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Atklāj labiekārtoto
Garozas muižas
parku

Ziņa
Annas Sibillas Pumpures runa – labākā!

Noslēdzies radošo darbu konkurss „Mana kā Valsts prezidenta
uzruna Latvijas simtajā dzimšanas
dienā”. Konkursam tika iesūtītas
vairāk nekā 150 esejas un video
uzrunas no visas Latvijas. Jau tradicionāli šajā konkursā, ko organizē
Valsts prezidenta kanceleja, piedalās arī Bauskas pilsētas pamatskolas
audzēkņi. Šoreiz, skolotājas Ievas
Mašales iedvesmoti, savas esejas
nosūtīja vairāki 5.-6.klašu skolēni.
Liels prieks, ka trīs mūsu sestklasnieku darbi guvuši ievērību. Uz
pieņemšanu pie Valsts prezidenta
8.novembrī tika uzaicināti 6.b klases skolēni – Anna Sibilla Pumpure,
Rainers Bortkevičs un Elīza Lakoviča-Lakovica. Viņi saņēma pateicības un nelielas dāvaniņas. Annas
Sibillas Pumpures rakstītā runa tika
atzīta par labāko 5.-6.klašu grupā.
Viņai būs iespēja to nolasīt Nacionālajā teātrī 18.novembra svētku
pasākumā. Turp dosies arī Annas
vecāki, bet mēs varēsim vērot TV
tiešraidi.
Sveicam Annu un kopā ar viņas
vecākiem un skolotāju Ievu Mašali
priecājamies par šo panākumu!

Bauskā viesojas
delegācija no
Hašuri un
Sorokas

Dāvana svētkos

Atklāts multifunkcionāls sporta laukums

Inga Briede,
Bauskas pamatskolas skolotāja

Informācijas diena
pilsonības pretendentiem
Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes Bauskas nodaļa 21.novembrī plkst.10.00-13.00 Bauskas novada domes, Uzvaras ielā 1,
Bauskā, 3.stāva zālē organizē Informācijas dienu, kurā apmeklētājiem
tiks sniegta informācija par naturalizācijas un pilsonības iegūšanas
procesu, kā arī piedāvāta iespēja
pārliecināties par gatavību pārbaudēm, izpildot līdzīgus testus, un iepazīt procedūru kopumā.
Informācijas dienas apmeklētāji
varēs iepazīties:
• ar Pilsonības likumā noteikto
latviešu valodas prasmes pārbaudes kārtību – izpildīt klausīšanās,
lasīšanas testa un rakstu darba paraugus, kā arī izmēģināt mutvārdu
daļas uzdevumu paraugus.
• ar Pilsonības likumā noteikto
Latvijas Republikas Satversmes
pamatnoteikumu, valsts himnas
teksta, Latvijas vēstures un kultūras
pamatu zināšanas pārbaudes kārtību
– izpildīt Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, Latvijas
vēstures un kultūras pamatu zināšanas testa paraugu.

Svinīgi, muzikāli, sportiski un patriotiski 14. novembra pēcpusdienā tika atklāts Bauskas 2. vidusskolas sporta laukums un pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” dažādu rotaļlaukumu un multi-spēļu elementu teritorija.
Foto-Guna Purene
Sporta laukuma atklāšana uzsākās ar uzaicināto viesu goda apli,
kurā būvniekus, būvdarbu uzraugus,
Bauskas novada administrācijas darbiniekus, skolu pārstāvjus un citus
projektā iesaistītos, pavadīja Bauskas pūtēju orķestris ar jaukiem mūzikas skaņdarbiem. Svinīgajā lentes
pārgriešanā piedalījās Bauskas novada pašvaldības vadība, izglītības
iestāžu direktori un būvuzņēmēja
pārstāvis. Svinīgā ceremonijā tika
pacelti trīs karogi - Latvijas valsts,
Olimpiskais un projekta „Sporto
visa klase” karogs.
Uzaicinātos viesus priecēja arī
Bauskas 2.vidusskolas, Bauskas pamatskolas un pirmsskolas izglītības
iestādes „Zīlīte” bērni ar dziesmām
un dejām. Starp priekšnesumiem,
pašvaldības un Bauskas 2.vidusskolas pārstāvji ar „Uzslavas rakstiem”
un dāvanām sveica un pateicās cilvēkiem, kuri projektā iesaistījās un
palīdzēja to realizēt.

Bauskas novada domes priekšsēdētājs Arnolds Jātnieks Bauskas
2.vidusskolas skolēniem vēlēja
veiksmi un panākumus sportā. Viņš
izteica prieku, ka tieši Latvijas simtgadē skola un novads ir ieguvis vēl
vienu sporta būvi, kurā trenēsies un
augs nākamie čempioni.
Bauskas 2.vidusskolas direktore Vera Grigorjeva neslēpa milzu
prieku, par Latvijas simtgadē sarūpēto dāvanu vidusskolai, Bauskas
pamatskolai un pirmsskolas izglītības iestādei „Zīlīte”– jaunu sporta
laukumu. Grigorjevas kundze veltīja
pateicības vārdus visiem iesaistītajiem, kuru darba rezultātā projekts
tika realizēts.
Projekta koordinatore Guna Purene pateicās katram iesaistītajam,
kurš palīdzēja realizēt šo projektu:
„Ceram, ka sabiedrība novērtēs pašvaldības ieguldījumu Bauskas novada sporta dzīves uzlabošanā. Aicinu
iedzīvotājus saudzīgi izturēties pret

uzstādītajām sporta iekārtām un labiekārtoto teritoriju. Sakarā ar to,
ka teritorijas labiekārtošanas darbi
ir nesen pabeigti un teritorijas lielu
daļu aizņem svaigi iesēts zālājs, kam
ir nepieciešams laiks nostiprināties
un sasakņoties, sporta laukums publiskai
lietošanai tiks atvērts
pavasarī. Priecāsimies

Uzziņai:

kopā par iespēju aktīvi pavadīt brīvo
laiku šajā multifunkcionālajā sporta
laukumā. Lai te aug jaunie sporta
čempioni!”

Arturs Dulbe, sabiedrisko
attiecību speciālists

Projektā Nr.8.1.2.0/17/I/011 „Bauskas Valsts ģimnāzijas
un Bauskas 2.vidusskolas infrastruktūras sakārtošana” :
– būvdarbus veica – SIA „Reaton Ltd”
– būvdarbu uzraudzību - SIA „Jurēvičs un partneri”
– autoruzraudzību SIA „BM-Projekts”, kas ir arī būvprojekta izstrādātājs.
Kopējās izmaksas ir 1 458 708 eiro, no kuriem
481 789 eiro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda
(ERAF) un valsts budžeta finansējums.
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PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2018.
gada 12.decembrī Uzvaras ielā 1,
Bauskā rīko pašvaldības nekustamo īpašumu (dzīvokļu), atklātas
mutiskas izsoles ar augšupejošu
soli:
1. Rīgas iela 11B-1, Bauska, 35,7
m², sākumcena - EUR 2500,00, izsoles laiks plkst. 13.30.
2. Rīgas iela 30-7, Bauska, 54,9
m², sākumcena - EUR 3000,00, izsoles laiks plkst. 13.45.
3. Baznīcas iela 12-8, Bauska,

57,3 m², sākumcena - EUR 2500,00,
izsoles laiks plkst. 14.00.
4. Upes iela 3-10, Bauska, 28,5
m², sākumcena - EUR 700,00, izsoles laiks plkst. 14.15.
Personām, kuras vēlas piedalīties
izsolē, jāiemaksā nodrošinājums
– 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223,
bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571, AS „SEB”
banka, kods UNLALV2X un re-

ģistrācijas maksa – EUR 20.00 apmērā Bauskas novada domes, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr.
LV06UNLA0050014355676, AS
„SEB” banka, kods UNLALV2X.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var
Bauskas novada administrācijas
Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā darba
dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel.
63922238, 29168555.

Paziņojums par Bauskas novada teritorijas
plānojuma izstrādes uzsākšanu
Bauskas novada dome ir pieņēmusi lēmumu par jauna Bauskas novada Teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu
ar mērķi izstrādāt normatīviem atbilstošu ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu.
Kas ir teritorijas plānojums?
Teritorijas plānojums ir ilgtermiņa
teritorijas attīstības plānošanas dokuments, uz kura pamata tiek atļauts attiecīgs apbūves un izmantošanas veids
nekustamajos īpašumos.
Bauskas novada pašvaldība aicina
Jūs iesaistīties teritorijas plānojuma izstrādes procesā un izteikt priekšlikumus,
kas attiecas uz konkrētu nekustamo īpašumu vai vispārīgus priekšlikumus, kas
attiecas uz novada teritorijas attīstību
kopumā.
Rakstiskus priekšlikumus, noformētus brīvā formātā, Teritorijas plānojuma
izstrādei lūdzam iesniegt Bauskas novada pašvaldībā, vietējā pagasta pārvaldē
vai nosūtot pa pastu. Adrese: Uzvaras
iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV – 3901.
E-pasta adrese: planojums@bauska.lv
IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ PAGARINĀTS līdz 2018.gada 28.decembrim.
Gaidām priekšlikumus no nekustamo īpašumu īpašniekiem par funkcionālā zonējuma maiņu konkrētos nekustamajos īpašumos. Iesniegumā par sev piederošo nekustamo īpašumu, vēlams norādīt:
•
nekustamā īpašuma nosaukumu/adresi;
•
nekustamā īpašuma kadastra apzīmējumu;
•
priekšlikumu Teritorijas plānojuma grafiskās daļas izmaiņā un/vai
•
priekšlikumu Teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izmaiņām.
Iesniedzot vispārīgus priekšlikumus vēlams norādīt novada teritorijas daļu, uz kuru priekšlikums attiecas (viss
novads, konkrēta apdzīvotā vieta).
Saņemtie iedzīvotāju priekšlikumi tiks izmantoti apkopotā veidā teritorijas plānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izstrādei.
Aicinām sekot līdzi detalizētai informācijai Bauskas novada pašvaldības interneta vietnē www.bauska.lv, pašvaldības laikrakstā „Bauskas Novada Vēstis”, kā arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv
sadaļā „Teritorijas attīstības plānošana”.

Komitejas un domes sēde
Novembrī
14. novembrī plkst.15.00 – Sociālo, izglītības, kultūras un sporta lietu komiteja;
15. novembrī plkst.14.00 – Vides un attīstības komiteja;
22. novembrī plkst.14.00 – Finanšu komiteja;
29. novembrī plkst.14.00 – novada domes sēde.

Iedzīvotāji atkal var nodot sadzīves atkritumus
poligonā „Grantiņi”
Informējam, ka no 06.09.2018. SIA „Vides serviss” atjauno sadzīves atkritumu pieņemšanu no fiziskām
personām (iedzīvotājiem) poligonā „Grantiņi”.
Sadzīves atkritumi no iedzīvotājiem par maksu tiks pieņemti tikai vienu reizi nedēļā – ceturtdienās.
Pieņemšanas laiks no plkst. 8.00 līdz 17.00 (pusdienas pārtraukums 12.00-13.00).
Maksa par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā „Grantiņi” ir 69,54 eiro (t.sk. PVN) par vienu tonnu.

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

Par Energodienu Bauskā
22.septembrī Bauskas novada
pašvaldība pirmo reizi rīkoja pasākumu Energodiena, iedibinot jaunu,
ikgadēju tradīciju novadā.
Šīs dienas mērķis bija pulcināt
uzņēmējus, ekspertus vienuviet. Pasākumā piedalījās tādi nozares līderi,
kā Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs, Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra; ALTUM, REHAU
SIA, SystemAir, Onninen SIA,
Energolukss SIA, Vent SYS, Lunos
Latvija SIA HERZ BALTIJA SIA,
Energoefektivitātes centrs.
Pasākumā baušķeniekiem bija iespēja apmeklēt Bauskas siltuma katlumāju – siltuma ražotni, ielūkoties
un uzzināt, kur un kādā veidā rodas
siltums mājoklī, dzīvokļa radiatoros,
un kāda veida kurināmais tam tiek
izmantots.
Apmeklētējus priecēja Bauskas
Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu priekšnesumi.
Energodienā uzņēmējiem bija iespēja izvietot savus stendus, prezentējot savus inovatīvos un energoefektīvos risinājumus.
Telpu ventilācijas nozarē varēja
uzzināt, kā, ar vienkāršu metožu palīdzību, iespējams pasargāt dzīvokli
no mitruma iedarbības, laicīgi novēršot bojājumus ēkas konstrukcijās.
Eksperti minēja, ka komforts ir būtisks ikvienam, tāpēc svaigs gaiss un
veselīgs mikroklimats telpās ir svarīga sastāvdaļa iedzīvotāju labklājībai.
No apkures sistēmu speciālistiem
varēja uzzināt, kā pēc ēkas siltuma
sistēmas pārbūves ir iespējams iegūt
ievērojamu siltuma enerģijas ietaupījumu. Atklāt, kāda veida siltummezglu izvēlēties, savas mājas siltuma
sistēmas atjaunošanai un kura ir izdevīgākā atrašanās vieta siltā ūdens
skaitītājam. Būtiski minēt, ka modernas apkures sistēmas izbūve nodrošina ekonomisku un energoefektīvu
enerģijas izlietojumu, kā arī ērtu mikroklimata regulēšanu un uzturēšanu.
Papildus iepriekšminētajam, ikviens Energod ienu apmeklētājs varēja uzzināt cik liela nozīme ir logiem
un kādu ieteikmi uz energoefektivitāti tie atstāj. Pareizi izvēlēts logs ilgtermiņā nodrošina visaugstāko komforta līmeni ēkā, atļauj saules gaismai
un siltumam iekļūt dzīvoklī un uzkavēties tur tik ilgi, cik nepieciešams.
Energoefektivitātes centra speciālisti norāda, ka katrs spēj radīt pozitīvas pārmaiņas savā dzīvē, un reizēm
tam vajag pavisam nedaudz. Piemēram, izejot no istabas, svarīgi atcerēties izslēgt gaismu vai, gatavojot

pusdienas regulēt plīts temperatūru,
kā arī ievērot citus būtiskus paradumus. Mainot savus ikdienas paradumus energoresursu izmantošanā,
iespējams samazināt enerģijas (arī
elektroenerģijas) patēriņu vismaz
par 10 %.
Reizēm ar paradumu maiņu nepietiek, un katram ēkas iedzīvotājam
ir jāapskatās sev apkārt un jāatbild
sev uz jautājumu: „Kādā mājā mēs
dzīvojam?’’ Vai tiek nodrošināta
pietiekami silta ēka ziemā un vai ir
komfortabli atrasties mājā arī karstākajos vasaras mēnešos? Vai ēkai ir
vajadzīga atjaunošana? Vai atjaunošanas darbus ir nepieciešams veikt
pakāpeniski, vai labāk visus uzreiz?
Uz šiem un vēl citiem jautājumiem,
atbildes sniedza eksperti organizētajā paneļdiskusijā, kas norisinājās
Bauskas 2.vidusskolā. Paneļdiskusijā piedalījās nozares eksperti - Ēku
saglabāšanas un energotaupības birojs (turpmāk tekstā - ESEB), ALTUM, ZREA un ELEKTRUM.
Diskusijā ESEB līdzdirektors A.
Lelītis uzsvēra, ka ir nepieciešams
apzināties, ka Latvijā pēdējo 7 gadu
laikā ir atjaunotas tikai 700 (2% no
kopējām daudzdzīvokļu ēkām Latvijā) daudzdzīvokļu ēkas, izmantojot līdzekļus no Eiropas Reģionālās
attīstības fonda (ERAF). Latvijā ir
aptuveni 32 000 daudzdzīvokļu ēku,
kuras neatbilst mūsdienu siltumtehniskajām prasībām. Līdz ar Eiropas
Savienības finansējuma beigām, izveidotā infrastruktūra, uzkrātā pieredze un tehnoloģiju attīstība nodrošinās iedzīvotājiem pieejamus EPC arī
bez Eiropas Savienības atbalsta. Projektā Accelerate SUNShINE Bauskas
novadā paredzēta 12 daudzīvokļu
ēku visaptveroša atjaunošana, ko plānots pabeigt līdz 2020.gada aprīlim.
Katrs no pasākuma apmeklētājiem varēja iegūt kādu jaunu atziņu
un noderīgu energoefektivitātes padomu, ko pielietot ikdienā. Ikviens
interesents varēja iegūt noderīgu informāciju par pieejamo atbalstu ēku
visaptverošā atjaunošanā un uz mirkli aizdomāties par to, kā mūsu rīcība
ietekmē to, kādos apstākļos un kādā
mājā dzīvojam.
Vairāk par daudzīvokļu ēku vispārēju atjaunošanu vietnē sharex.lv/
bauska
Projekts realizēts ar Eiropas Savienības Pētniecības un inovāciju
programmas „Apvārsnis 2020” atbalstu,granta līguma Nr. 754080.

Raitis Ignatjevs,
energopārvaldnieks

Pilskalna ielas iedzīvotāju
ievērībai
Bauskas novada pašvaldība informē, ka 2019.gadā tiks veikta Pilskalna ielas rekonstrukcija visā ielas garumā. Vienlaicīgi ar ielas rekonstrukciju A/S „Gaso” izbūvēs jaunu gāzes vadu posmā no Mūsas tilta līdz
Skolas ielai. Ja šajā posmā dzīvojošie māju īpašnieki vēlas ierīkot
gāzesvada pievadus saviem īpašumiem, lūgums par to informēt A/S
„Gaso”, (e-pasts: igors.savko@gaso.lv, tel.29177187). Pēc Pilskalna ielas rekonstrukcijas darbu pabeigšanas iespēja pieslēgties maģistrālajam
gāzesvadam nebūs iespējama vismaz piecus gadus. Aicinām iedzīvotājus izmantot šo iespēju.
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Būvdarbi Bauskas industriālajā parkā

Bauskas industriālajā zonā kopš
septembra vidus noris būvdarbi.
Lidlauka ielas un pieslēguma A7
būvniecība ir viens no daudzajiem
šoruden veicamajiem darbiem Bauskā. Labvēlīgie laika apstākļi ļauj
virzīties uz priekšu un domājams,
ka novembrī darbi turpināsies tikpat
raiti.
Nozīmīgākie darbi, kas paveikti
nepilnu divu mēnešu laikā ir teritorijas sagatavošana, piemēram, izzāģēti koki un likvidēti krūmi, noņemta augu zeme vairāk kā 28 000 m3,
uzsākta kanalizācijas tīklu izbūve.
Industriālajā teritorijā ir izbūvēti vairāk kā 900 metri kanalizācijas tīklu,
uzstādītas 22 akas, izbūvēti ūdensvadi vairāk kā 1600 m garumā un
izveidots viens pieslēgums ūdensvadam. Teritorijā uzsākta lietus ūdens
kanalizācijas izbūve. Veikti projektā
paredzētie Pūriņu ielas krustojuma
pārbūves darbi, tai skaitā ierakuma,

uzbēruma un pilnas ceļa konstrukcijas pārbūve. Darbi
pabeigti līdz šķembu
virskārtai. Asfaltēšana plānota nākamgad.
Šogad projektā tiks

turpināta lietus ūdens kanalizācijas
izbūve un gāzes vada izbūve.
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Atklāj labiekārtoto Garozas muižas parku

Būvdarbus objektā veic SIA „YIT
Infra Latvija”, atbilstoši SIA „Vertex
projekti” izstrādātajam būvprojektam, būvuzraudzība ir SIA „Jurēvičs
un partneri” pārziņā.
Līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru ir noslēgts 2018.gada
31.oktobrī, saņemts avanss darbu
veikšanai 800 000,00 eiro apmērā.
Projekta kopējās plānotās izmaksas
ir 3 245 396,15 eiro, tai skaitā attiecināmās izmaksas 2 988 935,49
eiro, plānotais ERAF līdzfinansējums 85% no attiecināmām izmaksām, jeb 2 540 595,17 eiro. Projekta
īstenošana ir plānota 22 mēnešus.

Ilze Tijone, Attīstības un

Lāčplēša dienas noskaņā ar gaišu lāpu gājienu Mežotnes pagasta
Garozas muižas parkā 9.novembrī
atklāja labiekārtoto parka daļu.
Pasākumā piedalījās vairāki desmiti Mežotnes pagasta iedzīvotāju,
novada pašvaldības vadība, jaunsargi un zemessargi, deputāti.
Par veikumu paldies sacīja būvdarbu veicējam SIA „Kvinta BCL”
un būvuzraugam

Labiekārtošanas darbu gaitā
veikta teritorijas celiņu tīkla iekārtošana, autostāvvietu ierīkošana,
asfalta seguma laukuma izbūve ar
soliem pie estrādes, koku un krūmu
stādījumu sakopšana, labiekārtojuma elementu (solu, atkritumu urnu,
ziņojumu dēļa) uzstādīšana, teritorijas apgaismojuma izbūve. Ar šīm
aktivitātēm 3 hektāru plašajā parkā
iecerēts atgriezt kaut nelielu daļu no

SIA „BaltLine Globe”, pagasta
pārvaldes vadītājam Zigurdam Kalējam. Svētkos piedalījās arī projekta aizsācējs, bijušais pagasta pārvaldes vadītājs Normunds Vāvers. Viņš

parka vēsturiskās spozmes un padarīt to piemērotu sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai mūsdienās.
Projekta izmaksas 100 258.83
eiro, no kurām ELFLA finansējums

pauda prieku, ka projekta veikums
ir tik lielisks un cilvēkiem sagādā
prieku.
Pasākumu kuplināja Codes pagasta folkloras kopa „Dreņģeri”.

45 000.00 eiro, Bauskas novada
pašvaldības līdzfinansējums 55
258.83 eiro.

plānošanas nodaļas vadītāja

SenBiguļi piedalās projektā un tiek pie
jauniem tērpiem

Bauskas novada pašvaldības
projektu konkursā ,,Mēs savam novadam 2018” realizēts projekts ,,Senioru deju kolektīva ,,SenBiguļi”
tēls Bauskas novadā”, kuru īstenoja
Bauskas Kultūras centra Senioru
deju kolektīvs (SDK) ,,SenBiguļi”
sadarbībā ar Ceraukstes pagasta
attīstības biedrību (Biedrība) ,,Rudenāji” ar mērķi pašūt jaunus tērpus
un aksesuārus SDK ,,SenBiguļi” dalībniekiem.
Tuvojoties Latvijas simtgades
dziesmu un deju svētkiem, kolektīvs vēlējās atsvaidzināt savus
tautastērpus ar jaunām detaļām un
papildināt garderobi ar jauniem skatuves tērpiem.
No darba brīvajā laikā kolektīva
dalībnieki, sadarbībā ar IU ,,Māks-

la”, meklēja tērpiem audumus un
palīgmateriālus, lai tiktu šūdinātas
dāmām jaunas tautiskās blūzes un
koncertblūzes, ņieburi un koncertu svārki, bet kungiem jauni balti
tautiskie krekli, vestes un lakati.
Šūšanas darbus vadīja profesionālas
šuvējas – kolektīva dalībnieces Ināra Krauze un Gita Rīna. Liela daļa
šūšanas darbu tika veikti Vecsaules pamatskolas Ozolaines filiāles
telpās, mērīšanas darbi – Bauskas
Kultūras centra telpās.
Pašu rokām šūdināti - vēl jo dārgāki un vērtīgāki. Pirmo reizi jaunās
baltās tautiskās blūzes un ķiršsarkanus ņieburus dāmas, bet baltus
tautiskos kreklus un tumši violetus
lakatiņus kungi ar lepnumu uzvilka, piedaloties Latvijas dziesmu un

deju svētku koncertos Daugavas stadionā Rīgā.
Vasaras nogalē tika šūdinātas dāmām jaunas koncertblūzes un svārki, bet
kungiem jaunas košas vestes.
Redzot mūsu darba rezultātu, kolektīva vadītāja Santa Zemīte bija sajūsmināta:
,,Esmu laimīga, ka manā
deju kolektīvā ir tik aktīvas,
darbīgas un čaklas dāmas,
kuras grib un māk sapucēt
kolektīva dalībniekus! Esmu
lepna!”
Jaunie tērpi kalpos daudzus gadus, SDK ,,SenBiguļi” piedaloties gan vietējos
pasākumos, gan pārstāvot
novadu, koncertējot ārpus Bauskas
novada un Latvijas robežām.
SDK ,,SenBiguļi” saka PALDIES Bauskas novada pašvaldībai
par atbalstu projektā un finansējuma
piešķiršanu, Vecsaules pamatskolai par atļauju darboties Ozolaines
skolas telpās, IU ,,Māksla” par palīdzību materiālu sagādē un Biedrībai
,,Rudenāji” par sadarbību projekta
īstenošanā.

Gunita Vīgupa, projekta
vadītāja, Biedrības ,,Rudenāji”
un SDK ,,SenBiguļi” alībniece

Foto no kolektīva arhīva
Dziesmu un deju svētki
2018. SDK ,,SenBiguļi”
jaunajos tērpos

Andra Matuļenko, sabiedrisko
attiecību speciāliste

„Bauskas Novada Vēstis” lasāmas arī Bauskas
novada mājas lapā www.bauska.lv
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Mūzika, troksnis, kustība, ātrums!

Jau ceturto gadu skolēnu rudens brīvlaikā Bauskas Bērnu un
jauniešu centra audzēkņi piedalās
„Ģitāristu sesijā” un jauno grupu
konkursā „Praulienas Ritmi” Madonas novada Praulienas skolā.
Arī šogad no ģitārspēles pulciņa
piedalījās četri audzēkņi: Angelina
Ļisicka, Baiba Līna Kirilko, Toms
un Mikus Sīļi. Mūsu audzēkņi strādāja akustisko, elektrisko un bass
ģitāras nodarbībās. Sesijas ietvaros
notika meistarklases, koncerti, kas
veicināja jauno ģitāristu izaugsmi
un motivēja pilnveidot un attīstīt
savas prasmes. Sesijas noslēgumā
bija koncerts, kurā uzstājās audzēkņi gan individuāli, gan dažādos sastāvos ar pasniedzējiem. Koncertu
noslēdza kopdziesma, kurā spēlēja
un dziedāja visi dalībnieki. Tas bija
skaisti un skanīgi!
Konkursā „Praulienas ritmi”
katrai grupai bija jāizpilda trīs
dziesmas, tika vērtēta jauno mūziķu spēlētprasme, skatuves tēls,
jaunrade un citas svarīgas skatuves lietas. Bauskas BJC pārstāvēja
grupa „M158”, kura spēlēja metālu
- mūzikas žanru, kas ļoti atšķīrās uz
pārējo grupu fona. Aigara Voitišķa
audzēkņi uzstājās pārliecinoši un
cienījami, ko novērtēja arī žūrija.
Tā bija vienīgā grupa, kura izpildīja tikai un vienīgi savas dziesmas,
par ko arī pelnīti saņēma balvu par
labāko autordarbu un speciālu balvu, kura saucās „Mīlestība uz mūziku”. Mikus Sīlis gūtos panākumus
un skolotāju raksturo šādi: „Aigars
nav tikai skolotājs, kurš māca spēlēt
ģitāru. Viņš ir pieredzējis mūziķis,
dziesmu autors, viņa pieredze dod

pilnīgi citu kvalitāti apmācībai.
Viņš palīdz mūsu izveidotajai grupai, meklē iespējas uzstāties, brauc
līdz, atbalsta un galvenais - tic
mums.”
Bauskas BJC metāls ir ne tikai
mūzikā, bet pavisam tiešā nozīmē

trases automodelistu darbos. Agra
Kiršteina vadītajā pulciņā apgūst
metālapstrādes pamatus, iemaņas
darboties ar elektroinstrumentiem,
lodēšanas pamatus, izgatavo auto
modeļus ar iemontētiem elektromotoriem. Šī mācību gada pirmās nozīmīgās sacensības „Rīgas Motormuzeja kauss” risinājās 3.novembrī.
Rīgas Motormuzeja 39 metrus garā
automodelisma trase ir viena no
lielākajām Baltijā. Tā ir 7 metrus
garāka par mūsējo un līdz ar to arī
sarežģītāka. Tāpēc zēni no Bauskas
izbrauca agri no rīta, lai paspētu
veikt treņinbraucienus ar pašu gatavotajiem modeļiem. Iesācēju klasē
startēja Artūrs Grantiņš, Andrejs

Līdaka, Kārlis Čakšs. Sacensībās
piedalījās arī vairāk pieredzējušie
dalībnieki Ralfs Romanovs, Toms
Dzelzkalējs, Matīss Čakšs, Markuss
Jākobsons. Tā bija lieliska pieredze!
Modeļi aizvien ir jāuzlabo! Lai arī
kausa ieguvēji šoreiz ir Rīgas Motormuzeja komanda, esam lepni par
mūsējo sniegumu, jo spējām apsteigt pieredzējušās Limbažu, tehniskās jaunrades centra „Annas 2”,
BJC „Daugamale” un Daugavpils
BJC „Jaunība” komandas. Sparīgi
gatavojamies Rīgas – Jelgavas –
Bauskas atklātajam čempionātam,
kura pirmais posms notiks 13.novembrī.
Pievērst audzēkņus tehniskām
lietām cenšamies dažādos veidos.
6.novembrī Bauskas Bērnu un jauniešu centrs sadarbībā ar CSDD uzsāka projektu „Mācies un iegūsti
velosipēda vadītāja apliecību savā
skolā”. Ceļu satiksmes likums kopš
2014. gada paredz, ka braukt ar ve-

losipēdu ceļu satiksmē patstāvīgi
atļauts personai, kura sasniegusi 10
gadu vecumu un kurai ir velosipēda
vai jebkuras kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības.
Projekta pedagogi Ilze Krieviņa
un Ģirts Donerblics meistarīgi, inovatīvi un radoši pirmajā grupā apmācīs 13 Bauskas BJC audzēkņus.
Viņi apgūs ceļu satiksmes noteikumus, pirmās palīdzības sniegšanu,
velosipēda uzbūvi un drošas braukšanas apmācības, noslēgumā kārtos
velosipēda vadītāja eksāmenu.
Projekts tiks īstenots visu mācību
gadu.

Benita Svareniece,
Bauskas BJC direktore

Tautas lietišķās mākslas studija „BAUSKA”
– piedāvā apgūt un pilnveidot aušanas un rokdarbu prasmes
– radošās meistardarbnīcas
– iespēju iegādāties lietišķās mākslas izstrādājumus pie studijas
meistarēm (lakatus, segas, galdautus, dvieļus, tautastērpus).
Būsiet laipni gaidīti:
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 10.00 – 16.00
– Individuālās konsultācijas iepriekš piesakoties.
Studijas vadītāja: Sanita Behmane Baibakova, tālr. 29279516
Meistare:
Ieva Bronko-Pastore, tālr. 26432887
www.bauskasmuzejs.lv
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Eiropas Vietējās solidaritātes dienās Bauskā uzturas
pašvaldību speciālisti no Hašuri un Sorokas
reģionus.

No 2018.gada 12. – 19.novembrim Bauskas novadā Eiropas Vietējās Solidaritātes dienās (ESVD)
uzturas delegācija no pašvaldības sadraudzības pilsētas Hašuri (Gruzija)
un Sorokas (Moldova). 15 speciālisti
nedēļas ietvaros iepazīsies ar Bauskas novada pašvaldības pieredzi izglītības, sociālo jautājumu un uzņēmējdarbības jomā, kā arī sabiedrības
līdzdalības veicināšanas aktivitāšu
īstenošanā.
Tik plašu viesdelegācijas sastāvu
iespējams nodrošināt ar Eiropas Komisijas līdzfinansējumu projektam
„Strādājot kopā iespēju sniegšanai
vietējām un reģionālajām pašvaldī-

Viesi ieradās Bauskā 12.novembrī
un jau pēcpusdienā notika pirmās
tikšanās un prezentācijas. Piedalījās
arī Moldovas un Gruzijas vēstniecību pārstāvji. Projektā tiek organizēts
arī Bauskas novada pašvaldības un
Hašuri pašvaldības skolēnu zīmējumu konkurss „Vienoti dažādībā
– Latvija un Gruzija”. Zīmējumu
izstādi atklāja 12.novembrī un tā ir
aplūkojama Bauskas Kultūras centrā. Latvijas puses laureātu apbalvošana notiks 18.novembrī. Zīmējumu
konkurss ir īpašs ar to, ka netiek sadalītas vietas, bet gan tiek apbalvoti
trīs zīmējumu autori katrā no vecuma
grupām – sākumskolas, pamatskolas
un vidusskolas. Balvas zīmējumu
konkursam Latvijas un Gruzijas bērniem sarūpējusi LPS.
13.novembrī viesi iepazinās ar
Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu darbu un apmeklēja
PII „Zīlīte”, Bauskas 2.vidusskolu,
Bauskas Mūzikas un mākslas skolu.
Dienas noslēgumā viesi devās apska-

speciālisti uzklausīja Latvijas Lauku
foruma pārstāvja Āra Ādlera stāstījumu par Latvijas Lauku foruma pieredzi sadarbības veicināšanā ar Austrumu partnerības valstīm. Dienas otrā
pusē viesi uzklausīja arī nevalstisko
organizāciju pārstāvjus no biedrībām
„Ābulis” un „Bauskas vecpilsēta” .
Dienas noslēgumā viesi apmeklēs arī
Bauskas sākumskolas svētku koncertu Bauskas Kultūras centrā.
Hašuri delegācijas sastāvā ir
arī mākslas pedagogi. Iecerēts, ka
16.novembrī, paralēli semināram,
Bauskas Mūzikas un mākslas skolā, Mākslas skolas telpās taps īpašs
darbs – glezna – dāvana Bauskas
novadam.
Sestdien, 17.novembrī, ieplānota
vizīte Bauskas Tūrisma centrā, kā arī
Bauskas muzeja apmeklējums, kur
Hašuri pašvaldības pārstāvji prezentēs savu pieredzi muzeju pedagoģijas
jomā. Dienas otrajā pusē plānota delegācijas vizīte Rīgā.
18.novembris tiks aizvadīts Valsts
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Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojuma saņemšanu
Bauskas novada pašvaldība atgādina, ka ir spēkā Bauskas novada
domes 2013.gada 29.augusta saistošie noteikumu Nr.12 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Bauskas novadā”, kas paredz
7 nekustamā īpašuma īpašnieku
kategorijām nodokļa atvieglojumus 25-70% apmērā.

- 25-70% apmērā no taksācijas
gadā aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa par zemi un ēkām
summas saņems saimnieciskās darbības veicēji, kas no saviem finanšu
līdzekļiem investējuši novada infrastruktūras sakārtošanā, Bauskas
vecpilsētas ēku sakārtošanā, kā arī
radījuši jaunas darba vietas

Kam pienākas nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumi?

Nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumi netiek piešķirti, ja ir
parādi pašvaldības budžetam par iepriekšējiem taksācijas gadiem.

- 50% apmērā no taksācijas gadā
aprēķinātās nekustamā īpašuma
nodokļa par zemes zem ēkām un
ēkām summas saņems fiziskas personas, kas ir pirmās un nestrādājoši
otrās grupas invalīdi, Černobiļas
AES avārijas seku likvidatori un
personas, kurām ir bērns ar īpašām
vajadzībām vai personas, kuras
aprūpē pilngadīgu 1. un 2.grupas
nestrādājošu personu ar invaliditāti
kopš bērnības. Šīm nodokļa maksātāja kategorijām Bauskas novada
domē jāsniedz iesniegums (noteikta
parauga veidlapa) par nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu un
dokuments, kas apliecina personas
statusa atbilstību attiecīgai nodokļa maksātāju kategorijai, bet otrās
grupas invalīdiem izziņa no Valsts
ieņēmumu dienesta par ienākumu
neesamību

Nodokļu atvieglojumus piešķir
par to taksācijas gadu, kurā iesniegts
nodokļa maksātāja iesniegums. Lai
atvieglojumu par taksācijas gadu
saņemtu pilnā apmērā, nodokļu
maksātājam iesniegums jāiesniedz
līdz aktuālā gada 1.februārim.
Bauskas novada dome aicina
nekustamā īpašuma nodokļa maksātājus iepazīties ar saistošajiem
noteikumiem un izvērtēt atbilstību
saistošo noteikumu prasībām un iespēju saņemt atvieglojumus.
Katrai nodokļu kategorijai ir
sagatavota iesnieguma veidlapa.
Iesniedzamo dokumentu saraksts
un iesniegumu veidlapa pieejama
novada mājas lapā bauska.lv – pakalpojumi – veidlapas - nekustamā
īpašuma nodoklis vai pie nodokļu
inspektoriem.

Paziņojums par Energopārvaldības
sistēmas ieviešanu Bauskas novada
pašvaldībā

Energopārvaldības sistēmas ieviešanas mērķis ir efektīva resursu izmantošana un pārraudzība, kas palīdz uzlabot darbību/procesu efektivitāti un ietaupīt resursus, vienlaikus sekmējot ietekmes uz vidi mazināšanos.
Energopārvaldības sistēmas izveide ir saistīta ar Bauskas novada
Enerģētikas rīcības plānā 2018.- 2025.gadam noteiktajiem mērķiem un
uzdevumiem.
Saskaņā ar 2017.gada 30.novembra Bauskas novada domes lēmumu
(prot.Nr.10, 14.p.), pašvaldība piedalās Eiropas Savienības Pētniecības
un inovāciju programmas „Apvārsnis 2020” projektā „COMPETE4SECAP” – Energopārvaldības sacensības IEKRP (Ilgtspējīgas enerģijas un
klimata rīcības plāna) ieviešana”, granta līgums Nr.754162. Energopārvaldības sistēma tika ieviesta projekta ietvaros.
bām attīstības veicināšanai ES partnervalstīs”. Visi izdevumi, kas saistīti ar viesu mobilitāti un uzturēšanos
Bauskas novadā, tiek segti no projekta līdzekļiem. Latvijas sadarbības
partneris Eiropas Komisijas līdzfinansētajā projektā ir Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) un Bauskas
novada pašvaldība kā LPS sadarbības partneris nodrošina vizītes sagatavošanu un vizītes programmas sekmīgu norisi pašvaldībā. Kopā ar LPS
projektā iesaistījušies vēl 29 partneri,
pārstāvot gan pašvaldību asociācijas,
gan atsevišķas vietējās un reģionālās
pašvaldības, kopā veidojot Eiropas
platformu vietējo un reģionālo pašvaldību attīstībai (PLATFORMA).
EVSD mērķis ir informēt pašvaldības un iedzīvotājus par attīstības
sadarbību un attīstības izglītību. Šīs
attīstības sadarbības aktivitātes norisinās vienlaikus vairākās valstīs,
piemēram 2017. gadā – Latvijā un
vēl 14 Francijas, Itālijas un Spānijas
reģionos.
Šogad EVSD aktivitātes
Latvijā norisināsies jau trešo
reizi, aptveros visus Latvijas

tīt Bauskas peldbaseinu.
14.novembris bija veltīts sociālajiem jautājumiem. Sociālā dienesta
darbinieki prezentēja Latvijas un
Bauskas pieredzi, kā arī ieklausījās
Hašuri un Sorokas sociālo jautājumu speciālistu stāstītajā. Dienas
turpinājumā tika apmeklēts vispārējā
tipa pansionāts „Derpele” un Atbalsta centrs „Airi” Īslīces SOS bērnu
ciematā. Šajā dienā viesi apmeklēja
Rundāles pili.
15.novembrī – diena uzņēmējdarbībai. Bauska iepazīstināja ar savu
pieredzi siltumapgādes, teritorijas
labiekārtošanas, atkritumu apsaimniekošanas un ēku uzturēšanas jautājumos, viesus vedot uz pašvaldības
kapitālsabiedrībām. Savukārt ar privāto uzņēmējdarbības pieredzi viesi
iepazinās atpūtas kompleksā „Miķelis”, un SIA „Uzvara lauks”.
16.novembris – apmācību diena,
kad ārvalstu delegācijas un vietējie

svētku gaisotnē. Viesi piedalīsies lielākajā daļā no Bauskas pilsētā plānotajām svētku aktivitātēm.
Mājās viesi dosies 19.novembrī.
Šādas pieredzes apmaiņas vizītes
ir iespējamas pateicoties 2004.gadā
aizsāktajai Eiropas Savienības Kaimiņu politikai, kurā viens no virzieniem ir Attīstības sadarbība ar Austrumu partnerības valstīm. Latvijā šo
politiku īsteno vairākas institūcijas,
taču Bauskas novada pašvaldībai
visciešākā sadarbība izveidojusies
ar Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību.
Bauskas novada pašvaldība sirsnīgi pateicas visiem – kā pašvaldību
iestādēm, tā NVO un uzņēmējiem
– par atbalstu viesu vizītes nodrošināšanā!

Ieva Šomina, Sabiedrisko
attiecību nodaļas vadītāja

Ar Bauskas novada domes 2018.gada 15.novembra sēdes lēmumu
(prot.Nr.19, 1.p.) ir apstiprināta Bauskas novada pašvaldības Energopārvaldības sistēmas rokasgrāmata, atbilstoši standarta LV EN
ISO 50001:2017 prasībām.

Skaidrojums
Energopārvaldības sistēmas ietvaroas pašvaldība
veic enerģijas patēriņa uzskaiti un analīzi, nosaka
energoefektivitātes pasākumu nepieciešamību objektos, izstrādā energoefektivitātes rādītāju uzraudzības
plānu, ievieš jaunus pasākumus un novērtē realizēto
energoefektivitātes pasākumus, kas iekļauti energopārvaldības sistēmā.
Racionāli apsaimniekojot pašvaldības īpašumus, tiks
samazinātas izmaksas, uzlabota konkurētspēja, kas
ļaus novirzīt ietaupītos līdzekļus attīstībai, un samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas.
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Valsts simtgades svētki

Aktuāli novadā

Latvijas valsts simtgades svinību
norises Bauskas novadā
Latvijas valsts proklamēšanas 100. gadadienā, 18. novembrī, Bauskā
un novadā gaidāmas dažādas Latvijas valsts svētkiem veltītas norises.
Jau rīta agrumā, plkst. 08.11 notiks Latvijas rīta ieskandināšana,
kad Mežotnes pilskalnā tiks sagaidīts saullēkts un svinīgi pacelts Latvijas valsts karogs, apliecinot tautas
kopību un piederību Latvijai. Svētku rīta ieskandināšanā piedalīsies
Rundāles sieviešu koris „Runda”
un Bauskas novada folkloras kopa
„Laukam pāri”.
Pulksten 10.00 Bauskas Svētā
Gara baznīcā tiks pieminēti Latvijas vēstures līkloči svinīgā Dievkalpojumā „Svētbrīdis Latvijai”,
piedaloties vokālajam ansamblim
„Adoramus”.
Šajā pašā dienā pulksten 18.00
Bauskas Kultūras centrā skanēs
Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienai veltīts svinīgs
koncerts „Šodien par visu augstāk
Māte Latvija zvaigznes ceļ”. Koncertā piedalīsies Bauskas Kultūras
centra kolektīvi – jauktais koris
„Mežotne” un vidējās paaudzes
deju kolektīvs „Mēmele”.
Pēc svinīgā koncerta Bauskas
Kultūras centrā ikviens ir aicināts
doties uz Bauskas rātslaukumu,
lai koncertā „Mana zeme Latvija” sadziedātos ar kori „Mežotne”
un pavadošo grupu „Labi cilvēki”.
Koncerta izskaņā plkst. 21.00 visā
pasaulē un arī Bauskā, tiks izdziedāta Latvijas valsts himna, pēc kuras
sekos svētku uguņošana.
Savukārt pulksten 21.20 sāksies
lustīgas Latvijas valsts simtgades
svinības rātslaukumā, dziedot un
dejojot kopā ar Fēliksu Ķiģeli un
grupu „Bekars” bet 23.30 arī Bauskā notiks Latvijas valsts simtgades
naktij veltīta latviešu mūzikas diskotēka kopā ar apvienību „Funky

Gang”.
Latvijas valsts simtgades svinības tiks ieskandinātas arī dažādos
pasākumos Bauskas novada pagastos:
16. novembrī plkst. 17.30 Vecsaules saietu namā Latvijas valsts
simtgades svinībām veltīts svētku
koncerts „Mūsu veltījums Latvijai”. Koncertā piedalīsies Vecsaules
pagasta amatiermākslas kolektīvi
un dziedātājs Ainars Bumbieris.
Apmeklētāji aicināti pie Vecsaules
saietu nama iedegt līdzi paņemtās
svecītes, lai kopīgi veidotu Latvijas
kontūru.
16. novembrī plkst. 19.00 Īslīces
kultūras namā norisināsies Latvijas valsts simtgadei veltīts koncerts
„100 mirkļi laikā”. Koncertā piedalīsies TDA „Jaunība”, Bauskas BJC
deju kopa „Mēmelīte”, vokālā studija „Pigoriņi”, Īslīces pamatskolas
pirmsskolas grupas un Īslīces Kultūras nama kolektīvi.
16. novembrī plkst. 21.00 Ozolaines klubā svētku balle kopā ar
grupu „Starpbrīdis”.
17. novembrī plkst. 13.00 Mežotnē, DFC „Strēlnieki” notiks
Latvijas valsts svētku svinīgais sarīkojums un iedzīvotāju godināšana
„No sirds Latvijai un savam pagastam – 2018”, būs Ainara Bumbiera koncerts. Šajā pašā dienā plkst.
20.00 DFC „Strēlnieki” norisināsies
Latvijas valsts svētku balle.
17. novembrī plkst. 14.00 parkā pie Grenctāles kultūras namā
gaidāma Latvijas Valsts Simtgades svinību ieskandināšana kopā ar
Haraldu Sīmani un draugiem. Apmeklētājiem būs iespēja sasildīties

nobaudot uz ugunskura vārītu zupu.
17. novembrī plkst. 19.00 Ceraukstes tautas namā Latvijas
valsts simtgadei veltīts akustiskās
mūzikas koncerts „Esi man tā” kopā
ar Ivetu Baumani, Robertu Pētersonu un Viesturu Samtu. Koncertā
piedalās arī VPDK „Dzirnavnieki”, folkloras kopa „Laukam pāri”,
pirmsskolas bērnu deju grupa „Sprigulīši” un bērnu vokālais ansamblis
„Sākumiņš”.

Bauskas Kultūras centrā
svinīgi ieskandināta jaunā
amatiermākslas sezona
Sestdien, 3. novembrī, ar krāšņu
koncertu atklāta Bauskas Kultūras
centra 2018./2019. gada amatiermākslas kolektīvu darba sezona pasākumā „Kopu kopā”.

Sezonas atklāšanās koncertā uzstājās teju visi Bauskas Kultūras
centra amatiermākslas kolektīvi.

mērķus, kāpēc viņi ir iesaistījušies
kādā kolektīvā un kāpēc aicina nākt
arī citus. Manuprāt, šajā pasākumā
veidojas laba sinerģija, kur mēs
katrs esam atšķirīgs, bet tomēr visi
esam kopā. Šis pasākuma formāts
ļauj mums citam citu iepazīt, kā arī
apmeklētājiem iepazīties ar mūsu
darbu, kas tiek veikts gan darba die-

Šogad kolektīvu uzstāšanos pieteica
to dalībnieki sirsnīgās video vizītkartēs, kurās viņi atklāja kolektīvu
būtību un raksturu, kopā piedzīvoto, kā arī to, kāpēc ir skaisti un
aizraujoši būt daļai no kāda amatiermākslas kolektīva.
„Kopu kopā” ir Kultūras centra
kolektīvu dalībnieku svētki, jo tiek
uzsākta jaunā sezona. Šogad amatiermākslas sezonas atklāšanas pasākums ieguvis jaunu nosaukumu
– „Kopu kopā”, kas simbolizē šī pasākuma pamatvērtību, jo šeit Bauskas Kultūras centra administrācija
un tā kolektīvi ir tik ļoti kopā kā
nevienā citā pasākumā. „Tā ir brīnišķīga sajūta strādāt un būt kopā ar
profesionāliem un aktīviem cilvēkiem, kuri deg par savu aicinājumu
un kuri dara lielu darbu, lai Bauskas

nu vakaros, gan brīvdienās,” stāsta
pasākuma „Kopu kopā” organizētāja, Bauskas Kultūras centra pasākumu producente Līga Stankeviča.
Bauskas Kultūras centrā aizrautīgi darbojas Bauskas Tautas teātris,
folkloras kopa „Trejupe”, gleznošanas studija „Meistars Gothards”,
jauktie kori „Dzīle” un „Mežotne”,
līnijdeju kolektīvs „Hot Boots”,
pūtēju orķestris „Bauska”, senioru
deju kolektīvs „Senbiguļi”, senioru
deju kopa „Vēlreiz”, senioru koris „Sarma”, tautas deju ansamblis
„Jandāls”, tautas deju ansambļa
„Jandāls” studija, tautas fotostudija „Bauska”, vidējās paaudzes deju
kolektīvi „Biguļi” un „Mēmele”,
vokālie ansambļi „Adoramus” un
„Eliksīrs”. Tāpat Bauskas Kultūras
centra telpās darbojas arī trīs deju

kultūra būtu nozīmīga, pamanāma
un latviska. Paldies kolektīvu vadītājiem par to, ka spēj ap sevi pulcēt
un vienot kolektīvu dalībniekus,”
pateicas Bauskas Kultūras centra
direktors Jānis Dūmiņš.
„Šajā pasākumā atklājās, cik
mēs un mūsu kolektīvi esam dažādi, bet šīs dažādības mūs saliek
vienā veselumā. Šogad kolektīvu
video vizītkartēs runāja paši dalībnieki, atklājot savu motivāciju un

studijas – „Lēra”, „U Dance Studio”, kā arī austrumu deju studija
„DanceFusion Bauska”.
Aicinām novada iedzīvotājus
pilnvērtīgi pavadīt savu brīvo laiku,
piesakoties kādā no Bauskas Kultūras centra amatiermākslas kolektīviem.

17. novembrī plkst. 21.00 Īslīces
kultūras namā norisināsies balle
par godu Latvijas valsts simtgadei
kopā ar grupu „SunSuns”.
17. novembrī plkst. 22.00 Ceraukstes tautas namā notiks atpūtas vakars pie galdiņiem kopā ar
grupu „Uzmini nu!”.
17. novembrī plkst. 19.00 Codes pamatskolā Latvijas Republikas svētku dienas koncerts „Latvija
staro simtgadē” un balle. Koncertā
piedalās komponists Māris Lasmanis, dziedātājs Andris Daņiļenko,
dzejnieks Normunds Beļskis. Svinības turpinās grupa „Eksperiments”.
Koncerts un balle bezmaksas.
18. novembrī plkst. 18.00 kultūras centrā „Kamarde” skanēs
Latvijas Valsts Simtgades svinībām
veltīts sirsnīgs pašmāju kolektīvu
koncerts kopā ar mūziķiem Gundaru Dzenovksi, Ilvaru Manfeldu un
Edgaru Galzonu. Svētku dalībnieki
un apmeklētāji aicināti uzvilkt baltu
kreklu vai blūzi par godu Latvijas
jubilejai. Pēc koncerta programmas
ikviens būs aicināts nobaudīt kūku,
lai pēc tam pulksten 20.00 dotos ārpus nama telpām piedzīvot svētku
pārsteigumu. Svinību turpinājumā
bezmaksas balle.

Ilze Lujāne, Sabiedrisko
attiecību speciāliste, Bauskas
Kultūras centrs

Pašvaldības apsveikums

Ilze Lujāne, Sabiedrisko
attiecību speciāliste Bauskas
Kultūras centrs
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Informācija, paziņojumi
Senā dzīvesveida skola „Indes un pretindes
16. un 17.gs.”
Sestdien, 24. novembrī plkst.
14.00 Bauskas pils muzejā notiks
Senā dzīvesveida skolas nodarbība.

Šoreiz kopā izzināsim tēmu par
indēm un pretindēm 16. un 17.gs.
Mūsdienās neizbrīna un neraisa
aizdomas fakts, ja mūs pēc viesībām ar ēdienu baudīšanu un dzērienu malkošanu nomāc nogurums,
galvassāpes vai pat vēdergraizes.
Bet, kā tas būtu, ja jūs dzīvotu renesanses laikmetā, kad bija pat
ieviests īpaši bīstams un atbildīgs
amats – ēdiena un dzēriena degustētājs? Tas bija laiks, kad ziņkāre,
ģenialitāte un zinātniskie atklājumi
savijās ar intrigām, noziegumiem,
politiku un traģēdijām.
Indes ne vien tika īpaši gatavotas
ar mērķi nogalināt, bet arī ar nolūku lietotas kosmētiskajos līdzekļos,
medicīnā un arī uzturā. Lai kaut cik
sevi „pasargātu” no indēm, tika izgudrota, piemēram, Mediči pretindes eļļa, kuru nēsāja īpašā futrālī
pie sirds. Pasākuma laikā izzināsim
šīs eļļas sastāvu un izgatavošanas
procesu.
17.gs. tika izgatavota īpaša inde
ar nosaukumu Aqua Tafina. Tās galvenais pielietojums, lai sievas varētu atbrīvoties no sev nevēlamiem
vīriem. Periodā no 1633.-1651. gadam ar šo indi tika nogalināti apmēram 600 vīriešu.
Indes un to pretindes pārsvarā izgudroja alķīmiķi. Viena no zināmākajām 16.gs alķīmiķēm bija Anna
Maria Zieglerin (1550-1575), kuras
dzimšana bija tikpat neparasta, cik

Novada kultūras pasākumu plāns novembrim

viņas dzīves gājums. Meitene dzima priekšlaicīgi. Lai viņa izdzīvotu,
to ietina mirušas sievietes ādā, kura
iepriekš bija iebalzamēta. Tajā viņa
tika turēta 12 nedēļas, līdz viņas
ķermenis bija pietiekami attīstījies.
Arī par viņas brīnumlīdzekļiem uzzināsiet pasākuma laikā.
Tiksimies ar jatroķīmiķi Jāni Teterovski. Renesanses laikmetā no
arābu alķīmijas radās jatroķīmija
jeb ārstnieciskā ķīmija, kas kļuva
par pamatu vēlākai zinātniskai farmācijai. Jatroķīmiķi uzskatīja, ka
cilvēka organismā notiekošajiem
procesiem ir ķīmisks raksturs.
21.gadsimtā esam labi informēti
un zinoši par indīgām vielām, kuras
sastopamas mūsu ikdienā, līdz ar
to zinām, no kā jāizsargājas. Mūsu
zemē savvaļā sastopamas ap simt
indīgo augu sugu. Piemēram: plankumainais suņstobrs, lielā strutene,
indīgais velnarutks vai četrlapu čūskoga.

Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

16.nov. – 31.decembris

Bauskas muzejā

Latvijas tekstilmozaīkas biedrības darbu izstāde veltīta Latvijas
simtgadei

16. novembrī plkst.17.30

Vecsaules saietu namā

Latvijas Valsts Simtgades svinībām veltīts svētku koncerts „Mūsu
veltījums- Latvijai” (koncertā piedalās Vecsaules pagasta amatiermākslas kolektīvi un dziedātājs Ainars Bumbieris)

16. novembrī plkst. 19.00

Īslīces Kultūras namā

Latvijas Valsts Simtgadei veltīts koncerts „100 mirkļi laikā”

16. novembrī plkst. 21.00

Ozolaines klubā

Svētku balle kopā ar grupu „Starpbrīdis”

17.novembrī plkst.12.00

Bauskas Rātsnamā

Bezmaksas ekskursija Bauskas Rātsnama ekspozīcijā

17. novembrī plkst. 12.30

DFC „Strēlnieki”

Mežotnes pag. amatnieku, mājražotāju un rokdarbnieku izstādes atklāšana

17. novembrī plkst. 13.00

DFC „Strēlnieki”

Latvijas valsts svētku svinīgais sarīkojums ar iedzīvotāju godināšanu
„No sirds Latvijai un savam pagastam – 2018” un Aināra Bumbiera
koncerts

17. novembrī plkst. 13.00

Parks pie Grenctāles
kultūras nama

Latvijas Valsts Simtgades svinību ieskandināšana

17. novembrī plkst. 13.00

Vecsaules saietu namā

Animācijas filmas „Saule brauca debesīs” demonstrācija

17. novembrī plkst. 19.00

Ceraukstes tautas namā

Latvijas Valsts Simtgadei veltīts akustiskās mūzikas koncerts „Esi man tā”

17. novembrī plkst. 20.00

DFC „Strēlnieki”

Latvijas valsts svētku balle

Biļetes iepriekš pārdošanā var
iegādāties Bauskas pils muzeja
kasē un rezervēt pa tālr. 63923793,
63922280 vai e-pastu: bauskaspils@bauska.lv. Rezervētās biļetes jāizpērk ne vēlāk kā 30 min.
pirms pasākuma.

Informāciju sagatavoja:
Elīna Jegorova
Bauskas pils muzejs
T. +371 63923793
bauskaspils@bauska.lv
www.Bauskaspils.lv

17. novembrī plkst. 21.00

Īslīces Kultūras namā

Latvijas valsts svētku balle

17. novembrī plkst. 22.00

Ceraukstes tautas nams

Atpūtas vakars pie galdiņiem. Spēlē grupa „Uzmini nu!”Ieeja bezmaksas.

18. novembrī plkst.18.00

Kult. centrā „Kamarde”

Latvijas Valsts Simtgades svinībām veltīts koncerts un balle

19. novembrī plkst. 18.00

Kultūras centrā „Dāvis”

Codes amatierteātra „Spēlētprieks” luga „Spietu laiks” (Vigita Pumpure)

22. novembrī plkst. 18.00

Codes bibliotēkā

Spēlfilmas „Homo novus” demonstrācija

23. novembrī plkst. 19.00

Bauskas Kultūras centrā

Stand-up izrāde „Mačo” – vīrišķības tests divās daļās (Ainārs
Ančevskis) Biļetes „Biļešu paradīze” kasēs.

24. novembrī plkst. 14.00

Bauskas pils muzejā

Senā dzīvesveida skola „Indes un pretindes renesansē”

24.-25. novembrī

Bauskas Kultūras centrā

Bauskas novada amatierteātru skate

29. novembrī plkst. 12.00

Bauskas Kultūras centrā

Liepājas Leļļu teātra viesizrāde „Kur zirgi?” Biļetes Bauskas Kultūras
centra kasē.

30. novembrī plkst.18.00

Īslīces Kultūras namā

Vokālās studijas „Pigoriņi” un Bauskas BJC deju kopas „Mēmelīte”
koncerts „Skaitāmpanti”

Bauskas novada pašvaldības izdevums iznāk divas reizes mēnesī. 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.

