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Ziņa
Aizvadīti Baltā
galdauta svētki

Jau trešo gadu 3. maijā Bauskas
Centrālā bibliotēka sadarbībā ar
Bauskas novada pašvaldību, novada
skolām un Bauskas Kultūras centru
organizē Baltā galdauta svētkus.
Šogad tos atklāja Bauskas sākumskolas audzēkņu svētku koncerts.
Tajā uzstājās Bauskas sākumskolas
folkloras kopa, deju kopas „Mēmelīte” 5. – 6. klašu grupa, tautasdziesmas runāja 5.b klases skolēni
Aleks Simsons, Leina Simanoviča,
Leina Rādena.
Jau tradicionāli Baltā galdauta
svētkos no jauna iepazīstam kādu
mazliet piemirstu novadnieku. Iepriekšējos pasākumos skandējām
Vitauta Ļūdēna patriotiskās vārsmas, pieminējām Latvijas namdari
Vili Olavu – Pluti, kurš sagatavoja
ceļu neatkarīgas Latvijas tapšanai.
Šogad atcerējāmies Frici Adamoviču, Bauskas pilsētas skolas skolotāju 19. gadsimta nogalē, viņa
audzēkni un draugu mūža garumā
dzejnieku Plūdoni, un citas ievērojamas personības, kuras šajā laika
periodā mācījās pilsētas skolā. Par
Frici Adamoviču stāstīja vēsturnieks Aigars Urtāns, bet stāstījumu par pilsētas skolas skolniekiem
19.-20.gs. mijā pēc bibliotēkā piejamiem materiāliem sagatavoja bibliogrāfe Laimdota Ozoliņa.
Pērn 3. maijā mūsu novadā tapa
„Ozolu stāsti”. Šogad skolu jaunieši piedalījās konkursā – pētījumā „Dzīvesstāsts”. Baltā galdauta
svētkos dalībniekiem un viņu eseju
varoņiem teica paldies pasākuma
organizatori – Bauskas pašvaldības
vadība un Izglītības nodaļas vadītāja Māra Bauvare, Bauskas Centrālās bibliotēkas direktora vietniece
Māra Kuļikauska un latviešu valodas skolotāja Vija Cerusa. Bija patīkami vērot, kā kopā ar skolu jauniešiem tika apsveikti arī viņu eseju
varoņi. Tas bija emociju piepildīts
brīdis. Interesanti bija ieklausīties
jauniešu darbu fragmentu lasījumos. Tajos atspoguļojās varoņu
cilvēciskās vērtības mūsdienu pusaudžu skatījumā.
Pasākuma noslēgumā atkal jauna
tradīcija turpmākajiem Baltā galdauta svētkiem – Iepazīsti Latviju.
Šogad klātesošie varēja tuvāk iepazīt Latgali, noslēgumā tika atklāta
Daugavpils fotostudijas „Ezerzeme” fotoizstāde „Latgale – manas
mājas”, kuru maijā var aplūkot
Bauskas Centrālajā bibliotēkā.

Laimdota Ozoliņa
Bauskas CB galvenā
bibliogrāfe

Nr. 9 (103)

Pašvaldības
atbalsts iedzīvotāju projektiem

Bauskas
Novada svētku
programma

Domes priekšsēdētāja vēlēšanas

Bauskas domi vadīs
Arnolds Jātnieks

Ar 9 balsīm 10.maijā par jauno
novada domes priekšsēdētāju ievēlēts Arnolds Jātnieks. Par viņa kandidatūru balsoja: Raitis Ābelnieks,
Voldemārs Čačs, Jānis Dūmiņš,
Artūrs Toms Plešs, Valdis Veips, Ul-

dis Kolužs, Inita Nagņibeda, Mārīte
Ķikure, Arnolds Jātnieks.
„Paldies par uzticību. Es ceru, ka
man izdosies tikt galā ar šiem pienākumiem, kas man ir jauna pieredze,
bet man ir stipra izpilddirektoru ko-

manda un viss izdosies. Esmu saņēmis atļauju no savas ģimenes ieņemt
šo amatu. Ceru, ka spēšu sastrādāties
ar visiem novada domes deputātiem.
Paldies!” klātesošos uzrunāja Arnolds Jātnieks.

Novada domes priekšsēdētāja vietnieka amata pienākumus arī
turpmāk pildīs Voldemārs Čačs.

Ieva Šomina, Sabiedrisko
attiecību nodaļas vadītāja
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Saistošie noteikumi
2018.gada 29.martā Nr.9 (prot.Nr.4, 44.p.)

izvietošanu” šādus grozījumus:

Bauskas novada domes 2018.gada 29.marta saistošie
noteikumi Nr.9 „Grozījumi Bauskas novada domes
2011.gada 24.februāra saistošajos noteikumos Nr.2
„Par ielu nosaukumu un ēku numerācijas plākšņu
izvietošanu””

1. Izteikt saistošo noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:
„Ielu nosaukumu un ēku numerācijas plākšņu izvietošanas saistošie
noteikumi”.
2. Izteikt 25.6.apakšpunktu šādā
redakcijā:
„Bauskas novada pašvaldības policijas amatpersonas.”.

Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 2.punktu un 43.panta pirmās daļas 5.punktu

Izdarīt Bauskas novada domes
2011.gada 24.februāra saistošajos
noteikumos Nr.2 „Par ielu nosaukumu un ēku numerācijas plākšņu

Paskaidrojuma raksts
Bauskas novada domes 2018.gada 29.marta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Grozījumi Bauskas novada domes 2011.gada 24.februāra
saistošajos noteikumos Nr.2 „Par ielu nosaukumu un ēku numerācijas
plākšņu izvietošanu”
1.Projekta nepieciešamības panistrācija” struktūrvienība Sabiedmatojums
riskās kārtības nodaļa, bet ar 2018.
Saistošie noteikumi izstrādāti
gada 1.martu darbu uzsāk Bauskas
pamatojoties uz Bauskas novada
novada pašvaldības iestādes „Bausdomes 2017.gada 28.decembra lēkas novada administrācija” izveidomumu „Par Bauskas novada pašvalta struktūrvienība Bauskas novada
pašvaldības policija.
dības policijas izveidošanu”.
3. Informācija par plānoto pro2. Īss projekta satura izklāsts
Ar 2018.gada 28.februāri likvijekta ietekmi uz pašvaldības budēta Bauskas novada pašvaldības
džetu
iestādes „Bauskas novada admiSaistošie noteikumi šo jomu ne-

2018.gada 29.martā Nr.10 (prot

Nr.4, 45.p.)

Bauskas novada domes 2018.gada 29.marta saistošie
noteikumi Nr.10 “Grozījumi Bauskas novada domes 2011.
gada 30.jūnija saistošajos noteikumos Nr.11
„Par sabiedrisko kārtību Bauskas novada administratīvajā
teritorijā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, 43.panta pirmās daļas 4.punktu,
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 5.pantu, 26.panta trešo
daļu

Izdarīt Bauskas novada domes
2011.gada 30.jūnija saistošajos noteikumos Nr.11 „Par sabiedrisko
kārtību Bauskas novada administratīvajā teritorijā” šādus grozījumus:
1.Izteikt saistošo noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:
„Saistošie noteikumi par sabied-

Paskaidrojuma raksts
Bauskas novada domes 2018.gada 29.marta saistošajiem noteikumiem Nr.10 „Par grozījumiem Bauskas novada domes 2011.gada 30.jūnija saistošajos noteikumos Nr.11 „Par sabiedrisko kārtību Bauskas
novada administratīvajā teritorijā”
nistrācija” struktūrvienība Sabied1. Projekta nepieciešamības
pamatojums
riskās kārtības nodaļa, bet ar 2018.
Saistošie noteikumi izstrādāti
gada 1.martu darbu uzsāk Bauskas
pamatojoties uz Bauskas novada
novada pašvaldības iestādes „Bausdomes 2017.gada 28.decembra lēkas novada administrācija” izveidota struktūrvienība Bauskas novada
mumu „Par Bauskas novada pašvaldības policijas izveidošanu”.
pašvaldības policija.
2. Īss projekta satura izklāsts
3. Informācija par plānoto
Ar 2018.gada 28.februāri likviprojekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu
dēta Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Bauskas novada admiSaistošie noteikumi šo jomu ne-

Domes priekšsēdētājs
R.Ābelnieks

skar.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā
Saistošie noteikumi šo jomu neskar.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Saistošie noteikumi līdzšinējo
kārtību neizmainīs.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Konsultācijas nav notikušas

Domes priekšsēdētājs
R.Ābelnieks
risko kārtību Bauskas novada administratīvajā teritorijā”
2.Izteikt 9.7. un 9.8.apakšpunktu
šādā redakcijā:
„9.7. Bauskas novada pašvaldības policijas amatpersonas;”
„9.8. Bauskas novada Būvvaldes
vadītājs un būvinspektors;”
3.Aizstāt 11.2.apakšpunktā vārdus „Administratīvā procesa likuma“ ar vārdiem „Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa”.

Domes priekšsēdētājs
R.Ābelnieks

skar.
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Saistošie noteikumi šo jomu neskar.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Saistošie noteikumi līdzšinējo
kārtību neizmainīs.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Konsultācijas nav notikušas

Domes priekšsēdētājs
R.Ābelnieks

Paziņojums
Paziņojums par Bauskas novada pašvaldības Enerģētikas rīcības plāna
2018.-2025.gadam apstiprināšanu
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2018.gada 26.aprīļa lēmumu (prot.Nr.7,21.p.) ir apstiprināts Bauskas novada
pašvaldības „Enerģētikas rīcības plāns 2018.-2025.gadam”.
Pamatojoties uz Bauskas novada domes 2018.gada 29.marta lēmumu (prot.Nr.4, 14.p.) „Par Bauskas novada
pašvaldības „Enerģētikas rīcības plāna 2018.-2025.gadam publisko apspriešanu” no 2018.gada 29.marta līdz
2018.gada 20.aprīlim notika publiskā apspriešana. Tās apkopotie rezultāti iekļauti rīcības plāna dokumentā.
Bauskas novada pašvaldības „Enerģētikas rīcības plāns 2018.-2025.gadam”, tika izstrādāts Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam projektā „Baltijas enerģētikas teritorijas - plānošanas perspektīvas” sadarbībā
ar energo pārvaldības ekspertiem no SIA „Ekodoma”. Ar apstiprinātajiem dokumentiem interesenti var iepazīties
Bauskas novada pašvaldības interneta vietnē www.bauska.lv, sadaļā: Pašvaldība/Publiskie dokumenti/Attīstības
plānošanas dokumenti.
Bauskas novada pašvaldības Enerģētikas rīcības plāns, nodrošina plānveidīgu pieeju energoresursu pārvaldībai
pašvaldības teritorijā, atvieglo lēmumu pieņemšanu par turpmākiem enerģijas patēriņa samazināšanas, vides pasākumiem un finansējuma piesaisti, kā arī ievieš sistemātisku
pieeju pašvaldības ēku apsaimniekošanā un enerģijas patēriņa samazināšanā.

Raitis Ignatjevs, Bauskas novada administrācijas,
Attīstības un plānošanas nodaļas
energopārvaldnieks

2018.gada 22.februārī Nr.3 (protokols Nr.3, 13.punkts)
Grozījumi Bauskas novada pašvaldības 2015.gada
29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Saistošie
noteikumi par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un
bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2 panta piekto daļu
Izdarīt Bauskas novada domes
2015.gada 29.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.4 „Saistošie noteikumi par dzīvokļa pabalstu bērnam
bārenim un bērnam, kurš palicis bez
vecāku gādības” šādus grozījumus:
1. Papildināt 1.punktu aiz vārda
„aizbildņa” ar vārdiem „par kuru
ievietošanu ārpusģimenes aprūpē
lēmumu pieņēmusi Bauskas novada
bāriņtiesa”.
2. Papildināt 3.punktu ar otro teikumu:
„3. Ja bērns bārenis vai bērns,
kurš palicis bez vecāku gādības nesadarbojas ar Sociālo dienestu un
neiesniedz ar dzīvokļa uzturēšanu

un apsaimniekošanu saistīto izdevumu dokumentus, sociālais darbinieks rakstiski brīdina bērnu bāreni
vai bērnu, kurš palicis bez vecāku
gādības par dzīvokļa pabalsta nepiešķiršanu vai pārtraukšanu un mēnesi
pēc brīdinājuma nosūtīšanas pieņem
lēmumu par dzīvokļa pabalsta atteikumu vai izmaksas pārtraukšanu.”
3. Aizstāt 5.punktā skaitli „70” ar
skaitli „90”.
4. Papildināt 6.6.apakšpunktu aiz
skaitļa un apzīmējuma „3 m2” ar
vārdiem „vienai personai”.
5. Papildināt 6.7. apakšpunktu
aiz skaitļa un vārda „2 euro” vārdiem „vienai personai”.

Domes priekšsēdētājs
R.Ābelnieks

Paskaidrojuma raksts
Bauskas novada domes 2018.gada 22.februāra saistošajiem noteikumiem
Nr.3 „Grozījumi Bauskas novada pašvaldības 2015.gada 29.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.4 „Saistošie noteikumi par dzīvokļa pabalstu
bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības””
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums
2018.gada 1.janvārī Bauskas
novadā ir 6 bērni bāreņi pēc ārpusģimenes aprūpes, kuriem saskaņā
ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 25.2 panta
piekto daļu izmaksājams dzīvokļa pabalsts. Ņemot vērā, ka pieaug
apsaimniekošanas izmaksas, grozījumi nepieciešami, lai palielinātu
izdevumus par apkuri apkures sezonā, kā arī nepieciešams precizēt
kritērijus gadījumiem, kad viens
pašvaldības dzīvoklis tiek piešķirts
trijiem bērniem bāreņiem, vai kad
vienā dzīvoklī mitinās bārene ar
savu mazgadīgo bērnu. Grozījumi
nepieciešami, lai radītu labvēlīgus
nosacījumus bērniem bāreņiem,
kuri mācās un kuriem nav ienākumu, lai nosegtu starpību starp pašvaldības apmaksātajiem dzīvokļa
uzturēšanas izdevumiem un faktiskajiem izdevumiem.
2. Īss projekta satura izklāsts
Precizēts 1.punkts, papildinot, ka
šis pabalsts pienākas bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, par kuru ievietošanu
ārpusģimenes aprūpē lēmumu pieņēmusi Bauskas novada bāriņtiesa.
Iepriekšējā redakcijā šāda nosacījuma nebija.
Papildināts 3.punkts ar bērna bāreņa pienākumiem sadarboties ar
sociālo darbinieku. „Ja bērns bārenis vai bērns, kurš palicis bez vecāku gādības nesadarbojas ar Sociālo
dienestu un neiesniedz ar dzīvokļa
uzturēšanu un apsaimniekošanu
saistīto izdevumu dokumentus, sociālais darbinieks rakstiski brīdina
bērnu bāreni vai bērnu, kurš palicis
bez vecāku gādības par dzīvokļa
pabalsta nepiešķiršanu vai pārtraukšanu un mēnesi pēc brīdinājuma

nosūtīšanas pieņem lēmumu par
dzīvokļa pabalsta atteikumu vai izmaksas pārtraukšanu.”
5.punktā nomainīts maksimālais
pabalsta apmērs apkures sezonā no
70 euro uz 90 euro,
6.1.3. apakšpunkts papildināts ar
vārdiem (pašvaldības piešķirtajiem
dzīvokļiem – par visu platību)
6.6. apakšpunkts un 6.7. apakšpunkts papildināts ar vārdiem „vienai personai”,
Papildināts ar jaunu punktu šādā
redakcijā:
„7.1 Bērnam bārenim vai bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, kurš turpina mācības vispārējās
izglītības iestādēs vai arodskolās
dienas nodaļā un nestrādā, piešķir
dzīvokļa pabalstu ar dzīvokļa uzturēšanu saistīto izdevumu apmaksai
100 % apmērā līdz 36 m2 no dzīvokļa kopējās platības vai vienistabas dzīvokļa platības apmērā.”
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Ietekmes nav
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā
Ietekmes nav
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Saistošie noteikumi jāsaskaņo ar
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Konsultācijas nav notikušas
Domes priekšsēdētājs
R.Ābelnieks

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

lasiet arī www.bauska.lv
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Aktuāla informācija

Projektu konkursā
„MĒS SAVAM NOVADAM 2018”
tiks īstenoti vienpadsmit projekti
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Bauska iekrāsojas varavīksnes krāsās

Bauskas novada pašvaldība šī gada martā izsludināja projektu konkursu
„Mēs savam novadam 2018”. Paredzētais finansējums projektu īstenošanai
10 000 eiro. Projekta mērķis ir veicināt sabiedrībai nepieciešamu, sabiedriski
nozīmīgu projektu un pasākumu īstenošanu Bauskas novada teritorijā, uzlabojot dzīves kvalitāti novada iedzīvotājiem, kā arī veicināt atbildību par savas dzīves vides un dzīves kvalitātes uzlabošanu un attīstīt sadarbību starp pašvaldību,
nevalstiskajām organizācijām un uzņēmējiem.
Projektu konkursā tika iesniegti 18 projektu pieteikumi. Komisijai izvērtēšanas rezultātā izvirzot un Bauskas novada domei pieņemot lēmumu par finanšu
līdzekļu piešķiršanu nevalstiskajām organizācijām, šajā gadā tika atbalstītas 11
dažādas projektu idejas.

Projektu konkursa „Mēs savam novadam 2018” atbalstīto projektu saraksts
Nr.p.k.

Projekta
īstenošanas
vieta

Projekta nosaukums

Iesniedzējs

Projekta mērķis

Projekta vadītājs

1.

Bauska

Projekts „Bauskas
dambretistu veiksmes
Latvijas simtgadei”

Biedrība
„Prāta laiks”

Veidot lielāku dambretes
popularitāti Bauskas novada
bērnu, cilvēku ar invaliditāti
un citu iedzīvotāju vidū.

Mārtiņš Junkurēns

2.

Gailīši

Projekts „Peldošās
laipas izbūve Mežāžu
pludmalē”

Biedrība
„Sadarbības
tilts”

Sakopt un atjaunots Pāces centrālo laukumu, izbūvēt peldošu
laipu - pontonu.

Irēna Kalniņa

Bauska

Projekts „Sarunas pie
upes”

Biedrība „Meistars Gothards”

Latvijas 100. dzimšanas dienai
par godu Bauskā izveidot
jaunu vides objektu – keramikas mozaīku ar zivju un ūdens
motīvu.

Lolita Zelča

Biedrība „Bauskas Impulss”

Ieviest atbalsta pasākumus,
kas veicina sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu
un bērnu un jauniešu t.sk.
ar funkcionālajiem un/vai
garīgās attīstības traucējumiem, iekļaušanos sabiedrībā,
preventīvu sociālo problēmu
risināšanā, kā arī brīvprātīga
darba popularizēšanu un
sabiedrības uzmanības piesaistīšanu sociālās integrācijas
nozīmīgumam.

Tatjana Kalniņa

Ceraukstes
pagasta attīstības biedrība
„Rudenāji”

Saglabāt un popularizēt latviešu kultūras tradīciju tautas
deju, popularizējot latviešu
tautas dejas attīstību senioru
vidū, tādējādi veicinot tautas
dejas kultūras mantojuma
saglabāšanos no paaudzes uz
paaudzi, kā arī veicināt senioru
brīvā laika pavadīšanas iespējas Bauskas novadā.

Ingrīda Levko

3.

4.

Bauska

Sociāls projekts
„Radošums vieno 2018”

5.

Bauska

Projekts „Senioru deju
kolektīva „Senbiguļi”
tēls Bauskas novadā”

6.

Bērzu un
Ādžūnu
ciems

Projekts „Lai lepni
plīvo karogs mastā!”

Biedrība „Īslīces
sieviešu klubs
”Rītausma””

Uzstādīt karogu mastus Bērzu
un Ādžūnu ciemā, sadarbojoties ar vietējiem iedzīvotājiem, uzņēmējiem un pagasta
pārvaldi.

Aiga Baltalksne

Bauska

Projekts „Mēs no savas
tautas”

Ģimeņu, kurās
ir cilvēki ar
funkcionāliem
traucējumiem, biedrība
„Ābulis”

Kopīgās aktivitātes, veicinot
ģimeņu, kas audzina bērnus
un jauniešus ar invaliditāti,
iekļaušanos sabiedrībā.

Inga Ūbele

Jaunsaule

Projekts „Mūzika
Jaunsaules Evaņģēliski
luteriskajai draudzei”.

Jaunsaules
Evaņģēliski luteriskā draudze

Pilnveidot, padarīt augstvērtīgāku muzikālo skanējumu
draudzes pasākumos, liturģijā,
kā arī attīstīt, sekmēt bērnu
muzikālās iemaņas.

Jānis Jansons

Biedrība
„Kopdaris”

Sagaidot Latvijas simtgadi,
veikt daudzdzīvokļu mājas
E.Kapkalna ielā 3 labiekārtošanas un apkārtējās vides
sakopšanas darbus.

Artūrs Naida

Linda Tijone

Māris Kovals

7.

8.

9.

Īslīce

Projekts
„Sakopsim savu māju!”

10.

Bauska

Projekts „Tūrisma
ceļvedis „Izzini Bausku
bērna acīm””

Biedrība „Bauskas sākumskolas
padome”

Rosiināt mūsu novada bērnus
un jauniešus izzināt savu
pilsētu un radīt interesi par
tās nozīmīgākajām vietām,
tādējādi popularizējot pilsētu
un veicinot tūrisma attīstību
novadā.

11.

Brunava

Projekts „Budbergas
Svētā Pāvila ev.lut.
baznīcas teritorijas
sakopšana”

Budbergas Svētā
Pāvila Evaņģēliski luteriskā
draudze

Baznīcas teritorijas sakopšana
un labiekārtošana

Bauskas pilsētā vairākās vietās
skaisti zied pavasara ziedi – tulpes, krokusi, narcises un hiacintes, bet drīz pavasara vēstnešus
nomainīs vasaras ziedi.
SIA „Vides serviss” sabiedrisko attiecību speciāliste Aiva Avota-Zalstere informē, ka 2017. gada
izskaņā Bauskas novada pašvaldība
saņēma 7000 sīpolpuķu no uzņēmuma SIA „Horticom”. Dāvanā
saņemti 3500 tulpju, 2400 krokusu,
900 narcises un aptuveni 150 hiacinšu dažādās krāsās.
„Laikapstākļi pērnā gada nogalē bija tik labvēlīgi, ka pat ziemas
vidū varēja iedēstīt pavasara ziedus.
Krāšņo pavasara puķu sīpolus mūsu
darbinieki paguva sastādīt vēl vecajā gadā - 28. decembrī. Ziedu stādījumi veidoti pie novada domes, pie
Plūdoņa pieminekļa Saules dārzā,
dobē pie ieejas Bauskas pilskalnā,
Uzvaras un Baznīcas ielas krustojumā, Zaļās un Pionieru ielas krustojumā un citviet pilsētā,” vēsta Aiva
Avota-Zalstere.
Viņa arī piebilda, ka, līdzko pavasara ziedi noziedēs, tiks uzsākti
vasaras apstādījumu darbi.
Daži pilsētnieki, kuri ikdienā
pievērš uzmanību krāsainajām puķu
dobēm, satraukti ziņoja par it kā
izpostītu puķu dobi pie autoservisa
„Eva Autonams” Uzvaras ielā 11.
SIA „Vides serviss” sabiedrisko attiecību speciāliste Aiva Avota-Zalstere skaidro, ka postījumi
nav nodarīti. „Ziedu sīpoliņiem
konkrētā puķu dobe nepatika, un
šajā vietā puķes neizauga. Tās uzziedēja, bet iznīka. Kad ziedēšana
beigsies, tur, tāpat kā citur pilsētā,
veidosim vasaras apstādījumus,”
saka A.Avota-Zalstere.
Krāšņi un skaisti tiek labiekārtota

Lepojamies

arī Bauskas peldbaseinam pieguļošā
teritorija ieejas pusē. Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas
direktore Biruta Grantiņa pastāstīja, ka ieejas pusē tiks sastādītas 15
Pētera Līča dāvātās rozes. „Rozes
ir gaišas un smaržīgas. Divgadīgie
stādi ir ļoti skaisti. Baseina priekšpusi rotās ne tikai rozes un citi apstādījumi, bet arī brangs un skaists
laukakmens, kuru atraka un mums
uzdāvināja Gatis Ķēniņš no Dāviņu
pagasta. Bauskas peldbaseina dārzu
palīdz iekārtot dārzu arhitekte, bijusī vecsauliete un kādreizējās Bauskas vidusskolas absolvente Aija
Strēle,” saka B.Grantiņa.
Dārzniece Kristīne Čerņauska
kopā ar vīru Verneru Latvijai simtgadei un nākamā gada Bauskas pilsētas 410.jubilejai dāvās savdabīgu
dāvanu – rožu dobi Latvijas valsts
kontūrā.
„Kopā ar vīru pilsētai dāvināsim
30 rožu stādus, kurus iestādīsim
puķu dobēs pie viesnīcas „Rixwell
Bauska Hotel”. Rožu dobe būs
Latvijas kartes formā, kā veltījums
baušķeniekiem un pilsētas viesiem
svētkos vai vienkārši ikdienišķam
baudījumam. Puķu dobi ar vīru
veidojam prieka pēc, aiz mīlestības
pret rozēm, jo tieši šie ziedi ir mana
vājība. To, ka stādīsim rozes izlēmu
es, bet ka dobe būs Latvijas formā
– vīrs. Paldies Intai Savickai un
Ilgai Orupei par iniciatīvu un rožu
audzēšanas prasmju nodošanu man.
Dārzniece esmu trešo gadu, bet rozes pati potēju pirmo reizi. Rozes
savu patieso krāšņumu sasniegs
otrajā gadā. Tad simtgades svētki
būs beigušies, bet sekos nākamie –
Bauskas pilsētas 410. jubileja.”

Artūrs Dulbe,
sabiedrisko attiecību speciālists
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Īstenots projekts

Rekonstruēta Bauskas Mūzikas un
mākslas skola Upmalas ielā 5

Noslēgumam tuvojas vērienīgie
rekonstrukcijas darbi Bauskas Mūzikas un mākslas skolas (BMMS)
ēkā Upmalas ielā 5. Ir saņemti visu

kontrolējošo institūciju atzinumi,
tiek kārtota dokumentācija iesnieg-

šanai Būvniecības Valsts kontroles
birojā. Bauskas Mūzikas un mākslas
skola ir novada kultūrizglītības
centrs, daudzu mūzikas un mākslas

aktivitāšu norises vieta. Svarīgi, lai
tā būtu mūsdienīga, piemērota gan

1.kārta, kuras laikā notika nozīmīgi priekšdarbi - ārējo inženiertīklu
izbūve (lietus kanalizācija, drenāža, šahtu drenāža), kā arī vispārējie
būvdarbi - cokola atrakšana līdz
pamata pēdai, hidroizolācija, sienu
virsmu attīrīšana un izlīdzināšana,
sienu virsmu vertikālā hidroizolācija, pagraba un cokola sienu siltināšana ar apdari, pamatu aizsargmalas
izbūve un citi labiekārtošanas darbi.
Lai rekonstrukcija sekmīgi turpinātos, novada dome atbalstīja iespēju ņemt aizņēmumu Valsts kasē, kas
nodrošināja darbu nepārtrauktību
un izpildi. Tika plānots veikt darbus

pagrabstāva izbūve, elektroinstalācijas darbi, labiekārtošanas darbi
u.c.
Lai gan šo darbu uzskaitījums
aizņem vien dažas rindiņas, starp
tām jāizlasa gan celtnieku rūpīgais
darbs, gan skolas kolektīva spēja strādāt ekstremālos, bieži vien
specifiskajam mūzikas mācīšanas
procesam nepiemērotos apstākļos.
Uzteicama ir gan Mūzikas, gan
Mākslas nodaļu pedagogu spēja
būt elastīgiem un pacietīgiem šajos
„kaujas” apstākļos. Ļoti novērtējam
arī audzēkņu vecāku izpratni par
skolā veicamajiem uzlabojumiem,

par vairāk kā pusmiljonu eiro (EUR
574 513,57). Šo uzdevumu veica
celtniecības uzņēmums ar ļoti muzikālu nosaukumu - SIA „Kvintets
M”. Laikam tieši tāpēc sadarbība ar
celtniekiem bija veiksmīga, darbi
kopumā ritēja pēc apstiprinātā darbu izpildes grafika. Rekonstrukcijas
2.kārtas laikā Mūzikas skolas ēka
ieguvusi jaunus vaibstus gan ārēji,
gan iekšēji. Lūk, veikto darbu īss
uzskaitījums: jumta izbūve ar bēniņu telpu un ventkameru, fasādes
siltināšana un logu nomaiņa, ieejas
mezglu izbūve ar uzbrauktuvi, ventilācijas ierīkošana, signalizācijas
un zibens aizsardzības ierīkošana,

un grūtībām, kas reizēm jāpārvar,
pielāgojoties dažādām stundu laiku
un norises vietu izmaiņām.
Lielu un skanīgu paldies sakām
īstiem savas jomas profesionāļiemiestādes ēku un apsaimniekojamās
teritorijas pārzinim Mārim Slokam,
saimnieciskās nodaļas vadītājam
Mārtiņam Vilciņam, IT nodaļas
kolektīvam, SIA „Kvintets” kolektīvam, grāmatvedei Elitai Maskalei
un visiem, kuri palīdzēja mūsu
iestādei tapt skaistākai, siltākai un
drošākai.
Skolas 60.pastāvēšanas gadā
Mūzikas skolas jaunais izskats un
funkcionālās, estētiskās izmaiņas
ir ļoti liela dāvana
un prieks gan tās
darbiniekiem, audzēkņiem, gan arī
vietējai sabiedrībai,
jo Bauskas Mūzikas
un mākslas skola
turpina īstenot savu
mērķi – būt mūsdienīgai, radošai un
inovatīvai profesionālās ievirzes izglītības iestādei, kura īsteno kultūrizglītības
programmas plašam
interesentu lokam.

mācībām, gan dažādu pasākumu
norisei. Tāpēc prieks, ka vairākus
gadus ilgušie darbi būs vainagojušie ar rezultātu, kas priecēs gan

ēkas „iedzīvotājus” un pasākumu
apmeklētājus, gan ciemiņus un arī
pašus apjomīgo darbu veicējus.
Ēkas rekonstrukcija bija nepieciešama jau ilgāku laiku. Par to
liecina ēkas sākotnējā apsekošanā
un tehniskā stāvokļa izvērtēšanā
konstatētie trūkumi un neatbilstība
drošības normām. Tika lemts uzlabot ēkas vispārējo tehnisko stāvokli, novēršot mitruma iekļūšanu sienās un grīdā, uzlabot norobežojošo
konstrukciju siltumnoturību un ēkas
energoefektivitāti, panākt vajadzīgo
mikroklimatu, atbilstoši būvnormatīvu prasībām izglītības iestādēs,
novērst lietusūdeņu iekļūšanu ēkā,
uzlabot ēkas funkcionalitāti, ierīkojot jaunas mācību klases un pilnveidot esošās.
2016.gadā tika veikta būvdarbu

Anita
Velmunska,
BMMS direktore
Inga Briede,
BMMS
bibliotekāre

FOTOInguna Paegle

lasiet arī www.bauska.lv

2018.gada 11.maijā

5

Aktuāla informācija

Par projektu un pašvaldības
līdzekļiem novadā notiek ēku
remontdarbi
Bauskā un Bauskas novadā atsākušies vai turpinās ievērojami ceļu
infrastruktūras sakārtošanas un ēku
remontdarbi. Daļa no veicamo darbu
finansējuma ir rasti no pašvaldības
vai valsts budžeta, bet daļa realizējot

„ERAF” projektus.
Lielākie būvniecības darbi pašlaik
notiek Bauskas stadionā, kur tiek
būvēta Bauskas multifunkcionālā
sporta halle. Atbilstoši atklāta konkursa rezultātiem līguma slēgšanas
tiesības piešķirtas SIA „Selva Būve”.
Kopējā parakstītā līguma summa, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli,
ir 4 049 181,00 eiro.
Bauskas 2.vidusskola iegūst jaunu, skaistu un modernu veidolu –
tur notiek ēkas fasādes siltināšana.
Būvprojekta „Bauskas 2.vidusskolas
ēkas energoefektivitātes paaugstināšana - ēkas fasādes siltināšana” ietvaros mācību iestādei veic ēkas fasādes
sienu siltināšanu ar tehniskajiem
normatīviem un energoaudita rezultātiem atbilstošu akmens vates slāni
ar atbilstošu apdari. Tika veikta nodrupušo mūra vietu un logu pārsedžu
defektu likvidēšana.
Realizējot projektu, tiks pasargātas būvkonstrukcijas no tiešas vides
ietekmes, samazinātas apkures izmaksas, uzlabots vizuālais izskats.
Veicot ēkas fasādes siltināšanu tiks
novērsti Energoaudita konstatētie
trūkumi norobežojošajās konstrukcijas - ārsienās, ēkas cokola stāvā,
bēniņu pārsegumā, jumta konstrukcijā un pagraba pārsegumā, logiem un
durvīm.

Galvenās projektā īstenotās aktivitātes:
– sienu, jumta un cokola siltināšana;
– PVC logu nomaiņu pret energoefektīviem PVC logiem;

– durvju nomaiņa, jumta seguma
maiņa.
Būvprojekta „Bauskas 2.vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana – ēkas fasādes siltināšana”
līguma slēgšanas tiesības piešķirtas

SIA „PRODEV”.
Ēkas siltināšanas kopējās izmaksas ir 831 665,65 eiro.
Projekta īstenošanai ir nepieciešams finansējums no Bauskas novada
pašvaldības budžeta līdzekļiem, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.
Paralēli Bauskas 2.vidusskolas
ēkas fasādes siltināšanai, notiek arī
sporta laukuma pārbūve – sporta

infrastruktūras attīstībai un uzlabošanai. Sporta laukumu izmantos trīs
izglītības iestādes – Bauskas 2.vidusskola, Bauskas pamatskola un PII
„Zīlīte”.
Darbu veic SIA „Reaton Ltd” un
sporta laukuma būvniecības izmaksas ir 1 481 336 eiro.
Sporta laukuma pārbūve notiek
projekta „Bauskas Valsts ģimnāzijas
un Bauskas 2.vidusskolas infrastruktūras sakārtošana” ietvaros. Projekta
kopējais plānotais budžets ir 8 173
459 eiro, un to plānots investēt sešos gados. No kopējām plānotajām
izmaksām Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums ir 3
387 334 eiro, valsts finansējums 428
971 eiro un pašvaldības līdzfinansējums attiecināmajām un neattiecināmajām izmaksām ir 4 357 154 eiro.
Pašlaik būvnieki veic būvlaukuma
iekārtošanu un rakšanas darbus. Ir
nozāģēti arī koki.
Bauskas novada Īslīces pagastā
tiek realizēts projekts „Īslīces kultūras nama 1.stāva atjaunošana”.
Projekta mērķis ir veikt Īslīces
kultūras nama 1.stāva telpu grupu
vienkāršoto atjaunošanu, lai nodrošinātu kultūras pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību un

veicinātu nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma sakārtošanu un saglabāšanu, uzlabotu iekštelpu vizuālo
stāvokli.
Galvenās projektā īstenotās aktivitātes:
– kāpņu telpas remonts;
– durvju nomaiņa;
– vestibila/vējtvera pārbūve;
– jumtiņa virs terases izveide;
– gaiteņu un kabineta remonts;
– lielās zāles grīdas atjaunošana
un radiatoru koka aizsargrežģu izgatavošana, nomaiņa;
– skatuves sienu atjaunošana;
– tualešu atjaunošana un izveide
vides pieejamības nodrošināšanai
personām ar īpašām vajadzībām.
Kopējais projekta budžets ir 69
140.09 eiro. 45 000,00 eiro ir Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku
attīstībai (ELFLA) finansējums, savukārt Bauskas novada pašvaldības
līdzfinansējums – 24 140.09 eiro.

Arturs Dulbe,
sabiedrisko attiecību speciālists
FOTO-Arturs Dulbe un
Rihards Pāviška

19. maijā Starptautiskā Muzeju nakts
Bauskas pils – teiku un leģendu šūpulis
19.00 – 20.00 Muzikāls pārsteigums pils priekšā
19.00 – 23.00 Bauskas pils interjeru un vēstures ekspozīciju, izstāžu „Tērps un rotas Kurzemes hercogistē 1562-1620”, „Bauskas pils
- militārs nocietinājums”, „Bauskas pils dekoratīvo akmens kalumu
kolekcija” apskate
19.00 – 23.00 Instalācijas „Iemūrētā sieviete” un „Noslēptie dārgumi”
23.00 – 23.20 Performance „Leģenda par raganu”, ārpus pils dienvidu terasē – pret pilsdrupu troni
Bauskas muzejs – „Līganā āra bērzā vālodzes šūpulītis…”
(P.Jurciņš)
19.00 – 24.00 „Atkal Bauskā pēc 90 gadiem”
Gleznotāji: Arnolds Nulītis, Vilis Linga, Pēteris Zutis (1928)
– „Laikmetīgā bronza” Anatolija Nazarenko rotas
– Jāņa Salena tulpju kolekcijas izstāde
– Pirmo reizi atklātais krājums – „virtuve”
– Par omulību rūpēsies „Muzeja atbalsta biedrības mazais orķestris”
19.00 – 21.00 – Līdzdalība konkursā „Muzeju nakts foto orientēšanās Bauskā”
V.Pūdoņa muzejā „Dūmainā tumšistabiņā karājas šūpulis
man”
(V.Plūdons)
19.00 – 21.00
– Ticējumi laimīgai dzīvei
– Jaunatvērtās ēkas – klēts un kūts
– Spēles labam noskaņojumam

PAŠVALDĪBAS
POLICIJA
Adrese: Uzvaras iela 6, Bauska
Pašvaldības policijas mobilais tālrunis 20278188
Vienotais e-pasts: pasvaldibaspolicija@bauska.lv

Pašvaldības policijas darba laiks:
P.-C. 8:00-18:00
Pk.-S. 8:00-24:00
Sv.
8:00-18:00
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18.maijs – Starptautiskā Muzeju diena

Bauskas pils muzejs aicina aplūkot jauniegūtus unikālus eksponātus
2014. gadā tika pabeigta Bauskas
pils jaunākās daļas - Kurzemes hercogu Ketleru dinastijas rezidences
atjaunošanas darbi. Šajā pils daļā
16.-17.gadsimtā atradušies hercoga
un hercogienes apartamenti, zāles
pieņemšanām un hercogistes apspriedēm, pilskunga dzīvojamās
telpas, kā arī pils vārtu sardze un
saimniecības telpas – zirgu stallis,
saimes istaba, klēts un pagrabs.
Muzeja izveides koncepcija paredz
šajās telpās ekspozīciju veidot kā
pils pastāvēšanas laika interjera iekārtojumu, iezīmējot katras telpas
sākotnējo funkciju. Ar Bauskas novada domes atbalstu, mērķtiecīgi
papildinot savas krājuma kolekcijas,
muzejs katru gadu apmeklētājiem
piedāvā iespēju vērot pili attīstībā,
iegūstot arvien pilnīgāku priekšstatu
par renesanses un manierisma laika
kultūru, telpu iekārtojumu un sadzīves priekšmetiem.

Hercogienes istabā apskatāma
1646. gadā izgatavota dāņu tipa
gulta ar baldahīnu, kas dekorēta
unikāliem kokgriezumiem. Gultas
iegādi atbalstīja Valsts kultūrkapitāla fonds. Centrālajā daļā attēlots reliģisks sižets – pasludināšanas aina.
Erceņģelis Gabriels ieradies pie Marijas, lai pasludinātu, ka viņa dzemdēs Pestītāju. Kā raksta filozofijas
doktors A. Rubenis: „Īstā sievietes
vieta (16.gs.) bija guļamistaba, kas
atbilda dižciltīgo nama funkcijai radīt pēcnācējus. Tā bija tik satraucoša, noslēpumaina nodarbošanās,
ka tai bija jānotiek noslēgtā un drošā
telpā, kuras centrā atradās ģimenes

pils – gulta.” Gulta klāta ar dažādu pildījumu (salmu, vilnas, dūnu)
matračiem un pārklāta ar krāšņu
17.gadsimta damasta auduma segu.
Pie gultas sievišķīgs elements - astoņstūra formas spogulis greznā rāmī,
kurā iestrādāti krāsaini akmeņi un
bronzā kaltas eņģeļu galviņas. Spogulis 16. gs. izgatavots Venēcijā. Tā
kā hercoga ģimene bieži pārcēlās no
pils uz pili, pie telpas sienām novietotas mantu lādes – viena krāsota,
dekorēta ar vīriešu un sieviešu portretiem medaljonos, jūras zirdziņiem
un augu motīviem, otra ar ornamentētu priekšpusi un lauvas ķepu tipa
kājām. Telpas centrā Ziemeļitālijas
16.gadsimta apaļš galds ar nolokāmiem segmentiem. Uz galda novietota lādīte ar zāļu pudelītēm. Telpu
apgaismo dzelzs ķēdē pakārts kroņlukturis ar vāravas figūru un aļņa
ragiem - 16.gsadsimts, Vācija. Pils
1650.gada inventarizācijas protoko-

lā pieminētas trīs līstes apkārt telpas
sienām. Tas rosina domāt, ka hercogienes guļamistabā pie līstēm bijuši
nostiprināti gobelēni, kas bija viegli
uzmontējami un noņemami, sarullējami un pārvietojami, jo pārbraucienos uz citām pilīm tie tika ņemti
līdz. Gobelēni pasargāja no caurvēja
un palīdzēja telpās saglabāt siltumu.
Utilitāro funkciju nereti aizēnoja
vēlme izcelties, līdz ar to, gobelēns
uzskatāms par vistiešāko īpašnieka
statusa, bagātības un varas atspoguļojumu. Ir saglabājušās liecības
par tekstīlijām Kurzemes hercogu
īpašumā. 1654. gada Jelgavas pils
mantu inventārā uzskaitīti „septiņi

Jaunieši īsteno idejas Codes pagastā
Ar šā gada 2018. gada martu Codes pagastā darbu sācis jaunatnes
darbinieks. Marta nogalē Codes pagasta jaunieši pirmo tikās, lai pārdomātu, ko jaunieši vēlētos darīt savā
brīvajā laikā. Esam jau realizējuši
pirmos pasākumus.
Lai jauniešus iepazīstinātu ar pagastā esošajiem uzņēmumiem, devāmies pirmajā ekskursijā. Bijām
uz SIA „Auto Profi” iepazināmies
ar automehāniķa specialitāti, savukārt, SIA „Kvēle” apguvām elektriķa arodu un izmēģinājām, kā ir

uzkāpt elektrības stabā.
Atklājām fotokonkursu jauniešiem „Mani pavasara mirkļi”, kur
jauniešiem ir iespēja fotografēt mīļākos dabas skatus Codes pagastā.
Maijā paredzētas orientēšanās sacensības „Jaunieši var!”, kurās varēs iepazīt Jauncodes interesantākās
vietas. Tāpat plānojam filmu, spēļu
pēcpusdienu, kad kopā aizvadīsim
pēdējās skolas dienas un apbalvosim fotokonkursa uzvarētājus.
Codes pagasta jaunieši veido
idejas Jauncodes bibliotēkā. Ja esi

gabali ar figūrām, 13 jaunas tapetes ar figūrām, sešas vecas, lielas,
ar figūrām, divas vecas, lielas, cauraustas ar zeltu, viena veca, maza,
caurausta ar zeltu, piecas mazas, ar
figūrām un divas mazas, ar lapu ornamentu, ne pārāk vecas, divas vecas ar figūrām”. Ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu muzejs šogad
iegādājies 16.gadsimta flāmu gobelēnu “Vertumns un Pomona”. Vertumns romiešu mitoloģijā ir dažādu
pārmaiņu dievs. Saskaņā ar leģendu
- bija apveltīts ar spēju pieņemt dažādas formas un izskatu. Viņš kopā
ar sievu Pomonu pārvaldīja dārzus.
Pomona romiešu mitoloģijā ir augļu
dieviete. Gobelēnā attēlotais sižets
un zāļu kastīte uz galda sasaucas ar
hercogienes Elizabetes Magdalēnas
(1580-1649) aizraušanos ar dārzkopību, eksotisku koku un ārstniecības
augu audzēšanu.
Renesanses pilīs vīram un sievai

bija atsevišķas istabas, kas pildīja
gan guļamtelpas, gan darba telpas
funkcijas. Hercoga istabā eksponēta holandiešu tipa ozolkoka gulta ar
baldahīnu, izgatavota 17. gs pirmajā
pusē un dekorēta ar kokgriezumiem.
Mūsdienu cilvēkam abas gultas varētu šķist pārāk īsas ērtai gulēšanai,
bet jāatzīmē fakts, ka tolaik augstmaņi gulēja pussēdus. Gulta pārsegta ar 17.gs. beigās Marseļā izšūtu
segu. Abās istabās pie kamīna redzamas ogļu pannas garos, virpotos
kātos, ko izmantoja gultas sildīšanai. Hercoga istabā novietots rakstāmgalds ar dabīgā šīfera plātni, kas
ievietota riekstkoka galda virsmā.
aktīvs un vēlies piedalīties mūsu aktivitātēs, tad tiekamies piektdienas
pēcpusdienās Jauncodes bibliotēkā!
Informāciju par pasākumiem
meklē Codes pagasta jauniešu facebook lapā „Codes pagasta jaunatne”, Codes pagasta pārvaldē un
Jauncodes bibliotēkā.

Kaspars Kalējs, Codes pagasta
jaunatnes darbinieks
FOTO-Codes pagasta
jaunieši Lielajā Talkā

Šis galds izgatavots 17. gs. Šveicē,
kur aizsākusies šāda tipa galdu izgatavošana. Līdzīgi galdi bieži redzami vācu mākslinieku gravīrās, kā arī
Vācijas, Šveices un Austrijas piļu un
birģeru namu iekārtojumā.
Hercoga zālē apskatāms ap 1520.
gadu Ziemeļitālijā izgatavots masīvs
riekstkoka galds. Viduslaikos un renesanses laikā ēdienreizēm izmantoja garus, lielus galdus, kurus sauca
arī par refektorija (ēdamtelpas) galdiem.
Pilskunga pieņemšanas zāle beidzot tikusi pie kroņluktura, kas ir
precīza Nurmes ev. lut. baznīcas 17.
gs. 2. puses kroņluktura kopija ar
skaistu detaļu - sievietes kailfigūru
ar karogu rokā.
Pilskunga virtuve papildināta ar
vairākiem tipiskiem eksponātiem –
17.gs. misiņa smeļamo kausu, putu
karoti un galda ogļu panniņu ēdiena
uzsildīšanai. Īpašs ir metāla riņķveida gaļas āķis, kāds bieži redzams
holandiešu gleznās, kur attēlotas
sadzīves ainas. Gaļas āķi izmantoja
žāvējumu, medījumu, zivju īstermiņa glabāšanai. To ar trīšu palīdzību
varēja pacelt pie telpas griestiem,
lai tam netiktu klāt grauzēji un mājdzīvnieki.

Muzeja kolekcijas papildina arī
privātpersonu dāvinājumi. Stiprinājumu pēdas pils apmetumā liecina,
ka, tipiski laikmetam, atsevišķas
telpas varēja būt dekorētas ar ornamentētām, daudzkrāsainām ādas
tapetēm. Lai ilustrētu šo telpu dekorēšanas paņēmienu, muzejs ilgāku laiku nesekmīgi mēģināja savā
krājumā iegūt šādas tapetes paraugu. Negaidīti pilī ieradās Briselē
dzīvojošā Ineses Svilāns kundze
ar dāvinājumu - 17.gs. beigu ādas
tapešu diviem fragmentiem, kurus
pēc restaurācijas varēs eksponēt pils
interjera ekspozīcijā.
Interjeru iekārtojuma ekspozīciju
bagātināšana turpināsies. Zemgales
Plānošanas reģions Latvijas Valsts
mežu finansētās Zemgales Kultūras programmas ietvaros atbalstījis
Bauskas pils muzeja projektu „Kurzemes –Zemgales hercoga Vilhelma un hercogienes Sofijas portreti
Bauskas pils muzeja pastāvīgajai
ekspozīcijai”.

Ruta Garklāva, Bauskas
pils muzeja sabiedrisko
attiecību speciāliste - klientu
apkalpošanas vadītāja
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Informācija, paziņojumi

Bauskas novada kultūras pasākumu
plāns maijā
Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

11.maijā plkst.18.00

Īslīces Kultūras namā

Māmiņdienas koncerts „Saulītē sildīties, māmiņai pieglausties”

12.maijā plkst. 12.00

Pie Codes pamatskolas

Ģimeņu diena

12. maijā plkst. 13.00

Kultūras centrā „Dāvis”

Māmiņdienas svētku pēcpusdiena

17. – 20.maijs, atklāšana
17.maijā plkst.17.00

Bauskas muzejā

Jāņa Salena tulpju kolekcijas izstāde

19. maijā plkst. 14.00

Pie Grenctāles kultūras nama Retro Auto izstāde sadarbībā ar Biržu auto klubu

19.maijā plkst. 17.00

Grenctāles kultūras namā

Grupas „Menuets” koncerts Jāiegādājas biļete

19.maijā 19.00 – 24.00

Bauskas muzejā

Starptautiskā muzeju nakts Bauskas muzejā „Līganā āra bērzā
Vālodzes šūpulītis…”/P.Jurciņš/

19.maijā 19.00 – 21.00

V.Plūdoņa muzejā

Starptautiskā muzeju nakts „Dūmainā tumšistabiņā Karājas
šūpulis man” /V.Plūdons/

24.maijā plkst. 12.00

V.Plūdoņa muzejā

Viļa dienas pasākums

25. maijā plkst. 22.00

Bauskas Pilskalna parka
estrādē

Vasaras sezonas atklāšanas retro balle (Dj Gunchs, Tranzīts)
Jāiegādājas biļetes

Vecsaules pagastā Jaunsaulē
(pie Jaunsaules skolas)

BAUSKAS NOVADA SVĒTKI „Spīdēj’ saules vainadziņš
deviņiem stariņiem”
Galvenā skatuve
12.00-12.20 - Svētku atklāšana
12.20-13.40 - Bauskas novada deju kolektīvu un jaukto koru
koncerts
14.00-15.20 - Koncertprogramma kopā ar Aiju Andrejevu un Ivo
Fominu
15.40-17.20 - Valmieras drāmas teātra grupa „Žerāri”. Satīriski
izklaidējoša muzikāla programma
17.30-18.50 - Vakara oficiālā daļa
21.00-01.00 - Balle ar grupu „Dakota”
Mazā skatuve
13.40-14.00 - Muzikāla tikšanās ar „X Faktora” dalībnieku
Robertu Eihe
15.00-16.00 - Jauniešu ritma grupa „Radiridirī” no Limbažu
novada
16.30-17.30 - Jauniešu aktivitātes
19.00-20.00 - Saksofona kvarteta koncerts

26. maijā
no plkst. 12.00

27.maijā
plkst.12.00
30.maijā
plkst.18.00

Īslīces Kultūras namā

Īslīces Kultūras namā

Ģimenes dienas pasākums Īslīcē
Īslīces vidusskolas mācību gada noslēguma pasākums

Bauskas muzejs aicina piedalīties
izstādes veidošanā
Bauskas muzejā šobrīd top ekspozīcija „DEVIŅDESMITIE NO SIMTS”, ko plānots atvērt apskatei šī gada
novembra sākumā.
Izstādes vizuālā materiāla papildināšanai ir nepieciešamas vairākas pagājušā gadsimta 80.gadu beigām un
90.gadiem raksturīgas lietas, tāpēc aicinām atsaukties baušķeniekus, kuru īpašumā ir tālāk uzskaitītās lietas, kas
Jums vairs nav vajadzīgas. Muzejs tās labprāt iegūtu savā krājumā:

Bauskas muzejs
aicina atsaukties cilvēkus, kam albumos ir fotogrāfija vai
vairākas, kur ir redzama BAUSKAS MILICIJAS vecā ēka,
toreizējā A.Upīša ielā Nr.58, tagadējā V.Plūdoņa iela Nr.58.
Jūsu informāciju gaidīs muzeja galvenā krājuma glabātāja
Ilva Strautzele.
Tālr. 29143482.

– Priekšmeti ar nacionālo simboliku – nozīmītes, uzlīmes u.tml. – pirmo kooperatīvu ražojumi 1980-to gadu
nogalē
– 1980-to gadu beigu un 1990.-1991.gada preču iegādes taloni
(cukuram, šņabim, veļas pulverim, cigaretēm u.tml.)
– Pircēju vizītkartes
– „Royal” spirta 1 litra pudeles ar etiķeti un korķi (1990-to gadu vidus)
– Asaru gāzes baloniņi pašaizsardzībai (1990-tie gadi)
– 1980-to gadu beigu un 1990-to gadu sākuma ārzemju mūzikas audiokasetes un videokasetes
ar ārzemju filmām oriģinālos (krāsainajos) „vāciņos”.
– „Vārītie” džinsi labā stāvoklī
– Adīts vilnas džemperis „ar auseklīšiem” labā stāvoklī
– 1990-to gadu kafijas vārāmais automāts
– Lielās (mīkstās) datoru disketes (1990-to gadu sākums)
– Sony Play Station spēļu konsole ar pieslēgumu pie televizora un spēļu kasetes-disketes
Ja Jūsu rīcībā ir kaut kas no minētā, lūdzu atnesiet uz Bauskas muzeju un atstājiet pie dežurantiem,
vai arī piezvaniet pa kādu no tālruņa nr.: 63960506, 63960508, 63960509, nepieciešamības gadījumā aizbrauksim pie Jums.
Būsim pateicīgi par Jūsu atsaucību!

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.

