursus
B kategorijas vadītāja apliecības iegūšanai, vēl kāda jauniete ir izgājusi
kursus un ieguvusi apliecību „Vies-

nīcu pakalpojumu speciālists.” Diviem jauniešiem ļoti interesē lauksaimniecības nozare. Lai vairāk
iepazītu šo nozari viņi apmeklējuši
zemnieku saimniecības. Sadarbībā
ar projekta stratēģisko partneri SIA
„VIDES SERVISS” vienam jaunietim ir iespēja „ēnot” uzņēmuma
speciālistus un iegūt praktisko darba pieredzi.
Projekta ietvaros turpinām veidot
sadarbību ar uzņēmējiem, lai jauniešiem ir iespēja „ēnot” dažādu profesiju pārstāvjus, ar mērķi iepazīt un
izprast darba jomas un specifiku.
Tas palīdz jauniešiem izvēlēties
jomu, kuru vēlas apgūt padziļināti.
Projektā jaunieši apgūst pašaprūpes,
mājsaimniecības un ēdiena gatavošanas prasmes. Turpinās sadarbība
ar Jauniešu organizāciju – biedrību
„Jaunatne smaidam”. Tiek rīkotas
galda spēļu pēcpusdienas, kur jaunieši iepazīst viens otru un sadraudzējas, kā arī lietderīgi pavada savu
brīvo laiku. Jauniešiem ļoti patīk radošās nodarbības. Vienā no pēdējām
nodarbībām apguvām pērļošanas
mākslu un jaunieši sev izgatavoja
pērļu rotas. Jauniešiem ir iespēja
apmeklēt kultūrizglītojošos pasākumus, kurus piedāvā Bauskas kultūras centrs.
Pirmssvētku
laikā jauniešiem bija iespēja apgūt

pīrāgu cepšanas prasmi.
Atgādinu, ka projekta „PROTI
un DARI!” mērķis ir attīstīt jauniešu (vecumā no 15 līdz 29 gadiem
ieskaitot) prasmes, kuri pašlaik nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un
nav reģistrēti Nodarbinātības valsts
aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki, un
veicināt viņu iesaisti izglītībā, darba
gaitās, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.
Vienlaikus projekta ietvaros tiks
piemērota kompleksa pieeja darbā
ar mērķa grupas jauniešiem, lai viņi
saņemtu pēc iespējas vispusīgāku
un viņu individuālajām vajadzībām
piemērotāku atbalstu.
Bauskas novada pašvaldība šo
projektu plāno ieviest līdz 2018.
gada 31.decembrim. Projektā iesaistāmo mērķa grupas jauniešu
maksimālais skaits – 103 jaunieši,
kopējais pieejamais finansējums
161 112,60 eiro.
Ja jums ir interese vai jautājumi
par šo programmu, lūdzu, zvaniet
programmas vadītājai Dinai Romanovskai, tel.63921802.

Jolanta Kalinka,
projektu vadītāja

Traktordienas Bauskas novadā apmeklēja ap deviņiem tūkstošiem interesentu

lēmumu par savas daudzīvokļu ēkas
atjaunošanu. Veicot energoefektivitātes pasākumus, pievilcīgāks kļūst
ne tikai ēkas vizuālais izskats. Vislielākais ieguvums ir samazināts
siltumenerģijas patēriņš un iedzīvotāju izdevumi par apkuri. Uzlabojas
ēkas mikroklimats, konstrukcijas
kļūst sausākas un telpās paliek siltāk (vairāk informācijas www.sharex.lv). Pēc renovācijas paaugstinās
dzīvokļu komforta līmenis un tirgus
vērtība.

Foto un teksts:
Raitis Ignatjevs,
energopārvaldnieks
2018.gada 15.- 16.jūnijā, nedēļas
nogales pasākumu klāstu Bauskas
novadā papildināja arī plaši apmeklētās Traktordienas Dāviņos. Jau
devīto gadu - tie ir ģimenes svētki,
traktoru sacensības, tehnikas demonstrācijas, pakalpojumu informācija un daudz kā cita. Dažādas vides
organizācijas, uzņēmumi un iestādes
paralēli skatuviskajai norisei, piedāvāja bezmaksas izziņas un radošās
darbnīcas, paraugdemonstrējumus
un sportiskas aktivitātes, kā arī pašmāju ekoloģisko un videi draudzīgo
produktu degustācijas.
Traktordienās piedalījās 110 lauksaimniecības uzņēmumu un organizāciju. Šogad pirmo reizi pasākuma ietvaros tika rīkota „Agrovīzija
Latvija 2018” – izmēģinājumu laukumos ziemas rapši un kvieši bija

iesēti jau rudenī, pavasara
izmēģinājumu lauciņus papildināja arī vasaras kvieši,
tādejādi lauksaimniekiem
bija iespēja izvērtēt, kā sadīguši augi.
Pasākumā savs informācijas stends bija arī Bauskas novada pašvaldībai.
Apmeklētājiem bija iespēja
uzzināt par iespējām ēkas
atjaunošanā un energoefektivitātes uzlabošanā ar EPC
līgumu. Bauskas novada
domes energopārvaldnieks
un SIA „Vides serviss” speciālisti svētku laikā darbojās
info teltī, sniedzot konsultācijas, izplatot informatīvos
materiālus. Tieši dzīvokļu
īpašnieki ir tie, kas pieņem

Latvijas valsts simtgadei par
godu ikviens vēlas dāvāt kādu paliekošu un skaistu dāvanu, kas priecētu
gan mūs pašus, gan Latvijas viesus
vēl vairākus gadu desmitus.
Tāpēc SIA „Vides serviss” ierosināja Bauskā uzstādīt jaunas strūklakas, lai veidotu svinīgu noskaņu
mūsu pilsētā. Ar Bauskas novada
domes vadības atbalstu šī ideja tiks
īstenota, vasaras sezonā Bauskas
pilsētā izvietojot divas jaunas strūklakas. Abas strūklakas
būs aprīkotas ar krāsainu LED apgaismojumu,
radot krāšņas krāsu un
ūdens spēles.
Viena no strūklakām
jau uzstādīta Korfa dārza dīķī. Sezonas beigās,
demontējot veco dīķa
strūklaku, konstatējām,
ka tā ir stipri nolietojusies, un nebūtu vairs
lietderīgi to atjaunot.
Vecā strūklaka priecēja
pilsētniekus vairāk kā
10 gadus.
Otra strūklaka atradīsies jaunajā atpūtas
vietā Ziedoņu ielā (aiz
Mūsas tilta pie satiksmes rotācijas apļa).
Strūklakas uzstādīs
pieredzējis uzņēmums
SIA „Alvita strūkla-

Informācija

kas”, kas jau ir izgatavojis strūklakas arī citās Latvijas pilsētās.
Aicinām doties vakara pastaigā
pa pilsētu un priecāties par strūklakas radīto krāsu un ūdens spēli Korfa dārza dīķī!

Aiva Avota-Zalstere
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Informācija, paziņojumi

Bauskas novada kultūras pasākumu plāns jūlijam
Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

līdz 3.jūlijam

Bauskas muzejā

Ligitas Caunes gleznu izstāde „Te un tālumā”

6.jūlijs – 8.augusts

Bauskas muzejā

Jāzepa Pīgožņa balvas „Par labāko Latvijas ainavu glezniecībā”
konkursa darbu izstāde
XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku video
translācijas (svētku tiešraide):

XXVI Vispārējo latviešu
Dziesmu un XVI Deju
svētku nedēļā

Bauskas Kultūras centrā



2. jūlijā plkst. 20.00 - Deju koncerts „Vēl simts gadu dejai”



7. jūlijā plkst. 22.00 - Deju lieluzvedums „Māras zeme”



8. jūlijā plkst. 20.00 - Dziesmu svētku noslēguma koncerts
„Zvaigžņu ceļā”

6.jūlijā plkst. 19.00

AK „Miķelis”

Brīvdabas koncerts ar Normundu Rutuli „Vēl viens laimīgs rīts”
Jāiegādājas biļete.

13.-14. jūlijā

Bauskas Pilskalna parka
estrādē

Bauskas Kantrimūzikas festivāls. Jāiegādājas biļete.

14.jūlijā plkst. 21.00

Mežotnes pagasta Līgo dārza Mežotnes pagasta sporta svētku noslēguma zaļumballe
estrādē

18.jūlijs -8.augusts

Bauskas Kultūras centrā

#LV100 Projekts „Stāstu sega Latvijai”

20.-22. jūlijā

Bauskas pilī un citās norises
vietās

Kurzemes-Zemgales hercogu Ketleru laika mūzikas un mākslas
festivāls „Vivat Curlandia”
Biļetes jāiegādājas uz festivāla pirmās dienas koncertiem, otrās
dienas koncerti – bez maksas.

21. jūlijā

Bauskas Pilskalna parka
estrādē

Senioru deju festivāls „Annas danči”

28.jūlijā plkst.19.00

Codes pamatskolā

Jaunsaules amatierteātra izrāde

Dzimtsarakstu ziņas
Dzimtsarakstu ziņas no 26.05.2018. līdz 25.06.2018.
Reģistrēti dzimušie 23,t.sk. 9 meitenes un 14 zēni
Reģistrēti mirušie 328, t.sk. 15 sievietes un 13 vīrieši
Reģistrētas laulības 14, t.sk. baznīcā - 2
Bērniem doti vārdi: Ārons, Bendžamins, Ričards, Harijs, Kālebs, Rinalds, Miks, Emīls, Reinis, Artūrs, Matīss, Rodrigo, Olivers-2 ģimenēs un
Odrija, Amēlija, Melisa, Lueta, Stefānija, Emīlija, Katrīna, Ance, Gabriela
Anna.

Apsveikumi
Sirsnīgi sveicam mūsu novada dižos jubilārus
Matildi GORODŅICINU Bauskā
Andreju NIKOLAJEVU Bauskā
Jevgeniju VAIŠVILU Codē

Sirsnīgi sveicam mūsu novada Zelta kāzu
jubilārus
Jāni un Zinaīdu FREIMAŅUS Bauskā
Jozu un Dzidru DULĒVIČUS Vecsaulē

Bauskas muzejs piedāvā

– Līdz 3.jūlijam LIGITAS CAUNES gleznu izstādi
„TE UN TĀLUMĀ”
– No 6.jūlija – 8.augustam JĀZEPA PĪGOŽŅA BALVAS
„Par labāko Latvijas ainavu glezniecībā” konkursa darbu izstādi
– No 11.augusta – 6.septembrim ALBERTA FRANCISKA PAULIŅA
jubilejas izstādi „RETROSPEKCIJA”. Izstādes laikā tiks demonstrēta
dokumentāla filma „TUKUMA VAN GOGS” (režisors V.Helmanis) par
gleznotāju A.F.Pauliņu.
www.bauskasmuzejs.lv

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

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.

