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Ziņa

Var iesniegt
projektus Zemgales
Kultūras
programmā – 2018
Zemgales Plānošanas reģions
(ZPR) izsludina Valsts Kultūrkapitāla fonda (mērķprogrammas „Atbalsts kultūras programmām reģionos” Latvijas Valsts mežu finansētās
Zemgales Kultūras programmas –
2018 projektu konkursu.
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Darbu uzsākusi
pašvaldības
policija

Kantrimūzikas
festivāls šogad
20.reizi

Lepojamies

Konkursa „Latvijas Būvniecības Gada balva
2017” laureātu vidū trīs Bauskas novada objekti

Tā mērķis ir veicināt Zemgales
reģiona tradicionālo kultūras vērtību
saglabāšanu, popularizēšanu un pieejamību plašai sabiedrībai, tostarp
veicināt zemgaļu un sēļu materiālās
un nemateriālās kultūras daudzveidības saglabāšanu, vienota Zemgales
tēla veidošanu, atbalstīt jaunrades un
pētniecības procesus kultūras jomā,
sekmēt reģiona līdzsvarotu attīstību
kultūras nozarē.
Šogad Valsts Kultūrkapitāla fonda Padomes piešķīrums Zemgales
Kultūras programmas projektu konkursam ir dāsnāks nekā pirms gada.
Pavisam projektu ieviešanai atvēlēti
120 000 eiro. Pērn programmas projektu atbalstam bija piešķirts 71 000
eiro, taču iesniegtajos 105 projektu
pieteikumos pieprasītā kopējā summa sasniedza teju 285 000 eiro. Tādējādi atbalstu guva vien 45 projekti.
Jaunā konkursa projektu pieteikumi iesniedzami no 7. marta līdz 4.
aprīlim pulksten 12 Zemgales Plānošanas reģiona birojā Jelgavā vai
Jēkabpilī. Savukārt apstiprināto projektu ieviešana ilgs no 1. maija līdz
15. decembrim.
Līdztekus tam interesentiem iespējams saņemt individuālas konsultācijas pie programmas ieviešanas
koordinatores Sanitas Larionovas
ZPR birojā Jelgavā, Katoļu ielā 2B,
vai pa tālruni 63025828, vai E-pastā:
sanita.larionova@zpr.gov.lv.
Svarīgi iegaumēt, ka konsultācijas projektu pieteikuma iesniedzējiem piecas dienas pirms iesniegšanas termiņa beigām, netiks vairs
sniegtas.
Plašāka informācija par nolikumu, veidlapu un pieteikšanos semināriem ZPR interneta vietnes www.
zemgale.lv sadaļā Aktualitātes.

Juris Kālis, ZPR sabiedrisko
attiecību speciālists

Viesnīca atpūtas kompleksā „MIĶELIS”, Gailīšu pagastā, Bauskas novadā
Foto: Edgars Namiķis
Apbalvošanas ceremonijā VEF
Kultūras pilī 7.martā paziņoti konkursa „Latvijas Būvniecības Gada
balva 2017” laureāti.
Nominācijā
„Restaurācija”
Atzinības raksts - Bauskas novada pašvaldības restaurētā Viļa
Plūdoņa muzeja klēts. Pasūtītājs: Bauskas novada dome. Projekts „Livland group”. Būvnieks
„Warss+”, būvdarbu vadītājs Matīss Markovskis. Būvuzraudzība
Raimonds Bretšneiders, „Būves
birojs”.
Nominācijā „Publiskās ārtelpas objekts” 2.vieta – Sinagogas
dārzs Bauskā, Rīgas ielā 35B. Pasūtītājs: biedrība „Latvijas Ebreju
draudžu un kopienu padome”. Tēlnieks Ģirts Burvis.
Nominācijā „Jaunbūve - sabiedrisks objekts” 2.vieta –
viesnīca
atpūtas
kompleksā

„MIĶELIS”, Gailīšu pagastā,
Bauskas novadā. Pasūtītājs: „UZVARA-LAUKS”, projekts Jānis
Rinkevičs, „Projektēšanas birojs
A.I.D.E”. Būvnieks „Benson Industry”, projekta vadītājs Dainis
Bensons. Būvuzraudzība „IJ Vide”,
Indulis Jugans.

Savukārt pašlaik pieejamā informācija liecina, ka Latvijas būvniecības nozares profesionālo organizāciju organizētās skates „Gada labākā
būve Latvijā 2017” finālā – skates
trešajā kārtā – iekļuvušas mūspuses
divas ēkas.
Kategorijā „Restaurācija” iekļuvusi
Viļa Plūdoņa muzeja ratnīca un klēts.

Kopumā konkursā „Latvijas
Būvniecības Gada balva 2017” tika
sadalītas balvas desmit nominācijās: fasāžu renovācija, jauna inženierbūve, inženierbūves rekonstrukcija, jaunbūve dzīvojamā ēka, jauna
sabiedriskā ēka, koka būve, publiskā ārtelpa, ražotne, rekonstrukcija,
restaurācija.

Ratnīcai tika rekonstruēts griestu
pārsegums, restaurēta ēkas fasāde.
Projektā maksimāli autentiskā izskatā nomainīti logi un durvis, stiprināti
pamati, izveidots ķieģeļu grīdas klājums, ierīkota drenāža un veikti citi
darbi.

Šogad konkurss norisinājās Latvijas simtgades zīmē. Saņemti kopumā 114 pieteikumi, kas pārstāvēja visdažādāko būvju tipoloģiju un
aptvēra visu Latvijas teritoriju, kā
arī ārvalstis – Zviedriju un Lietuvu.

Savukārt klēts ir atguvusi zudušo
ēkas daļu. Būvniecības laikā tika atjaunoti pamati, nomainīti bojātie un
deformētie akmeņi, restaurētas un
atjaunotas sienu un karkasa konstrukcijas, grīdas, griesti un durvis.

Izveidota ēkas apdare un veikti citi
darbi.
Kategorijā „Restaurācija” finālistu vidū arī atjaunotās Rīgas svētā
Jēkaba katedrāles altārdaļas fasādes
un vitrāžas, VEF ražošanas korpusu
fasādes, paviljons – rotonda Tempļakalna parkā Alūksnē un dzīvojamā
ēka Rīgā, Alberta ielā 5.
Finālam tiek virzītas 45 būves no
78 būvēm, kuras piedalījās otrajā kārtā.
Skates „Gada labākā būve Latvijā 2017” fināls – labāko būvnieku
prezentācijas un dalīšanās pieredzē
– notiks RTU Arhitektūras fakultātē
20. martā no 9.00 līdz 16.00. Uzvarētāju apbalvošana notiks 28. martā
plkst. 16.00 Latvijas Nacionālajā
bibliotēkā.

Zane Gorškova,
sabiedrisko attiecību
speciāliste
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Aktuāla informācija
Paziņojums par izsoli
Bauskas novada dome 2018.gada
21.martā pulksten 13.30 Bauskas
novada domes telpās Uzvaras ielā
1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma „Šarlotes kapsēta”,
Ceraukstes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4050 003 0082, sastāvā
esošas zemes vienības ar platību
0,2020 ha, kadastra apzīmējums
4050 003 0154, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā
cena jeb izsoles sākumcena – EUR
2000,- (divi 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 „Šarlotes kapsēta”, Ceraukstes
pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR
20,- (divdesmit eiro), kas jāieskai-

Paziņojums par izsoli
Bauskas novada dome 2018.
gada 21.martā pulksten 13.45
Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa, „Sniedzes”-3, Grenctāle,
Brunavas pag., Bauskas nov.,
kadastra Nr. 4046 900 0146, kas
sastāv no divistabu dzīvokļa ar
kopējo platību 48,1 m², kopīpašuma 481/1832 domājamām daļām
no daudzdzīvokļu mājas, kadastra
apzīmējums 4046 011 0088 003,
zemesgabala, kadastra apzīmējums
4046 011 0091 atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena
jeb izsoles sākumcena – EUR 1800,(viens tūkstotis astoņi 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 - dzīvokļa „Sniedzes”-3, Brunavas pag., Bauskas nov., izsoles
nodrošinājuma summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR

Paziņojums par izsoli
Bauskas novada dome 2018.
gada 21.martā pulksten 14.00
Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Sniedzītes”, Vecsaules pag., Bauskas
nov., kadastra Nr. 4092 005 0123,
kas sastāv no zemes vienības ar platību 2,62 ha, kadastra apzīmējums
4092 005 0123, atklātu, mutisku,
atkārtotu izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā
cena jeb izsoles sākumcena – EUR
2200,00 (divi tūkstoši divi 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 – „Sniedzītes”, Vecsaules pag.,
Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR
20,00 (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ.

Bauskas novada dome 2018.
gada 21.martā pulksten 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, atkārtotu izsoli ar
augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā
cena jeb izsoles sākumcena – EUR
12 000,- (divpadsmit 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.

Paziņojums par izsoli

ta Bauskas novada domes, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr.
LV06UNLA0050014355676, AS
„SEB” banka, kods UNLALV2X ar
atzīmi „Nekustamā īpašuma „Šarlotes kapsēta”, Ceraukstes 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.
20,- (divdesmit eiro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr.
LV06UNLA0050014355676, AS
„SEB” banka, kods UNLALV2X ar
atzīmi „Nekustamā īpašuma - dzīvokļa „Sniedzes”-3, Brunavas 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.
Nr.90009116223, bankas kontā
Nr. LV06UNLA0050014355676,
AS „SEB” banka, kods UNLALV2X ar atzīmi „Nekustamā īpašuma – „Sniedzītes”, Vecsaules 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.
LV06UNLA0050014355676, AS
„SEB” banka, kods UNLALV2X
ar atzīmi „Nekustamā īpašuma –
Zaļā iela 37, Bauska, 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.

Vēl var iesniegt projektu
„Mēs savam novadam 2018”
Bauskas novada pašvaldība izsludinājusi projektu konkursu „Mēs savam novadam 2018”. Šajā gadā
paredzētais finansējums 10 000 eiro. Projekta pieteikums ar norādi „Projektu konkursam „Mēs savam
novadam 2018”” jāiesniedz Bauskas novada pašvaldības iestādē “Bauskas novada administrācija” līdz
2018.gada 29.martam plkst. 15.00. Adrese: Bauskas novada administrācija, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads.
Konsultācijas – Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Iveta Balcere (tālr. 63921942, e-pasts:
iveta.balcere@bauska.lv) un teritorijas plānotāja Dace Platonova (tālr. 63963972, e-pasts: dace.platonova@
bauska.lv).
Pieteikuma veidlapa, vērtēšanas kritēriji un atskaišu veidlapa pieejama pašvaldības interneta mājaslapā
www.bauska.lv sadaļā „Līdzdalība” - „Mēs savam novadam 2018”.

Jaunums: būtiski uzlabojumi ALTUM
biznesa uzsācēju atbalsta programmā

Ieviesti uzlabojumi Attīstības finanšu institūcijas ALTUM biznesa
uzsācēju atbalsta programmā.
Galvenās izmaiņas:
- starta finansējumu aizdevuma veidā var saņemt uzņēmumi līdz 5 gadu
vecumam, līdzšinējo 3 gadu vietā;
- no 8 līdz 10 gadiem pagarināts
aizdevuma atmaksāšanas termiņš;
projektiem nekustamā īpašuma iegādei, būvniecībai vai rekonstrukcijai līdz 15 gadiem;
- aizdevumam var pieteikties arī
pašnodarbinātas personas, ne tikai
uzņēmumi.
Kā uzsver ALTUM Zemgales reģionālā centra vadītāja Mārīte Lazdiņa– trīs gadu periods no uzņēmuma
dibināšanas brīža var būt nepietiekams, lai izstrādātu biznesa ideju,
izveidotu komandu, uzsāktu kaut vai
nelielu ražošanu un iegūtu naudas
plūsmu, lai uzņēmums varētu pretendēt uz komercbanku finansējumu.
Arī aizdevuma termiņa pagarināšana
ir būtisks ieguvums, jo ļaus samazināt aizdevuma ikmēneša maksājumu
ietekmi uz naudas plūsmu, kas īpaši
svarīgi ir lielāka apjoma aizdevumiem.
Izmaiņas veiktas, ņemot vērā Minis-

tru kabinetā šā gada 23. janvārī apstiprinātos grozījumus noteikumos par mikroaizdevumiem un starta aizdevumiem.
ALTUM kopumā Starta programmā līdz 2017. gada beigām jaunajiem
uzņēmumiem piešķīrusi 39 miljonus
eiro, kopumā atbalstot vairāk nekā
2000 uzņēmumu.
Lielākā biznesa uzsācēju aktivitāte ir Rīgā, kur piešķirti 48% no
Starta programmas aizdevumiem.
Rīgai seko Vidzeme – 18% no aizdevumiem, Zemgalē un Latgalē – 12%
katrā no reģioniem, savukārt 10%
aizdevumu piešķirti biznesa uzsācēju
projektiem Kurzemē.
Starta programmā pieejams finansējums investīcijām un apgrozāmajiem
līdzekļiem no 2000 līdz 150 000 eiro,
ar atmaksas termiņu līdz 10 gadiem.
Aizdevumiem līdz 7000 eiro nav nepieciešama aizņēmēja līdzdalība projektā, aizdevumiem virs 7000 eiro –
līdzdalība ir 10% no projekta summas.
Jelgavas reģionālais centrs, Lielā
iela 12, Jelgava, klientu pieņemšana
katru darba dienu no plkst. 8:30-17.00.
Tuvākais konsultāciju birojs :
Pionieru iela 1/1, Bauska, konsultāciju laiki pirmdienās un trešdienās
9.00-12.00 un 12.30-17.00
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Saistošie noteikumi
Grozījumi Bauskas novada domes 2014.gada
27.marta saistošajos noteikumos Nr. 2
„Saistošie noteikumi par Bauskas novada
pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”
„IV. Pabalsts krīzes situācijā.
5. Izteikt 16. un 17.punktu šādā
redakcijā:
„16. Pabalstu krīzes situācijā var
piešķirt ģimenei (personai) līdz 715
euro apmērā, ja krīzes situācijas radīto apstākļu dēļ ģimene (persona)
nespēj saviem spēkiem nodrošināt
savas pamatvajadzības.
17. Pabalstu var pieprasīt trīs
mēnešu laikā no krīzes situācijas
rašanās dienas, kopā ar iesniegumu
iesniedzot dokumentu, kas apliecina
krīzes situācijas iestāšanās faktu, kā
arī citus dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai, ja tie nav
valsts vai pašvaldību iestāžu rīcībā.”
6. Papildināt 21.punktu aiz vārda
„kārtībā” ar vārdiem „un apmērā”.
7. Svītrot 22.punktu.
8. Izteikt 23.punktu šādā redakcijā:
„23. Ikmēneša pabalsts aizbildņiem tiek piešķirts par bērniem, par
kuru ievietošanu aizbildņa ģimenē
lēmumu pieņēmusi Bauskas novada
Bāriņtiesa. Pabalsta apmērs viena

bērna uzturam un audzināšanai ir
100 euro mēnesī. Ja, atrodoties pie
aizbildņa, bērns izglītības iegūšanai
tiek ievietots internātskolā ar diennakts izmitināšanu, pabalstu bērna
uzturam vienā mēnesī izmaksā 35
% apmērā no šajā punktā noteiktā
ikmēneša pabalsta. Ja bērns bez aizbildņa izbrauc no valsts ilgāk par vienu mēnesi, bet aizbildniecība netiek
pārtraukta, ikmēneša pabalstu aizbildnim par bērna ārzemēs pavadīto
laiku neizmaksā.”.
9. Svītrot 25.1.punktu.
10. Papildināt 27.punktu aiz vārda
„iestādēs” ar vārdiem „un profesionālās izglītības iestādēs”.
11. Izteikt 28.punktu šādā redakcijā:
„28. Tiesības saņemt bezmaksas
ēdināšanu Bauskas novada pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolu grupās ir bērniem no ģimenēm,
kas normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā atzītas par trūcīgām, maznodrošinātām, bērniem ar invaliditāti, ja
vecāks ir persona ar invaliditāti, audžuģimenēm vai aizbildnībā esošiem
bērniem, citu novadu pirmsskolas
izglītības iestādēs - tikai bērniem ar
invaliditāti tajās izglītības programmās, kuras nenodrošina Bauskas novada pirmsskolas izglītības iestādes.”
12. Izteikt 37.2.apakšpunktu šādā
redakcijā:

„37.2. 80 % apmērā medicīnisko
izdevumu (izņemot medikamentus
un maksas pakalpojumus) samaksai līdz 200 euro gadā par pacienta
iemaksu stacionārā (izņemot personas, kuras likumā noteiktā kārtībā
ir atzītas pat trūcīgām), par pacientu
iemaksu slimību diagnostikai un pacientu līdzmaksājumam par operāciju, personām, kuras likumā noteiktā
kārtībā ir atzītas par trūcīgām un
maznodrošinātām.”.
13. Izteikt 37.4.apakšpunktu šādā
redakcijā:
„37.4. 100 % apmērā intrevitreālām injekcijām personām, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir
atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām personām.”.
14. Izteikt 45.punktu šādā redakcijā:
„45. Pabalstu 50 euro apmērā piešķir, ja iesniegums saņemts ne vēlāk,
kā viena mēneša laikā pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma vietas un ne biežāk kā vienu reizi kalendārajā gadā.”.
15. Svītrot XII. nodaļu.
16. Izteikt 51.punktu šādā redakcijā:
“51. Sociālajā dienestā persona
uzrāda personu apliecinošu dokumentu.”.
17. Izteikt 52.punktu šādā redakcijā:
„52. Sociālais dienests pēc perso-

nas iesnieguma saņemšanas desmit
darbdienu laikā izvērtē ģimenes, kas
sastāv no laulātajiem vai personām,
kurām ir kopēji izdevumi pamatvajadzību nodrošināšanai un kuras mitinās vienā mājoklī, vai atsevišķi dzīvojošas personas materiālo situāciju,
ja ģimene (persona) pieprasījusi pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu
pamatvajadzību nodrošināšanai, materiālo situāciju, apseko dzīvesvietā
un sastāda dzīvesvietas apsekošanas
aktu, ja tas nepieciešams lēmuma
pieņemšanai, novērtē vajadzības pēc
sociālās palīdzības pabalsta un pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu.”.
18. Izteikt 53.punktu šādā redakcijā:
„53. Bauskas novada pašvaldībā
bez normatīvajos aktos noteiktajiem
kritērijiem, izvērtējot ģimenes/personas atbilstību trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes/personas statusam,
par īpašumu neuzskata nekustamo
īpašumu vai tā daļu, kas pieder iesniedzējam vai kādam no ģimenes
locekļiem, kurā dzīvo ģimenes locekļu pirmās pakāpes radinieki, kuriem nepieder cits īpašums.”.
19. Svītrot 54.punktu.

Paskaidrojuma raksts Bauskas novada domes 2018.gada 22.februāra
saistošajiem noteikumiem Nr.5
„Grozījumi 2014.gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.2 „Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”
1. Projekta nepieciešamības pamazāk kā 213 eiro, no 7 līdz 18 gadu
matojums
vecumam ne mazāk kā 258 euro par
2017.gada 9.februārī spēkā stājās
vienu bērnu. Bauskas novadā līdz
grozījumi Sociālo pakalpojumu un
šim bija noteikts 170 euro par vienu
sociālās palīdzības likumā, kas defibērnu.
nēja jaunu pabalsta veidu – pabalsts
Vienlaicīgi tiek veikti daži prekrīzes situācijā un noteica, ka pašvalcizējumi atbilstoši šī brīža aktualidībai savos saistošajos noteikumos ir
tātēm, neieviešot jaunus pabalsta
jāveic grozījumi atbilstoši likumam.
veidus un nemainot esošo pabalstu
2018.gada 1.janvārī spēkā stājās
apmērus.
grozījumi Ministru kabineta noteiku2. Īss projekta satura izklāsts
mos Nr.299 „Noteikumi par ģimenes
1. Sakarā ar grozījumiem „Saisvai atsevišķi dzīvojošas personas
tošajos noteikumos par maznodroatzīšanu par trūcīgu”, kas nodefinē
šinātas ģimenes/personas statusa
vienotus kritērijus pašvaldībām nenoteikšanu Bauskas novadā”, šajos
kustamā īpašuma vērtēšanai persosaistošajos noteikumos pie dzīvokļa
nām, kas pretendē uz augstākminēto
un medicīnas pabalstu piešķiršanas
statusu.
nav nepieciešams atsevišķi izdalīt
No 2018.gada 16.februāra piemēmērķgrupu „atsevišķi dzīvojošie
rojami grozītie Ministru kabineta
pensionāri ar ienākumu līmeni līdz
noteikumi „Audžuģimeņu notei325 eiro mēnesī”, jo tagad viņi klakumos”, kas paredz pašvaldībām
sificējas maznodrošināto ģimeņu/
izmaksāt pabalstus audžuģimenēm
personu grupā.
par tajās ievietotajiem bērniem šādā
2. Tiek mainīts ārkārtas pabalsta
apmērā: līdz 7 gadu vecumam ne
nosaukums uz pabalsts krīzes situ-

ācijā un noteikti jauni nosacījumi tā
izmaksai, atbilstoši likumā definētajam krīzes jēdzienam, nemainot līdzšinējo pabalsta apmēru.
3. Precizēts, ka ikmēneša pabalsts
aizbildņiem tiek piešķirts par bērniem, par kuru ievietošanu aizbildņa
ģimenē lēmumu pieņēmusi Bauskas
novada Bāriņtiesa. Iepriekšējā redakcijā tas nebija noteikts,
4. Papildināts ar nosacījumu, ja,
atrodoties pie aizbildņa, bērns izglītības iegūšanai tiek ievietots internātskolā vai speciālajā izglītības iestādē
ar diennakts izmitināšanu, pabalstu
bērna uzturam vienā mēnesī izmaksā
35 % apmērā no šajā punktā noteiktā ikmēneša pabalsta. Saskaņā ar šo
redakciju, aizbildnis saņem pilnu ikmēneša pabalstu, ja bērns nenakšņo
internātskolā.
5. Papildināts ar nosacījumu, ja
bērns bez aizbildņa izbrauc no valsts
ilgāk par vienu mēnesi, bet aizbildniecība netiek pārtraukta, ikmēneša
pabalstu aizbildnim par bērna ārzemēs pavadīto laiku, neizmaksā. Praksē ir viens gadījums, kad aizbildnis
pretendēja un arī saņēma šo pabalstu,
kaut bērns vairākus mēnešus atradās

ārvalstīs pie radiem, tāpēc nepieciešams regulējums.
6. Papildināts, ka tiesības saņemt
brīvpusdienas ir arī mērķgrupas bērniem, kas mācās profesionālās izglītības iestādēs, un bezmaksas ēdināšanu citu novadu pirmsskolas izglītības
iestāžu bērniem ar invaliditāti tajās
izglītības programmās, ko nenodrošina Bauskas novada pirmsskolas
izglītības iestādes.
7. Mainīti nosacījumi vienreizējs
pabalsta (vienu reizi kalendārajā
gadā) saņemšanai personām, kuras
pēc soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma vietas, kas tiek piešķirts
bez materiālās situācijas izvērtējuma
un ne biežāk kā vienu reizi kalendārajā gadā.
8. Tiek svītrots pirts pabalsts, jo
nav pieprasījuma (2017.gadā izsniegta tikai 1 izziņa).
9. Tiek svītrots pabalsts, kas paredzēja 50% apmērā apmaksāt ēdināšanas izdevumus par bērniem
no ģimenēm, kurās ir vairāki bērni
pirmsskolas vecumā, bet vecāku ienākumi ir 180 euro mēnesī. Šo vecāku izdevumi tiek kompensēti ar
pašvaldības piešķirtajiem pusdienu

pabalstiem, t.sk PII.
10. Tiek svītrots punkts par ikmēneša pabalstu bērna uzturam audžuģimenēs, jo Ministru kabineta
noteikumi nosaka lielāku pabalsta
apmēru, nekā bija apstiprināts saistošajos noteikumos.
11. Tiek svītrots 53.punkts, par
kritērijiem īpašuma vērtēšanai, jo
kritēriji ir noteikti Ministru kabineta
noteikumos
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 noteikumu jāsaskaņo ar
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Konsultācijas nav notikušas

menes vai atsevišķi dzīvojoša persona
atzīstama par maznodrošinātu” šādus
grozījumus:
1. Aizstāt 1.punktā vārdus „par uzturu”, ar vārdiem „pamatvajadzību
nodrošināšanai”
2. Svītrot 4.punktu.
3. Svītrot II.nodaļu.
4. Izteikt 12.punktu šādā redakcijā:
„12. Ģimene (persona) atzīstama
par maznodrošinātu:
12.1. ja laulātajiem, personām,
kurām ir kopēji izdevumi pamatvajadzību nodrošināšanai un kuras

mitinās vienā mājoklī, vai atsevišķi dzīvojoša persona (izņemot
nestrādājošus pensionārus un/vai
personas ar invaliditāti) ienākumi
uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs
mēnešu laikā nepārsniedz 150 euro;
12.2. ja ģimenē, kurā visi ģimenes locekļi ir nestrādājoši pensionāri un/vai personas ar invaliditāti,
ienākumi uz katru ģimenes locekli
pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 325 euro;
12.3. ģimenes (personas) ienākumi, materiālā situācija un dokumen-

ti tiek izvērtēti Ministru kabineta
noteiktajā kārtībā”.
5. Svītrot 13.punktā vārdus „pēc
šo noteikumu II. nodaļā minēto ziņu
saņemšanas”.
6. Izteikt 14.2.apakšpunktu šādā
redakcijā:
„14.2. maznodrošinātas ģimenes
(personas) statusu nosaka uz laiku
no trīs līdz sešiem mēnešiem.”.

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums
Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likumā no 01.12.2017.
spēkā stājas 14.panta 4.2 daļa, kad
Labklājības ministrija nosaka vie-

notas vadlīnijas pašvaldības sociālās palīdzības sistēmai. Saskaņā ar
šim vadlīnijām, pašvaldībai, kura
piešķir sociālās palīdzības pabalstus pamatvajadzību apmierināšanai
personām ar dažādiem ienākumu

līmeņiem, kā tas ir arī Bauskas novadā, jānosaka vairāki maznodrošinātas ģimenes (personas) ienākumu
līmeņi, bet pārējie materiālās situā-

2018.gada 22.februārī Nr.5 (protokols Nr.3, 15.punkts)
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 35.panta ceturto
un piekto daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
25.panta pirmo daļu, Bērnu tiesību
aizsardzības likuma 36.panta otro
daļu un
Ministru kabineta 2006.gada
19.decembra noteikumu Nr.1036
„Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu
Izdarīt Bauskas novada domes
2014.gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr. 2 „Saistošie noteikumi
par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” šādus
grozījumus:
1. Izteikt 5.3.apakšpunktu šādā
redakcijā:
„5.3. pabalsts krīzes situācijā;”.
2. Svītrot 5.11.apakšpunktu.
3. Svītrot 9.3.apakšpunktu.
4. Izteikt IV. nodaļas nosaukumu
šādā redakcijā:

Grozījumi Bauskas novada domes
2011.gada 24.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Kārtība, kādā ģimenes vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par
maznodrošinātu”
2018.gada 22.februārī Nr.4 (protokols Nr.3, 14.punkts)
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 43.panta trešo daļu
un likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 14.panta

sesto daļu.
Izdarīt Bauskas novada domes
2011.gada 14.februāra saistošajos
noteikumos Nr.3 „Kārtība, kādā ģi-
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Saistošie noteikumi
turpinājums no 3.lpp
cijas izvērtēšanas kritēriji jānosaka
identiski kā trūcīgai ģimenei (personai).
2. Īss projekta satura izklāsts
Noteikts vēl viens ienākumu līmenis 325 euro, ja ģimenē, kurā
visi ģimenes locekļi ir nestrādājoši
pensionāri un/vai persona ar invaliditāti. Šāds ienākumu līmenis šai
mērķa grupai jau šobrīd pēc spēkā
esošajiem saistošajiem noteikumiem ir apstiprināts, lai piešķirtu
dzīvokļa pabalstu un pabalstu daļēju

medicīnas izdevumu segšanai.
Svītrots punkts, ka maznodrošinātas personas statuss nedod tiesības saņemt pašvaldības sociālās
palīdzības pabalstus.
Ienākumu un materiālā stāvokļa
deklarēšana noteikta pēc tiem pašiem kritērijiem, kā piešķirot trūcīgas ģimenes statusu. Maznodrošinātas ģimenes statuss tiek piešķirts uz
laiku no trīs līdz sešiem mēnešiem.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Ietekmes nav

Aktuāli projekti

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 ministriju
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Konsultācijas nav notikušas

Domes priekšsēdētājs
R.Ābelnieks

Aktuāli projekti
Par iespējām un aktivitātēm jauniešu projektā
„PROTI un DARI!”

Jau otro gadu Bauskas novadā
tiek realizēts projekts „PROTI un
DARI!”. Tajā iesaista jauniešus,
kuri pašlaik nemācās, nestrādā un
neapgūst arodu.
Projektā ir iesaistīti 39 jaunieši, aktīvi pašreiz darbojas četrfpadsmit. Jauniešiem joprojām ir
iespēja saņemt: psihologa atbalstu
un konsultācijas, intensīvu mentora un programmu vadītāju atbalstu. Veiksmīgi turpinās sadarbība
ar Nodarbinātības valsts aģentūras Bauskas filiāles karjeras konsultantu. Mācību centrā „BUTS”
vairāki jaunieši ir izgājuši apmācību un ieguvuši apliecību par iegūto specialitāti.
Sadarbībā ar vairākiem vietējiem uzņēmējiem un pašvaldības
iestāžu vadītājiem, jauniešiem ir
iespēja „ēnot” dažādu profesiju
pārstāvjus, lai iepazītu un izprastu darba jomas un specifiku. Tas
palīdz jauniešiem izvēlēties jomu,
kuru apgūt padziļināti. Viena no
aktivitātēm, kura interesē jauniešus ir brīvprātīgais darbs. To veiksmīgi varam realizēt sadarbībā
ar projekta stratēģisko partneri Bauskas novada Sociālo dienestu.
Projektā jaunieši apgūst pašaprūpes, mājsaimniecības un ēdiena
gatavošanas prasmes.
Izveidojusies ļoti laba sadarbība ar Jauniešu organizāciju –
biedrību „Jaunatne smaidam”.
Reizi mēnesī notiek pasākumi,
kuru laikā projekta jaunieši satie-

kas, iepazīstas ar šīs biedrības jauniešiem un arī ar tiem jauniešiem,
kuri uz Latviju ir atbraukuši brīvprātīgo apmaiņas programmā Eiropā. Vienā no pēdējām tikšanās
reizēm iepazināmies ar jaunieti
no Spānijas, kurš ne tikai stāstīja
par savas zemes tradīcijām, kultūru, vēsturi, bet arī demonstrēja, kā
pagatavojams viens no Spānijas
nacionālajiem ēdieniem kartupeļu
omlete jeb spāņu tortilja – bieza
omlete ar kartupeļiem, sīpoliem
un olām. Jaunietis dziedāja spāņu
dziesmas un spēlēja mutes ermoņikas.
Projektā rīkojam arī galda spēļu
pēcpusdienas, kuru laikā jaunieši
iepazīst viens otru un sadraudzējas, kā arī lietderīgi pavada savu
brīvo laiku. Jauniešiem ļoti patīk
radošās nodarbības. Vienā no pēdējām tikšanās reizēm ar hennas
materiālu apzīmējām sveces, mērcējām parafīnā, lai veidotos noturīgs zīmējums. Jaunieši regulāri
apmeklē kultūrizglītojošos pasākumus – teātra izrādes, koncertus,
izstādes Bauskas Kultūras centrā.
Šomēnes notikusi projekta
kvalitātes novērtēšanas otrā vizīte, piedaloties pārstāvjiem no
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras struktūrfondu daļas
un Centrālās finanšu un līgumu
aģentūras. Vizītes
laikā tika pārbaudīta projekta dokumentācija,
notika
tikšanās un pārrunas

ar jauniešiem par projektā gūto
atbalstu un iegūto pieredzi. Arī
šoreiz projekta novērtējums ir pozitīvs, tas tiek īstenots veiksmīgi!
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 projektā 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 Romanosvskai, tel.63921802.

Jolanta Kalinka,
projektu vadītāja

Parakstīts līgums par sporta laukuma pie
Bauskas 2.vidusskolas pārbūvi
1.martā Bauskas novada pašvaldība noslēdza līgumu ar SIA „Reaton
Ltd” par sporta laukuma pie Bauskas
2.vidusskolas pārbūvi. Būvdarbu
uzraudzību veiks SIA „Jurēvičs un
partneri”, savukārt autoruzraudzību
SIA „BM-Projekts”, kas ir arī būvprojekta izstrādātāji.
Sporta laukumam paredzētas trīs
zonas – teritorija pirmsskolas vecuma audzēkņiem, teritorija pie Bauskas 2.vidusskolas un otrpus Rijas
ielai 1.-12.klašu audzēkņiem un teritorija pie Rijas ielas.
Sporta laukuma pārbūve nodrošinās Bauskas 2.vidusskolas, Bauskas
pamatskolas un PII „Zīlīte” izglītojamiem kvalitatīvas sporta nodarbības,
papildus sniedzot iespēju attīstīt ārpus klašu sporta aktivitātes un veicināt veselīgu dzīvesveidu.
Projektā atjaunos esošos sporta
sektorus un izveidos jaunus. Pārbūvējot skrejceļu un esošo futbola
laukumu ar dabīgā zāliena segumu,
paredzot vietu lodes grūšanas sektoram. Izveidos tāllēkšanas sektoru,
multispēļu laukumu ar gumijas segumu basketbolam, volejbolam un
tenisam, izveidos ārtelpas, trenažieru
zonu un spēļu laukumu. Plānots izbūvēt arī atsevišķu basketbola laukumu, kas ziemā funkcionēs kā slidotava. Sporta laukumā paredzēta arī
skrituļošanas/riteņbraukšanas trase
un kāpšanas siena.
Pirmsskolas vecuma audzēkņu
zonā tiks izveidots multi-spēļu laukums, ārtelpas vingrošanas laukums,
esošo un jaunu rotaļu ierīču laukums
un slidkalniņa trase ar rotaļu tīklu.
Papildus teritorijā izbūvēs apakšzemes komunikācijas, tās norobežos
ar žogu, ierīkos apgaismojumu, labiekārtos teritoriju, uzstādot soliņus
un veidojot apstādījumus.
Rijas ielas posmu, kas šķērso projektējamo teritoriju, plānots pārbūvēt, saglabājot un ievērojot Bauskas
vecpilsētas identitāti.
Sporta laukuma pārbūve ir viena no
trim projekta „Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas 2.vidusskolas infrastruktūras sakārtošana” aktivitātēm,
kas tiek veikta ar Eiropas Reģionālās
attīstības fonda (ERAF) atbalstu.

Projekta mērķis ir uzlabot Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas
2.vidusskolas infrastruktūru, nodrošinot skolēnu vajadzībām atbilstošu
izglītības pakalpojuma pieejamību
reģionālā līmenī.
Projekta kopējais plānotais budžets ir EUR 8 173 459, un to plānots
investēt sešos gados. No kopējām plānotajām izmaksām
(ERAF) finansējums veido
EUR 3 387 334, valsts finan-

sējums EUR 428 971 un pašvaldības
līdzfinansējums attiecināmajām un
neattiecināmajām izmaksām sastāda
EUR 4 357 154.

Plānotās investīcijas līdz
2023.gadam:
•Bauskas Valsts ģimnāzijā – uzstādīt ergonomisku apgaismojumu,
atjaunot inženiertīklus, mācību telpas un izveidot ergonomisku iekārtojumu, uzlabot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumus,
iegādāt mūsdienīgas tehnoloģijas,
atjaunot inventāru sporta nodarbībām,
atjaunot un labiekārtot reģionālo metodisko centru, paaugstinot centra darbības efektivitāti.
Izmaksas – EUR 773 012 skolas
būvniecības darbiem un EUR 574
872 aprīkojuma iegādei (skolas mēbeles, sporta aprīkojums, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju
aprīkojums).
• Bauskas 2.vidusskolā – plānots
pārbūvēt divus (no kopā esošajiem
trim) izglītības iestādes korpusiem,
tos pilnībā atjaunojot. Projektā paredzēts uzstādīt ergonomisku apgaismojumu, atjaunot inženiertīklus,
uzlabot ventilācijas sistēmu, atjaunot
mācību telpas un izveidot ergonomisku iekārtojumu, uzlabot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
izglītības iestādē, ieviest jaunus risinājumus un iegādāt mūsdienīgas
tehnoloģijas, izveidot dabaszinību
laboratoriju un nodrošināt tās materiāli tehnisko bāzi.
Izmaksas – EUR 4 757 110 skolas pārbūvei un EUR 587 127 skolas mēbelēm, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju aprīkojumam.
• Sporta laukuma pārbūve –
sporta infrastruktūras attīstībai un
uzlabošanai, plānots pārbūvēt sporta
laukumu pie Bauskas 2.vidusskolas,
kuru nākotnē izmantos trīs izglītības iestādes – Bauskas 2.vidusskola,
Bauskas pamatskola un PII „Zīlīte”.
Izmaksas – EUR 1 481 336.
2018.gada 23.februārī Bauskas
novada pašvaldība saņēma Centrālās
finanšu un līgumu aģentūras atzinu-

mu par projekta Nr.8.1.2.0/17/I/011
„Bauskas valsts ģimnāzijas un Bauskas 2.vidusskolas infrastruktūras
sakārtošana” iesnieguma apstiprināšanu.

Guna Purene,
projekta vadītāja
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Aktuāla informācija
Jauno komersantu uzņemšana LIAA Bauskas biznesa
inkubatorā līdz 19.martam
LIAA Bauskas biznesa inkubators, kura darbības reģionā ietilpst
arī Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novads, līdz 19.martam aicina
jaunos komersantus pieteikties
dalībai inkubācijas programmā.
Atbalsts pieejams uzņēmumiem,
kuri ir reģistrēti pēdējo 3 gadu laikā. Jaunie uzņēmēji tiek aicināti
pieteikties tieši šobrīd, jo nākamā
uzņemšana būs tikai pēc sešiem mēnešiem.
Esošie inkubatora dalībnieki ir
jau pozitīvi novērtējuši inkubatora sniegtā atbalsta priekšrocības
– seminārus un apmācības, 50%
līdzfinansējumu biznesa attīstībai
nepieciešamo pakalpojumu iegādei, piemēram, grāmatvedībai, telpu nomai, dizainam, mārketingam,
tehnoloģiskajām konsultācijām u.c.
Inkubatora dalībniekiem ir pieejams
arī plašs kontaktu tīkls, pieredzējušu
mentoru padoms, kā ikdienā ir atvērtas kopstrādes (coworking) telpas ar

tajās pieejamu biroja aprīkojumu,
foto stūri (gaismas) produktu fotografēšanai un kafiju enerģijai. Inkubācijas programmā papildu 50%
līdzfinansējumam pakalpojumiem,
uzņēmējiem ir iespēja pretendēt arī
uz grantu (50% līdzfinansējums)
līdz EUR 10 000 pakalpojumu un
līdz EUR 5000 aprīkojuma iegādes
izmaksu segšanai.
Kā uzsver esošie inkubatora dalībnieki, tad viņi ir ieguvuši gan
iedvesmu attīstīt savu biznesa ideju/uzņēmumu, gan attīstījuši sevi
kā personību, kā arī guvuši jaunus
draugus un kontaktus. Ir izveidojusies atvērta kopiena, kura motivē un
atbalsta. Īpaši vērtīgi ir iekšējie pasākumi, piesaistot mūsdienīgus lektorus par aktuālām tēmām. Piemēram, februārī dalībniekiem
tika organizēts 2 dienu „Pārdošanas treniņš”, 22.martā
būs vienas dienas „Digitālā
mārketinga” praktiskās ap-

mācības, aprīlī vienas dienas treniņš
par tēmu „Līderība”, kā arī mēneša
beigās paredzētas „Etsy” un „Ebay”
apmācības.
Ja arī Tu vēlies kļūt par Bauskas biznesa inkubatora kopienas dalībnieku, nāc uz sarunu
un iesniedz savu pieteikumu līdz
19.martam. Bet, ja tev ir tikai biznesa ideja, tad dalībai inkubatorā
vari pieteikties nepārtraukti.
Kontakti: Katoļu iela 3, 2.stāvs,
bauska@liaa.gov.lv
LIAA Biznesa inkubatori tiek finansēti ERAF projekta „Reģionālie
biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” ietvaros.

Laila Glaudāne, Projektu
vadītāja, LIAA Bauskas
biznesa inkubators

Darbu uzsākusi Bauskas novada
pašvaldības policija

2018.gada 1.martā, saskaņā ar
Bauskas novada domes lēmumu,
darbu uzsāka Bauskas novada pašvaldības policija. Jaunizveidotajā
struktūrā ir 8 darba vietas – 3 kārtībnieki, 3 inspektori, vecākais inspektors un pašvaldības policijas
priekšnieks. Komandā vēl pietrūkst
pašvaldības policijas priekšnieka.
Notikušas pārrunas un izvērtēšana,
lai no vairākiem pretendentiem izvēlētos piemērotāko. Izvēlēto kandidātu plānots apstiprināt novada
domes sēdē 29.martā.
Visiem pašvaldības policijas darbiniekiem ir iepriekšēja pieredze
drošības struktūru darbā.
Šobrīd vienīgā pašvaldības policistu atpazīšanas zīme ir Bauskas
novada pašvaldības darbinieka apliecība un trafarēts auto (attēlā). Viņiem pašiem jāpieņem lēmums par
jauno formastērpu izskatu, jāplāno
darbam nepieciešamo pārējo palīglīdzekļu iegāde, jāsaplāno dežūru
grafiki, kas pašlaik ir visai sarežģīti,
jo struktūrvienība vēl nestrādā pilnā
sastāvā. Tā kā vairāki darbinieki uz

Bauskas novada pašvaldības policiju ir pārnākuši no citu pašvaldību
policijas struktūrām, līdz Bauskas
novada pašvaldības policijas formas
izgatavošanas brīdim viņiem ir atļauts darba laikā valkāt iepriekšējo
formas tērpu bez pašvaldību identificējošām zīmotnēm, bet ar uzrakstu „Pašvaldības policija”, vārdu un
uzvārdu.
Pašvaldības policijas atrašanās
vieta ir ēkā Uzvaras ielā 6, kur līdz
šim atradās Sabiedriskās kārtības
nodaļas darbinieku darba telpas.
Līdz ar videonovērošanas sistēmas
tīkla attīstību, tieši Uzvaras ielā 6
tiks veidots arī centrālais videonovērošanas punkts. Lai gan pašvaldības policijas nolikumā ir noteikts,
ka tās darba laiki darba dienās ir no
plkst.8.00 – 24.00. Nedēļas nogalēs
pašvaldības policijai jāstrādā diennakts režīmā, tomēr līdz pilnīgai komandas nokomplektēšanai pašvaldības policijas darba laiks katru dienu
būs no plkst.8.00 – 24.00.
Tikšanās laikā ar novada vadību
un administrācijas nodaļu vadītā-

jiem, jaunie kolēģi apstiprināja, ka
ir apņēmības pilni izveidot funkcionējošu un pašvaldības iedzīvotājiem
draudzīgu drošības struktūru. Kā
norādīja vecākais inspektors Aivars
Vilciņš, pateicoties daudzskaitlīgajam pieteikumu skaitam, pašvaldībai izdevies izveidot prasmīgu, un,
kas nav mazsvarīgi, entuziasma
pilnu komandu. Viņš, līdzīgi kā
pārējie kolēģi, uzsvēra, ka vissvarīgākais viņu darbā ir iedzīvotāji un
viņu drošība. Pašvaldības policijas
pašmērķis ir nevis sodīt, bet gan ar
preventīvu darbu panākt, lai sods
nebūtu jāpiemēro.
Pašvaldības policijai, salīdzinājumā ar likvidēto Sabiedriskās kārtības nodaļu, ir daudz plašāks pilnvaru spektrs. Pašvaldības policijas
darba uzdevumi ir noteikti likumā
„Par policiju” kā arī Pašvaldības
policijas nolikumā. Ar Bauskas
novada pašvaldības policijas nolikumu iespējams iepazīties Bauskas
novada pašvaldības mājas lapā.

Ieva Šomina, Sabiedrisko
attiecību nodaļas vadītāja

Noskaidroti „Bauskas Patriotiskās kafejnīcu
nedēļas” balvu ieguvēji
28.februārī Bauskas TIC telpās
notika „Bauskas Patriotiskās kafejnīcu nedēļas” balvu izloze atbilstoši
dalības noteikumiem.
Klātesošie no pieciem akcijas
traukiem noteica šādus dāvanu karšu īpašniekus:
1. Gaļina Bukovska – dāvanu
karte 15.00 eiro vērtībā kafejnīcā
„Bērzkalni” ēdienu baudīšanai (viesu nams „Bērzkalni” Īslīces pag.,
Bauskas nov.).
2. Rasma Māske – dāvanu karte
20.00 eiro vērtībā restorānā „Rožmalas” ēdienu baudīšanai (atpūtas
komplekss „Rožmalas” Ceraukstes
pag., Bauskas nov.).
3. Daina Mičule – dāvanu karte
20.00 eiro vērtībā atpūtas kompleksā „Miķelis” ēdienu baudīšanai (at-

pūtas komplekss „Miķelis”, Gailīšu
pag., Bauskas nov.).
4. Kristaps Kapenieks – dāvanu
karte 20.00 eiro vērtībā kafejnīcā
„Ozollāde” ēdienu baudīšanai (kafejnīca „Ozollāde”, Rundāles pils
Pilsrundālē).
5. Artūrs Briedis – dāvanu karte
ģimenei no Bauskas Motormuzeja
filiāles Rīgas Motormuzeja apmeklējumam Rīgā.
Ar balvu ieguvējiem sazināsimies personīgi.
Paldies visiem, kuri apmeklēja
restorānus un kafejnīcas, baudīja
gardos ēdienus. Nākamā akcija paredzēta jau novembrī ar dažādiem
patīkamiem jauninājumiem!.

Inese Turkupole-Zilpure,
Bauskas TIC vadītāja

XX „Bauska Country”
jubilejas festivāls šogad
notiks 13. un 14. jūlijā
XX Starptautiskais kantrimūzikas
festivāls „Bauska Country” šogad
norisināsies 13. un 14. jūlijā Bauskas
Pilskalna estrādē un galvenā zvaigzne
šajā jubilejas festivālā būs kantrimūzikas pasaules leģenda Sāra Džorija
(Sarah Jory) no Lielbritānijas.
„Divdesmitās jubilejas svinībām
esam sagatavojuši lielisku programmu, tāpēc ar lielu lepnumu ziņoju,
ka šovasar pie mums uzstāsies kantri mūzikas leģenda Sāra Džorija no
Lielbritānijas. Festivālā dzirdēsiet
arī grupu „Music Road Pilots” no
Nīderlandes, kuras sastāvā kā viesmāksliniece bieži uzstājas arī Sāra
Džorija. Vēl šovasar pie mums dzirdēsiet „Willie Jones Band” no ASV
un „Country Hell” no Krievijas, kā
arī lieliskas grupas un mūziķus no
Latvijas un Lietuvas,” stāsta festivāla dibinātājs un rīkotājs Uldis
Ozoliņš, kurš kopā ar pasākuma rīkotāju un producentu, mūziķi Mārtiņu Jātnieku ir parūpējies, lai šī gada
festivāls būtu īpaši patīkams un ērts
kā ilggadējiem festivāla viesiem un
kantrimūzikas mīļotājiem, tā arī ģimenēm ar bērniem.
Festivāla galvenā māksliniece
Sāra Džorija (Sarah Jory) muzicē
kopš piecu gadu vecuma, kad sāka
apgūt stīlģitāras spēli un jau deviņu
gadu vecumā viņa kopā ar tēvu Artūru Džoriju uzstājās grupā „Colorado
Country”, kas vēlāk tika pārdēvēta par
„Sarah and the Colorado Country”.
Sāras zvaigzne pie kantrimūzikas debesīm mirdz jau 40 gadus, kuru laikā
tapuši vairāk kā 200 ierakstu projekti
ar mākslinieces piedalīšanos, tostarp
kopā arī ar Karalisko Filharmonisko Orķestri (Royal
Philharmonic Orchestra, Apvienotā
Karaliste) un Vanu
Morisonu (Sir George Ivan „Van” Morrison, Īrija). Sārai
Džorijai joprojām ir
saspringts koncertu
un festivālu grafiks
Amerikas Savienotajās valstīs, Eiropā
un Āzijā, kā arī viņa

ir TV šova „Sarah Jorys Hot Picks”
vadītāja Keep it Country TV un aktīva starptautiskās kampaņas „Sievietes mūzikā” (Women In Music) dalībniece un atbalstītāja. Sāra ir atzīta
par labāko sieviešu stīlģitāristi (Pedal
steel guitar) pasaulē un viņas vārdā ir
nodēvēts viens šīs ģitāras modelis.
Sāra Džorija ar lielisku priekšnesumu priecēja arī VIII Kantrimūzikas
festivāla apmeklētājus 2006. gadā.
Šovasar katrimūzikas leģendas šovs
paredzēts kā festivāla kulminācija
14.jūlija vakarā, plkst. 23.00.
Pirmais kantrimūzikas festivāls
Latvijā notika 1999. gadā Bauskas
Pilskalna estrādē, un gadu no gada
festivāls ir audzis un apliecinājis, ka
kantrimūzikas mīļotāju pie mums
un kaimiņvalstīs netrūkst. Deviņpadsmit festivālos ir piedalījušās
26 Latvijas grupas un 50 ārvalstu
grupas no ASV, Kanādas, Lielbritānijas, Zviedrijas, Vācijas, Francijas,
Polijas, Slovākijas, Beļģijas, Norvēģijas, Nīderlandes, Luksemburgas,
Dānijas, Krievijas, Igaunijas un Lietuvas. Ar īpašu lepnumu jāatzīmē, ka
festivālā ir uzstājušies tādas kantri
pasaules mūzikas zvaigznes kā „The
Bellamy Brothers” un „Asleep At
The Wheels” no ASV.
Biļetes iepriekšpārdošanā par izdevīgāku cenu Biļešu Paradīzes kasēs no 15.marta
Papildu informācija oficiālajā festivāla mājas lapā: www.countrybauskafestival.lv
Tel.26497377, e-pasts: Countrybauska@gmail.com
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Kilograms mūzikas šogad būs trīsreiz
smagāks
Gūts apstiprinājums diviem Valsts
Kultūrkapitāla fondam iesniegtiem
projektiem. Tos izstrādājusi, prasībām atbilstoši noformējusi un iesniegusi Bauskas Mūzikas un mākslas
(BMMS) skolas direktore Anita Velmunska. Ļoti priecājamies, ka starp
28 atbalstītajiem projektiem ir arī
mūsu skolas idejas.
Projektā – koncertu ciklā „Trīs
kilogrami mūzikas II” paredzēti trīs
koncerti. Pirmais koncerts izskanēs 23. martā Grenctāles kultūras
namā. Tajā uzstāsies Jāzepa Vītola

Latvijas Mūzikas akadēmijas simfoniskais orķestris. Grenctālē simfoniskā mūzika nav skanējusi ļoti ilgi,
kaut arī skatuve ir piemērota lielam
kolektīvam. Akadēmijas orķestris ir
viens no mākslinieciski pārliecinošākajiem un tradīcijām bagātākajiem
simfoniskajiem kolektīviem. Koncertā savas solo iespējas demonstrēs
jaunie latviešu talanti.
Otrais cikla koncerts iecerēts
1. jūnijā Bauskas Mūzikas un
mākslas skolā. Tajā klausītājus iepazīstinās ar daudzveidīgiem, muzi-

kāli mūsdienīgiem čella spēles paņēmieniem. Repertuārā būs klasiskā
mūzika, tautasdziesmu un populārās
mūzikas apdares un oriģinālmūzika.
Trešais koncerts ieskandinās Latvijas simtgades mēnesi. Tas plānots
9. novembrī Bauskas Kultūras
centrā. Tajā koklētāju ansambļi atskaņos latviešu tautas mūziku, tās
apdares un latviešu komponistu jaundarbus.
Pērn šis Valsts Kultūrkapitāla
fonda atbalstītais projekts guva lielu
klausītāju atsaucību. Trīs koncertus
noklausījās ap 600 cilvēku. Arī šogad
koncertus BMMS organizēs sadarbībā ar novada vispārizglītojošajām
skolām, Izglītības nodaļu un novada
kultūras iestādēm. Plānota aktīva
jauniešu iesaiste pasākumu organizēšanā jau pirms koncertu norises. Skolēni gatavos afišas, veidos izstādi.
Koncertu cikls dos iespēju plašai
Bauskas puses auditorijai iepazīties
ar latviešu mūzikas dārgumiem.
Otrs atbalstītais projekts ar
daudznozīmīgu nosaukumu „Radi
un rādi” ļaus uzlabot Bauskas Mūzikas un mākslas skolas Vizuāli
plastiskās nodaļas materiāli tehnisko
nodrošinājumu. Tiks iegādāti gleznošanas galdiņi-molberti. Tie tiks izmantoti gan mācību procesā mākslas
programmu apguvē, gan mākslinieku
vajadzībām – plenēros, meistarklasēs.
Aktivitāšu mērķis ir ne tikai dažādot novada kultūras dzīvi, ko par
savu uzdevumu līdzās jauno mūziķu
un mākslinieku izglītošanai izvirza
arī Bauskas MMS, bet arī papildināt
iestādes materiāltehnisko nodrošinājumu.

Biržos izskan muzikāls sveiciens
Lietuvas simtgadē
Skaistu sveicienu Lietuvas simtgadē Bauskas Mūzikas un mākslas
skolas (BMMS) audzēkņi aizveda
2.martā uz Biržu pili. Tur Biržu
V.Jakubena Mūzikas skola rīkoja
koncertu „Lietuvas simtgades svinības kopā ar draugiem”. Bauskas
vijolnieki, akordeonisti, flautisti
un pianisti Biržu pilī koncertēja
ne pirmo reizi, jo draudzība starp
abām mūzikas skolām mērojama
vairāku gadu garumā. Arī šoreiz
koncerts bija emocionāls un skaists.
Biržu Mūzikas skolas direktore
R. Zuozienė un viņas vietniece R.
Petronīte koncerta sākumā neslēpa
prieku par atkalredzēšanos mūzikā.
Koncertā piedalījās arī Biržu mērs
Valdemārs Vaļkūns, kas pārsteidza
ar uzrunu latviešu valodā. Bauskas
MMS direktores vietnieces Initas
Ideres-Bankavas sveiciens svētkos
bija aicinājums vairāk ieklausīties
audzēkņu muzicēšanā, ļaut runāt
mūzikai. Audzēkņi pēc uzstāšanās
pauda savas emocijas un vērojumus. Katei Kononovai vislabāk
patika mūsu akordeonistu ansambļa
(V.Cvetkovs, E.Upenieks, D.Burmistrovs, E.M. Matulēns) priekšnesums. Rihars Dadžāns, Kate Kononova un Lelde Rādena jūsmoja par
lietuviešu vokālo ansambļu dziedājumu, trombonu un tubas spēli.Beatrise Ruža un Endijs Rotšteins bija

sajūsmā par mūsu trompetistu Marku Mario Strazdiņu (ped.A.Dziļums). Savukārt lietuviešu ovācijas
izpelnījās mūsu vijolnieku ansamblis (L.Vaivare, A.Ūdre, L.Helviga,
E.Rotšteins, E.Burmistrova, L.Lazdiņa) un Braiens Burmistrovs un Rihards Dadžāns par marimbas spēli.
Emīls Upenieks ar prieku novērtēja,
ka koncertā skanēja ne tikai laba
mūzika, bet arī uzrunas latviski, kas
radīja ļoti mājīgu sajūtu. Pedagoga
Ikara Ruņģa simpātijas šajā koncertā piederēja lietuviešu akordeonistei
Visantai Sinicaitei par profesionālo
spēles manieri. Koncertmeistare
Evija Bonāte priecājās par iespēju
spēlēt veco Biržu pils flīģeli - tas
ir kā satikt senu draugu. Pedagoģes
Ligita Kārkliņa, Antra Rušmane
un Aiva Avotiņa, atzīst, ka lietuviešu klausītāji ir ļoti emocionāli,
atmosfēra Biržu pilī bija ļoti jauka.
Baudot lietuviešu draugu sagādāto
cienastu, pedagogu un audzēkņu
sarunās pēc koncerta izskanēja ne
tikai uzstāšanās izvērtējums, bet
tika apspriestas dažādu konkursu un
meistarklašu apmeklēšanas iespējas
Lietuvā.
Paldies draugiem par emocionālajiem mirkļiem senajā pilī! Daudz
laimes dzimšanas dienā, Lietuva!

Inga Briede,
Bauskas MMS bibliotekāre

Inga Briede,
Bauskas MMS bibliotekāre

Labākas ārstēšanās iespējas HIV
pacientiem: ārstēšanu sāk ātrāk
Šogad notikušas pozitīvas izmaiņas HIV pacientu ārstēšanā. Paaugstināts CD4 šūnu skaits, no kura var
uzsākt valsts apmaksātu terapiju, un
šobrīd tās ir 500 CD4 šūnas. Iepriekš
valsts apmaksāta ārstēšana tika nodrošināta tikai tiem pacientiem, kuriem CD4 šūnu skaits bija 350 un zemāks, kā rezultātā daudziem terapiju
nācās gaidīt vairākus gadus.
HIV pacientiem zāles pilnībā apmaksā valsts. Latvijas Infektoloģijas
centrs, kas nodrošina HIV pacientu
ārstēšanu, ir sācis strādāt atbilstoši
jaunajiem nosacījumiem, un jau vairākiem pacientiem, kam vēl pērn ārstēšana nepienācās, jau ir uzsākta terapija.
“Mēs aicinām visus HIV pacientus, kas līdz šim nav varējuši saņemt
terapiju šūnu skaita ierobežojuma
dēļ, izmantot valsts sniegto iespēju
un uzsākt ārstēšanos. Pacientiem ir
jāvēršas Latvijas Infektoloģijas centrā, lai veiktu analīzes,” informē Inga
Ažiņa, RAKUS Latvijas Infektoloģijas centra Infektoloģijas poliklīnikas
vadītāja, sertificēta infektoloģijas un
dermatoveneroloģijas ārste.

Ārstēts HIV pacients infekciju
tālāk neizplata, jo, regulāri lietojot
zāles, kļūst neinfekciozs. Vienīgais
veids, kā noskaidrot savu HIV statusu,
ir veikt testu. Latvijā eksprestesti 17
HIV profilakses punktos ir pieejami
bez maksas un anonīmi.
Pērn Latvijā piešķirti papildu līdzekļi 2018. gada valsts budžetā 4,2
miljonu eiro apmērā.
2018. gada 1. janvārī Latvijā kopumā bija reģistrēti 7343 HIV pozitīvi cilvēki, no tiem dzīvi – 5487, taču
Pasaules Veselības organizācijas aplēses liecina, ka patiesais inficēto skaits
Latvijā varētu būt vismaz divas reizes
lielāks. Ārstēšanu saņem tikai ap 38%
no HIV inficētām personām. Turklāt
Latvijā turpinās apjomīgs jauno HIV
gadījumu skaita pieaugums, un 2016.
gadā Latvija ieņēma 1. vietu ES pēc
jauno HIV gadījumu skaita uz 100 000
iedzīvotājiem (18,5 gadījumi pret 5,9
gadījumiem vidēji ES un EEZ valstīs).
Latvijā 2017. gadā kopumā no jauna konstatēts 371 jauns HIV gadījums,
kas ir par 6 gadījumiem vairāk nekā
2016. gadā. Nedaudz palielinājies arī

jauno AIDS gadījumu skaits, taču par
vissatraucošāko tendenci speciālisti
uzskata datu trūkumu par HIV infekcijas izplatības ceļiem.
No noskaidrotajiem inficēšanās ceļiem augstākais rādītājs ir heteroseksuālo kontaktu ceļā iegūta HIV infekcija (131 gadījums), seko intravenozo
narkotiku lietošana (78 gadījumi),
homoseksuāli kontakti (24 gadījumi).
Pozitīvi, ka samazinājusies HIV infekcijas nodošana no mātes bērnam
– 3 gadījumi 2017. gadā pret 6 gadījumiem 2016. gadā. Sadalījumā pa
reģioniem HIV jomā joprojām dominē
Rīga un Pierīga – te kopumā konstatēti
275 HIV gadījumi jeb 74% no kopējā
skaita. Kurzemē pērn par HIV diagnozi uzzinājuši 37 cilvēki, Zemgalē – 26,
Latgalē – 22, Vidzemē – 11.
Sagatavots pēc “Eurocom Worldwide” pārstāves Latvijā Baibas Melnaces informācijas
Bauskas novadā ir reģistrēti 21
HIV nēsātājs, 2 miruši, 2017. gadā atklāti 4 jauni HIV inficēšanās gadījumi.

Tatjana Kalniņa, Bauskas
novada Sociālā dienesta
sociālā darbiniece darbam
ar personām ar atkarību
problēmām

Izstāde Rītausmu bibliotēkā
„Mēs – Lietuvai!”
Rītausmu bibliotēkā, sadarbībā
ar Lietuvas pilsētas Žeimes muzeju,
8. martā atklāta izstāde „Mēs – Lietuvai!”. Izstādē apskatāmi Lietuvas
Republikas Žeimes bērnudārza daudzfunkcionālā centra „Ąžuoliukas” bērnu mākslas studijas
„Linksma kūrybos studija“ un fotostudijas „Blykstė” audzēkņu darbi.
Fotogrāfijas un visi redzamie darbi

veltīti Lietuvas valsts simtgadei.
Izstādes atklāšanā piedalījās Žeimes muzeja pārstāves, kā arī bibliotēkas pastāvīgie apmeklētāji.
Izstāde bibliotēkā būs apskatāma
līdz marta beigām.

Santa Šarka,
Rītausmu bibliotēkas vadītāja

lasiet arī www.bauska.lv
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Lepojamies
Skolotājai Līvijai Hammerai pasniegts pašvaldības
apbalvojums „Mūža ieguldījums”
Bauskas Valsts ģimnāzijas pensionētajai
skolotājai Līvijai Hammerai apbalvojums piešķirts par mūža ieguldījumu izglītības darbā
un sakarā ar nozīmīgu
dzīves jubileju.
Bauskas 1.vidusskolā Līvija Hammera par
matemātikas skolotāju
nostrādājusi 49 gadus.
Tā ir skolotājas vienīgā
darbavieta. Viņas izcili
profesionālais
darbs
izglītības iestādē un novadā ir bijis labs apliecinājums veiksmīgam
un talantīgam pedagoģiskajam darbam.
Skolotāja savu augsto profesionalitāti ir
apliecinājusi, kvalitatīvi organizējot mācību procesu un
veicot mērķtiecīgu audzināšanas
darbu, regulāri pilnveidojot savu
kvalifikāciju, daloties pieredzē un
sniedzot atbalstu jaunajiem kolēģiem. Ilgus gadus ir bijusi Bauskas

rajona matemātikas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja.
Līvijas Hammeras audzēkņi uzrādīja labus rezultātus valsts pārbaudes darbos matemātikā, guvuši
atzīstamus panākumus arī olimpi-
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ādēs Bauskas novadā un valstī, regulāri iegūstot godalgotas vietas.

Zane Gorškova,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Folkloras festivāls „Skaidrītes diena”
Codes pagastā
Tālajā 2000. gadā Codes folkloras
kopas „Dreņģeri” vadītāja Skaidrīte
Kuķalka domāja, ka sadziedāšanās
un vēl kādi svētki novada folkloras
kolektīviem nenāktu par sliktu, un
tas varētu būt garais gads. Folkloristi, dziedot par sauli un gaismu, palīdzētu dabai ātrāk atmosties.
2006. gadā folkloras kopu „Dreņģeri” sāka vadīt Ināra Grēniņa un jau
2012. gadā pēc kultūras darbinieces
Solvitas Rotbergas ierosinājuma
tapa festivāls „Skaidrītes diena”,
par godu tās dibinātājai. Jau togad
tas bija starptautisks – ar kolektīva
no Nemunelis Radviliškis piedalīšanos. Svētkos piedalījās kolektīvi
gan no Bārtas, Tukuma puses, Jelgavas un, protams, arī mūsu pašu
kolektīvi. Katru gadu festivālam ir
sava tēma. Pagājušajā gadā tā bija
saistīta ar Gaiļa gadu – „Gailītis tek
uz vistiņu”, šogad - „Ja man būtu tā
naudiņa”.
Februāris dabā ir puteņu mēnesis,
kas nāk ar bargiem saliem. Tas ir arī
gaismas mēnesis, arvien vairāk pie
debesīm parādās saule, sveču mē-

nesis, kurā gatavo sveces, aizdedz
mazās liesmiņas, kas arī palīdz ātrāk
atgriezties saulītei un gaismai.
Pēc astrologu redzējuma šī gada
februāris bija īpašs, jo reizi 823 gados bija tāds dienu izkārtojums kādu
parasti neredzam. Vienāds dienu
skaits - 4 pirmdienas, 4 otrdienas,
4 trešdienas, 4 ceturtdienas, 4 piekdienas, 4 sestdienas un 4 svētdienas.
Astrologi to nosaukuši par Naudas
maisu. Šajā mēnesī naudu vajadzēja pietaupīt, lieki nešķērdēt, lai tās
vienmēr pietiktu.
Uz starptautisko folkloras festivālu „Ja man būtu tā naudiņa” Codes
pamatskolā ieradās visas Bauskas
novada folkloras kopas – „Laukam
pāri”, „Trejupe”, „Vecsaule”, Rundāles novada - „Svitene”, Olaines –
„Dzedzieda”, Lietuvas Biržu rajona
Germanišķu – „Vijoklis”, Pakrojas
rajona – „Pašvitinys”. Visus ļoti
iepriecināja Iecavas novada bērnu
folkloras kopa „Tarkšķi” (attēlā) ar
savām dzidrajām balsīm un mandolīnu skaņām. Mani, kā Dreņģeru vadītāju, priecē tas, ka visi kolektīvi uz

uzaicinājumu atsaucās ar prieku un,
labprāt, piedalās visās aktivitātēs;
Olaines folkloras kopas vadītāja Silvija Silāre paziņoja: „Mēs pie
jums kaut kājām aiziesim, bet būsim
noteikti”.
Vecsaules kopas vadītāja Dace
Prūse jau laikus interesējās par tēmu
un piemetināja, ka viņai patīk neliela apjoma folkloras svētki, kuros
var izdziedāties, sadancoties brīvā
gaisotnē.
Ceraukstes „Laukam pāri” vadītāja Elīna teic, ka viņām īsti nav
dziesmas par naudu, bet padomāsim.
Pasākumā kopā sadziedājām sadancojām 9 kopas. Cienājāmies ar
Dairas Jātnieces ceptiem biezpiena
„dālderiem” un ķiploku mērci, kas
bija neizsakāmi garšīgi . Paldies viņai par izpratni un spēju pielāgoties
mūsu tēmai.
Vislielākais paldies mūsu Solvitai Rotbergai, kas ar savu darbu,
idejām, padomu spēj mūs tik ļoti atbalstīt un iedrošināt. Skaidri zinu un
gribu visiem pateikt, ka labāka kultūras darbinieka mūsu Bauskas novadā nav! Viņa savu
darbu dara no sirds.
Paldies, Solvita, tev
par to!
Žēl, ka Codē nav
sava kultūras nama
vai saietu nama,
kurā veidot pasākumus. Mēs arī nevarējām uzaicināt vairāk
viesu, vietu dēļ. Aiz
strīpas palika seni
draugi no Bārtas,
Saulkrastiem, Jelgavas, Radvilišķiem,
u.t.t.

Ināra Grēniņa,
FK „Dreņģeri”
vadītāja

Mārtiņa Lutera laiks Bauskas pilī
Sestdien, 17. martā plkst. 18.00 Bauskas pilī skanēs viduslaiku un
renesanses mūzika vokālās grupas „Ars Antiqua Riga” izpildījumā, kuru
papildinās Lenarda Gotluba lautas skaņas un aktiera Vara Pinķa stāstījumi
par Mārtiņa Lutera laiku.
Koncertā skanēs gan Mārtiņa Lutera, gan viņa laikabiedru – Johana
Valtera un Kaspara Otmajera – mūzika, grupas „Ars Antiqua Riga” izpildījumā. Ar stāstījumiem par M. Lutera laiku un domām dalīsies aktieris
Varis Piņķis. Atmosfērisku noskaņu radīs lautists Lenards Gotlubs. Koncerta mākslinieciskais vadītājs, diriģents Pēteris Vaickovskis.
Biļetes iepriekšpārdošanā var iegādāties Bauskas pils muzeja un
Biļešu Paradīzes kasē un rezervēt pa tālr. 63923793, 63922280.
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Informācija, paziņojumi

Bauskas novada kultūras pasākumu
plāns martam
Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

17. martā plkst. 18.00

Bauskas Kultūras centrā

VPDK „Biguļi” koncerts „Tie bij lieli dancotāji”

20.martā plkst.
16.00 – 18.00

Grenctāles bibliotēkā

Grenctāles kultūras nams sadarbībā ar Grenctāles bibliotēku
aicina gan lielus, gan mazus uz radošo meistardarbnīcu
„Lieldienu jampadracis”

22.marts – 25.aprīlis

Bauskas muzejā

Paņevežu (Lietuva) mākslinieku grupas darbu izstāde

24. martā plkst.13.00

Vecsaules saietu namā

Tematisks pasākums „Stāsti Latvijas simtgadei”- Silvijas Beitiņas dzimtas stāsta „Ozola stāsts” prezentācija

24. martā plkst.14.00

Kultūras centrā „Kamarde”

Bērnu un jauniešu teātru svētki.Piedalīsies kolektīvi no Bauskas,
Iecavas un Jelgavas novada.

24. martā plkst. 18.00

Bauskas Kultūras centrā

TDA „Jandāls” studijas koncerts „Ak, mēs abi divi”

24.martā plkst.18.00

Grenctāles kultūras namā

Viesizrāde „Precies māsiņ!”.Piedalās: Raimonda Vazdika, Guntis
Veits un Jānis Jarāns. Pēc izrādes balle pie galdiņiem kopā ar
Gunti Veitu un Artūru Palkeviču no grupas „Credo”. Jāiegādājas
biļetes.

24. martā plkst. 11.00

V.Plūdoņa muzejā

Lielā diena „Lejeniekos”

25. martā plkst 14.00

Pie represēto piemiņas
ansambļa Brīvības bulvārī

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis

25. martā plkst. 15.00

Bauskas Kultūras centrā

Komunistiskās genocīda upuru piemiņas dienai veltīts koncerts

29. martā plkst. 19.00

Codes pamatskolā

Bauskas novada Teātru svētki „Aiz kulisēm”

29.martā plkst.19.00

Grenctāles kultūras namā

Bauskas apriņķa deju kolektīvu pirms skates koncerts

Piesakies Bauskas
novada kopstendam
izstādē „Uzņēmēju
dienas Zemgalē 2018”
No 27. līdz 28. aprīlim Jelgavā,
Zemgales Olimpiskajā centrā, notiks pasākums „Uzņēmēju dienas
Zemgalē 2018”.
Rīkotāja ir Latvijas uzņēmēju
biedrība „Latvijas Tirdzniecības un
rūpniecības kamera” (LTRK) sadarbībā ar Jelgavas pilsētu un Jelgavas
ražotāju un tirgotāju asociāciju.
„Uzņēmēju dienas Zemgalē” ir
kļuvušas par ikgadēju un gaidītu
pasākumu, pulcējot katru reizi arvien lielāku dalībnieku un apmeklētāju skaitu. Pasākuma ietvaros
notiks izstāde, biznesa forums,
kontaktbirža, amatnieku un mājražotāju gadatirgus, kā arī daudzveidīgas kultūras un kustības „Latvijas
labums” aktivitātes.
Pasākumu ik gadu apmeklē aptuveni 10 000 interesentu no Jelgavas un Zemgales reģiona. Bauskas novadam kopstends izstādē
būs jau ceturto reizi.
Bauskas novada pašvaldība
atbalsta savus uzņēmējus un
aicina pieteikties interesentus
dalībai izstādē Bauskas novada
kopstendā.

BAUSKAS MUZEJĀ
Bauskas muzeja Tautas lietišķās mākslas studija „BAUSKA”
nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas
pasākuma „Satiec savu meistaru” ietvaros aicina

uz sava adatu spilventiņa izgatavošanas darbnīcu
piektdien, 6.aprīlī plkst. 10.00

BAUSKAS MUZEJĀ

ceturtdien, 22.martā plkst. 16.30 atklās
PAŅEVEŽU (LIETUVA) MĀKSLINIEKU
GRUPAS DARBU IZSTĀDI
Būsiet laipni gaidīti!
www.bauskasmuzejs.lv

Dalības maksa 2.00 eiro
Lūdzam iepriekš pieteikties pa tālr. 29279516 vai 63960118.
P.S. Iespēja ielūkoties adatu spilventiņa izgatavošanā
bez iepriekšējas pieteikšanās un dalības maksas.

Gaidām pieteikumus līdz
29. martam, sazinoties ar projektu vadītāju Ivetu Balceri:
• 63921942, 20213021,
• iveta.balcere@bauska.lv.

Neaizmirsīsim izkārt
karogu martā
Saskaņā ar likumu „Par Latvijas
valsts karogu”
– 25.martā – Komunistiskā genocīda
upuru piemiņas dienā pie iestādēm un
dzīvojamām ēkām jāizkar Latvijas
valsts karogs sēru noformējumā.

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.

