%$86.$6129$'$3$â9$/'Ʈ%$6/$,.5$.676

2018.gada 26.oktobrī

Ziņa
Lāčplēša dienas
pasākumi Bauskā

G

odinot Latvijas Brīvības cīņās kritušos, 11. novembrī
Bauskā notiks vairāki Lāčplēša dienai veltīti pasākumi.
Svētdien, 11. novembrī plkst.
18.00, notiks Lāčplēša dienai veltīts piemiņas brīdis pie pieminekļa
„Par Latvijas brīvību kritušiem”. Izskanēs svinīgi piemiņas vārdi, kora
„Mežotne” vīru grupa izdziedās leģionāru dziesmas, un Latvijas valsts
aizstāvjiem cieņu izrādīs Zemessardzes 1. Rīgas Brigādes 53. Kājnieku
bataljons, kā arī Bauskas un Rundāles novada jaunsardze.
Pēc piemiņas brīža ikviens aicināts piedalīties lāpu gājienā, kas
vedīs no pieminekļa „Par Latvijas
brīvību kritušiem” līdz Bauskas
Rātslaukumam. Ar lāpu ugunīm
paudīsim cieņu mūsu tautas varoņiem, kas atdeva savu dzīvību, lai
mēs varētu dzīvot brīvā un neatkarīgā valstī.
Šajā pašā dienā plkst. 19.30
Bauskas Kultūras centrā tiks demonstrēta Latvijas valsts simtgadei
veltīta spēlfilma „Tēvs nakts”, kas
stāsta par Žaņa Lipkes ģimenes centieniem glābt ebrejus Otrā pasaules
kara laikā un bērna pieaugšanu traģiskā vēstures situācijā. Filma veidota pēc patiesiem notikumiem.
Vecsaules pagastā 11. novembrī plkst. 18.00 Jaunsaules centrā
sāksies Lāčplēša dienai veltīts lāpu
gājiens, bet 18.30 Jaunsaules skolā
tiks demonstrēta spēlfilma „Tēvs
nakts”.
Savukārt Mežotnes pagastā 9.
novembrī plkst. 17.00 Garozas muižas parkā notiks parka renovācijas
svinīgā atklāšana, kas noslēgsies ar
lāpu gājienu veltītu Lāčplēša dienas
piemiņai.
Piemiņas dienā iedegsim sveces,
godināsim cilvēkus, kuri dibinājuši Latvijas valstsi, un novērtēsim
mūsu mājas un dzimteni.

Ilze Lujāne, Bauskas Kultūras
centra sabiedrisko attiecību
speciāliste
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Aktuāli novadā

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.

Paziņojums par izsoli
Bauskas novada dome 2018.gada 21.novembrī Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamo īpašumu
(dzīvokļu), atklātas mutiskas izsoles ar augšupejošu soli:
1. „Kūdra 3”- 1, Kūdra, Vecsaules pag., 30,9 m², sākumcena - EUR 400,00, izsoles laiks plkst. 13.30.
2. „Kūdra 3”- 2, Kūdra, Vecsaules pag., 29,7 m², sākumcena - EUR 300,00, izsoles laiks plkst. 13.45.
3. „Kūdra 3”- 3, Kūdra, Vecsaules pag., 30,4 m², sākumcena - EUR 300,00, izsoles laiks plkst. 14.00.
4. „Kūdra 3”- 4, Kūdra, Vecsaules pag., 42,8 m², sākumcena - EUR 450,00, 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 reģistrācijas 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.

SIA „Vides serviss parādu atgūšana”
2018.gada jūlijā ir uzsākta lietu nodošana SIA „Creditreform Latvija”, kas
Latvijā ir atzīta par vienu no labākajām ārpustiesas parādu atgūšanas uzņēmumiem.

SIA „Vides serviss” parādu atgūšanas politika ir šāda:

1. Parāds no 100 – 200 eiro – klients saņem brīdinājumu, maza apmēra parādi
tiek segti nekavējoties. Iespējams klātienē ierodas arī SIA „Vides serviss”
inspektors.
2. Parāds virs 200 eiro – klients tiek brīdināts, sms vai e-pasts, ja klients
neatbild un nevienojas par parāda samaksas kārtību, lieta tiek nodota SIA
„Creditreform Latvija”.
Klientam piedāvājam noslēgt vienošanos par parāda apmaksu atbilstoši
maksātspējai, saprātīgā termiņā. Attiecīgi šajā gadījumā ikmēneša tekošā rēķina summa tiek palielināta par vienošanās norādīto papildu parāda apmaksu,
klientam ir ērtāk plānot ikmēneša budžetu. Piemēram:

Aicinām maksāt avansā
Dažos gadījumos klientu paradumi ir maksāt pa ceturkšņiem, uzkrājot vairākas
neapmaksātās summas. SIA „Vides serviss” tomēr aicina labāk maksāt avansā
uz priekšu, nevis iekavēt iepriekš izrakstītos rēķinus. Mūsu datu bāzē ir 100
klienti, kuri veic maksājumu avansā, jeb 4% no visiem klientiem.
SIA Vides serviss klienti ir 2500 dzīvokļu īpašnieki. Kavēti maksājumi ir 12%
gadījumu.
Parādnieki, kuru parāds ir virs 100 eiro ir 321. Problemātiski ir 7% jeb 173
no mūsu klientiem, kuriem parāds virs 500 eiro. Teju katrā 30 dzīvokļu mājā
vidēji ir 2 parādnieki ar parādu virs 500 eiro.
Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas likuma 10.panta 5.daļa - Uz
pārvaldīšanas uzdevuma pamata
iegūtās saistības attiecas uz ikvienu dzīvojamās mājas īpašnieku.
Iespējams, ka mūsu rīcībā nav
kontaktu daļai no parādnieku (vai
nesaņemam atbildi), tādēļ, lūdzam
dzīvokļu īpašnieku sapratni, ja lieta tiek nodota ārpustiesas parādu atgūšanas
uzņēmumam.
Jāmin, ka ikmēneša brīdinājums jau ir katrs izrakstītais rēķins, kas atgādina
par parāda apjomu.
Tādēļ aicinām, negaidīt mūsu vai SIA Creditreform Latvija ziņu, bet pēc iespējas ātrāk nosegt parādu, vai vienoties par tā apmaksas gaitu.
Lietas tiek iesniegtas arī Bauskas rajona Tiesā un Zemesgrāmatu Tiesā.
– Ar Tiesas lēmumu no pašvaldības īres dzīvokļa šogad ir izlikti un atbrīvoti
4 dzīvokļi ar parāda piedzīšanu.
– 2 dzīvokļa īpašnieki pēc Zemesgrāmatas tiesas lēmuma nav seguši parādu
un Tiesu izpildītājs organizē nekustamā īpašuma izsoli, šobrīd viena aktīva lieta
ir oktobrī.

Linda Tijone, SIA „Vides serviss”
valdes locekle
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Aktuāli projekti novadā
Uzsākta projekta „Publisko ūdeņu vides pieejamības nodrošināšana
Bauskas pilsētā” īstenošana

Bauskas novada administrācija ir
saņēmusi Latvijas Vides aizsardzības
fonda finansējumu (LVAF), un tiek
uzsākta projekta „Publisko ūdeņu vides pieejamības nodrošināšana Bauskas pilsētā” īstenošana.
Projekta „Publisko ūdeņu vides
pieejamības nodrošināšana Bauskas pilsētā ” mērķis ir esošās infrastruktūras atjaunošana un teritorijas
labiekārtošana publisko ūdeņu vides
pieejamības nodrošināšanai Dambja
ielā, lai veicinātu nozīmīga dabas
mantojuma integrētu attīstību un sasniegtu ar to saistītos Bauskas novada Attīstības programmā 2012.-2018.
gadam plānotos darbības rezultātus.
Teritoriju Dambja ielā 2, Bauskā
paredzēts atjaunot, labiekārtot, no-

drošinot vides pieejamību cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem,
kā arī izveidot ērtu un drošu piekļūšanu pie Mēmeles upes – laipu, laivu
piestātni un ērtu atpūtas vietu ar dažādu aktivitāšu iespējamību iedzīvotājiem un pilsētas viesiem.
Uzsākot teritorijas atjaunošanas
projektēšanu, meklēts visoptimālākais risinājums teritorijas funkcionālo zonu izveidošanai, izmantojot
un atjaunojot esošo laukuma segumu
un esošo piekļuvi no Dambja ielas.
Laukuma grants segums laika gaitā ir
izdrupis, neestētiskā un vidi degradējošā stāvoklī, kā arī nedrošs, lai par
to pārvietotos. Plānots ieklāt drošus
un mūsdienīgus segumus, nodrošinot

piekļuvi Mēmelei, uzbūvējot taciņu
uz upi, iztīrot un labiekārtojot upes
krastu, kā arī novietojot laipu un laivu piestātni uz ūdens.
Projektā plānots uzlabot atpūtas
vietas funkcionalitāti, labiekārtojot
esošās un izveidojot jaunās funkcionālās zonas, uzlabojot skatu laukumu
virzienā uz Bauskas pili, bērnu rotaļu
laukumu, atpūtas zonas un sakārtojot
konteineru novietni. Plānots pārvietot publiskās tualetes atrašanās vietu,
izveidot ugunskura vietu un informatīvos stendus Bauskas apmeklētājiem, radot labvēlīgus apstākļus
Bauskas iedzīvotājiem un viesiem
brīvā laika pavadīšanai.
Projekta kopējās izmaksas ir 131
043 eiro, no tām Latvijas Vides aizsardzības fonda finansējums 38 885
eiro, Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums 92 158 eiro.
Būvdarbus paredzēts realizēt 15
nedēļās. Bauskas novada pašvaldība
un būvuzņēmums aicina iedzīvotājus
pārbūves laikā būt iecietīgiem un
saprotošiem.

Dace Platonova,
projektu vadītāja

Labiekārtots Garozas muižas parks
Vasarā Mežotnes pagasta Garozas
parkā veikti vērienīgi labiekārtošanas
darbi ar Eiropas lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu un Bauskas novada pašvaldības atbalstu.
Garozas muižas parkam ir vēsturiska vērtība, tā pirmsākumi meklējami 1791.gadā. Vēsturiskajās liecībās tas aprakstīts kā skaists un labi
kopts atpūtas dārzs, minēti elementi,
kas attiecināmi gan uz baroka, gan
sentimentālisma laika dārzu kultūru
– paviljoni, tiltiņi, eremīta namiņš.
Šo izskatu muižas apbūve būtiski
mainīja 19.gadsimta otrajā ceturksnī,
kad parks ieguva savu pašreizējo izskatu – angļu ainaviskā parka veidolā. Parka ainava ir unikāla ar to, ka
caur parku plūst nelielā Garozas upīte, kurai pāri ved romantisks arkveida
tiltiņš ar dēļu klājumu, kā arī netālu
no parka ieejas izveidots dīķis. Šobrīd, kad senās kungu mājas drupas
ir pilnīgi izzudušas, Garozas parks
Garozas upītes krastā ir vienīgā vieta,
kas nākotnē atgādinās par kādreizējās
muižas pastāvēšanu.
Lai Garozas parks mūsdienās
kļūtu piemērots gan sportiskām, gan

kultūras aktivitātēm, projektā 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 parka vēsturiskās
spozmes un padarīt to piemērotu sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai mūsdienās.
Projekta izmaksas 100 258.83 eiro,
no kurām ELFLA finansējums 45
000.00 eiro, Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums 55 258.83 eiro.

Izzina Mančestras pieredzi zaļajā
infrastruktūrā

Projekta LLI-291 „Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu
upju ainavā” pieredzes apmaiņas braucienā partneri guvuši pieredzi
un plašas zināšanas, izzinot zaļās infrastruktūras, ainavu un teritoriju
plānošanas principus, upju atjaunošanas, bioloģiskās daudzveidības un
ūdens kvalitātes uzlabošanas pasākumus.

Pieredzes apmaiņas brauciena
pirmo dienu kopā ar Mersijas upes
fonda pārstāvjiem Kerolainu Railiju
un Maiku Dadiju aizvadījām Mančestrā, izzinot zaļās infrastruktūras
un upju atjaunošanas pasākumus
Mersijas upes sateces baseinā. Ap-

meklējām Irkas upi, Kersalas palieni
un Salfordas apkārtni, apskatot īstenotos pasākumus ūdens kvalitātes
un bioloģiskās daudzveidības uzlabošanai, plūdu regulēšanas pasākumus un izzinot sabiedrības iesaistes
un izglītošanas aktivitātes.

Turpinājumā projekta partneri
devās uz ainavisko „Peak District”
nacionālo parku, kur sākas Mersijas
upe. Tiekoties ar parka darbiniekiem
un ekspertiem, bija iespēja plašāk
uzzināt par ainavu un teritorijas plānošanas principiem dabas aizsargājamās teritorijās, par apsaimniekošanas
pasākumiem zaļajai infrastruktūrai un

mitraiņu atjaunošanas pasākumiem
ūdens kvalitātes nodrošināšanai, plūdu regulēšanai un CO2 piesaistei nacionālā parkā. Īpašu iespaidu atstāja
plašās iespējas ikvienam interesentam iesaistīties un piedalīties dažādās
parka aktivitātēs, piemēram, parka
sakopšanas darbos, sugu monitoringā
un zinātniskajās darbībās.

Noslēgumā apmeklējām Liverpūli, kur Mersijas upe sasniedz Liverpūles līci. K.Railija un Pols Korners
no Mersijas upes fonda sniedza izsmeļošu informāciju par upes vēsturisko nozīmi industriālajā revolūcijā.
Tā kalpoja par galveno kuģu kravu

transportēšanas ceļu no Liverpūles
uz Mančestru. Satrauc arī ūdens kvalitātes un vides problēmas, ko tā rada.
Projekta partneri apmeklēja Upes
parku un projekta „Rivacre Brook”
vietu, kur veikta infrastruktūras labiekārtošana un upju atjaunošana.

Šo trīs dienu laikā gūts vispusīgs
pārskats un jaunas zināšanas par
Mersijas upes sateces baseinu, tā
problēmām un risinājumiem ūdens
kvalitātes uzlabošanai un upju atjaunošanā, plānošanas principiem,

vides apziņas celšanai un cilvēku
entuziasmam, rūpējoties par dabas
resursu saglabāšanu.

Jolanta Kalinka,
projektu vadītāja

Ceļa posmam Bauska -Bērzi – Ādžūni – Lietuvas robeža no
19.oktobra – tehnoloģiskais pārtraukums

2018.gada maijā uzsākta Valsts vietējā autoceļa V1028 Bauska – Bērzi – Ādžūni – Lietuvas robeža posma 7.44014.625 km atjaunošana. Autoceļa ikdienas izmantotāji – vietējie iedzīvotāji un lauksaimnieki visu vasaru pacietīgi
un ar sapratni gaidīja jauno ceļu.
Par paveikto un turpmāko darbību SIA „Union Asphalttechnik” tehniskais direktors Juris Seskulis skaidroja, ka
ar šā gada 19.oktobri ceļa remontam sākās tehnoloģiskais pārtraukums. Līdz šim pabeigti apmēram 85 % plānoto
darbu. Pēc tehnoloģiskā pārtraukuma darbi objektā tiks atsākti 2019.gada maijā. Tiks veikta ceļa virsmas apstrāde,
pabeigtas nobrauktuves, ceļa labiekārtošanas darbi, uzstādītas ceļa zīmes, marķējumi, atsevišķās vietās zālāja atjaunošana ceļa nogāzēs. Šobrīd ceļš ir sagatavots ziemas uzturēšanai.
Būvuzraugs Māris Balodis skaidro, ka, uzsākot darbus, bija plānots tos pabeigt šogad, bez tehnoloģiskā pārtraukuma. Dažādu iemeslu dēl darbi objektā aizkavējās, jo būvniekam pietrūka resursu – cilvēku, materiālu un
tehnikas.
Šobrīd vēlos atvainoties Īslīces pagasta iedzīvotājiem par sagādātajām neērtībām un ar cerībām, ka darbi ritēs
raitāk, gaidu nākamo gadu.

Sandra Ķisele, Īslīces pagasta pārvaldes vadītāja

Dace Platonova,
projektu vadītāja
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„Rudens virpulis 2018” Bauskas Bērnu
un jauniešu centrā
Šajā skolēnu rudens brīvlaikā
Bauskas Bērnu un jauniešu centrā
gaidījām ikvienu, kam ir entuziasms
un griba darboties, izzināt un atklāt
kaut ko jaunu vai pārbaudīt jau zināmo. 23.oktobrī Dzeltenajā mājā
metodiķes Ilze, Veronika un Ligita
aicināja deju kopas „Mēmelīte”
Esteres grupas dejotājus iegriezt
rudens virpuli ar jautrām dejām par
pieciem kaķiem un turku pupas ceļojumu.
Pasākuma viešņas Ilze, Marta
un Līga no Latvijas Universitātes
„Prātnieku laboratorijas” aicināja
pasākuma dalībniekus kļūt par izmeklētājiem un slepenu tekstu šif-

Tomēr šāda uzdevuma veikšanai
bija nepieciešama liela precizitāte un koncentrēšanās spējas, citādi
nospiedums būtu neprecīzs un pierādījumiem to nevarētu izmantot.
Pie šķietami vienkāršās atziņas un
atklājuma bērnam jānonāk pašam,
praktiski darbojoties, domājot un
liekot lietā līdzšinējo pieredzi.
Bauskas Bērnu un jauniešu centrs
jau šī gada pavasarī ir uzsācis sadarbību ar Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centru
un tā realizēto projektu „Prātnieku
laboratorija” (to administrē LU
Fonds), kas piedāvā attīstīt radošumu un domāšanu, kā arī rosina ielū-

Toms Dzelzkalējs, G12 klasē –
Ralfs Romanovs, ar rezultātiem
startēja Artūrs Grantiņš, Daniēls
Junkurēns, Matīss Čakšs un Mārcis Bīriņš. Šis bija labs mēģinājums
gaidāmajām Latvijas skolēnu trases
automodelistu sacensībām „Motormuzeja kauss” 3.novembrī. Zēni
mēģināja saprast, vai mazie auto
modeļi ir precīzi konstruēti, kas vēl
ir uzlabojams un paveicams līdz
nākamajiem startiem. Galvenais padomdevējs un knifu pārzinātājs šajā
jomā ir skolotājs Agris.
Savukārt velo virpuli iegrieza
skolotājs un velo entuziasts Ģirts.
Veiklības braucienā, spītējot lietum,

Karjeras nedēļas ieguvumi

8.-12.oktobris Latvijā pagāja Karjeras nedēļas zīmē. Valstiski šo pasākumu kopumu organizēja VIAA projektā „Karjeras atbalsts vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs”. Arī
Bauskas pilsētas pamatskolas skolēni
piedalījās pasākumos ar karjeras izglītības ievirzi. Pasākumu vadmotīvs
bija izzināt iestādes, profesijas, kas
mums ir tepat apkārt – Bauskā. Skolēni devās uz dažādiem uzņēmumiem
un iestādēm, kā arī aicinājām ciemos
dažādu profesiju pārstāvjus. 2.a klase
apmeklēja Bauskas pasta nodaļu, kur
uzzināja, kā ceļo sūtījumi, kas par to
rūpējas. 2.b klase viesojās Bauskas
Bērnu bibliotēkā, kur iejustās bibliotekāra profesijā. Šo profesiju pētīja arī 4.b klase, tiekoties ar Bērnu
bibliotēkas vadītāju S.Freimani. 4.a
klases skolēni Bauskas Kultūras centrā iepazina kultūras iestādes darbību
un ar to saistītās profesijas. 3.a klase
kopā ar SIA „Vides serviss” speciālisti Ilutu Vilni izglītojošā pastaigā
vēroja atkritumu savākšanas procesu,
sētnieka darbu, bruģa likšanu, zāles
pļaušanu, “lielā putekļu sūcēja”darbību, kā arī kantora darbinieku
darbu. Bērni uzzināja arī to, kā tiek
veidoti mūsu pilsētas skaistie apstādījumi, kā notiek atkritumu šķirošana. 6.b klase tikās ar Bauskas TIC

vadītāju Inesi Turkupoli – Zilpuri un
piedalījās sarunā par gida profesiju.
7.a klase kopā ar viesnīcas vadītāju
Zani Andrišūnu iepazina viesnīcas
„RIXWELL HOTEL BAUSKA”
darbību. „Bauskas Dzīves” redakcijā
viesojās 7.b klases skolēni. Galvenā
redaktore Anita Rozentāle iepazīstināja ar avīzes tapšanas procesu un
profesijām, kas jāapgūst, lai strādātu laikrakstā. Sev par pārsteigumu
skolēni pat nokļuva uz avīzes vāka!
8.klašu skolēni pētīja to, kā Bauskas
pilsētā tiek nodrošināta apkure. Par
to Bauskas katlumājā viņiem stāstīja
uzņēmuma „Bauskas Siltums “klientu apkalpošanas speciāliste Gita
Granta – Vanaga. 5.a klase tuvāk iepazina bērnudārza audzinātāju profesiju, tiekoties ar skolēnu mammām,
kas veic šo darbu, bet 5.b klasi apciemoja Baiba Savicka. Viņa stāstīja par
lietveža profesiju. Karjeras izglītības
jautājumi šajā nedēļā vairāk tika
akcentēti arī mācību stundās, kā arī
skolēni varēja iepazīties ar informatīvo materiālu.
Paldies visiem mūsu labvēļiem,
pie kā viesojāmies un kas apciemoja
mūs! Paldies, ka atvēlējāt laiku skolēnu informēšanai, izglītošanai un
redzesloka paplašināšanai!

Inga Briede

No niedrītes līdz basa flautai

rētājiem. Bērni uzzināja Cēzara šifra diska noslēpumu, mācījās šifrēt
precīzi un ātri, veidoja paši savus
šifrētos tekstus. Otrajā nodarbībā
prātniekiem bija pašiem jādomā,
kāda viela jāizmanto, lai pirkstu
nospiedumu vispār varētu noņemt,
izvēloties starp medu, miltiem, cukuru, joda šķīdumu un ogles pulveri. Bija jāfunktierē, lai saprastu, kā
var pirkstu nospiedumu uzklāt uz
lapas tā, lai redzamas pat mazākās
līnijas. Viss jau ir vienkārši – ar ogles pulveri jāpārklāj pirksta nospiedums, tam jāuzliek līmlente, precīzi nokopējot pirksta nospiedumu.

koties eksakto zinātņu noslēpumos.
„Prātnieku laboratorijas” nodarbību starplaikā jautras kustību un
saliedējošas spēles vadīja brīvā laika klubiņa „Apķērīgie ziķeri” skolotāja Madara, bet ar našķiem cienājās un rudenīgus ēdamus rotājumus
no āboliem pasākuma dalībnieki gatavoja labo garšu studijas skolotājas
Ludmilas vadībā.
Bauskas BJC Sarkanajā mājā ātrumā un veiklībā šī gada pirmajās
sacensībās „Bauskas aplis” startēja
Trases automodelisma pulciņa puiši iesācēju un G12 klasēs. Bauskas
BJC kausu iesācēju klasē ieguva

izveicīgākais bija Rihards Sunteiks,
naski brauca Tomass Pīrāgs un Ņikita Ņikitins. Savus velosipēdus
labi vadīja arī Kārlis Tijons, Ieva
Bille, Evita Rotberga, Sanija Maslova, Ingmārs Kļava.
„Rudens virpulī” skolēni radoši,
attīstoši un efektīvi pavadīja savu
brīvo laiku „Prātnieku laboratorijas” un Bauskas Bērnu un jauniešu
centra pieredzējušu un talantīgu pasniedzēju vadībā.

Benita Svareniece, Bauskas
Bērnu un jauniešu centra
direktore

BAUSKAS MUZEJĀ līdz 11.novembrim apskatāma
TLMS „BAUSKA” izstāde „KATRAM PAŠAM SAVU TĒRPU”. www.bauskasmuzejs.lv

Šādu garu ceļu izdevās nostaigāt
koncertlekcijas „Tembru projekcijas”
klausītājiem Bauskas Mūzikas un
mākslas skolā 16.oktobrī. Tā tapusi
ar VKKF atbalstu un Bauskas MMS
līdzfinansējumu. Izsmeļošu ieskatu
viena no senākajiem pasaules instrumentiem – flautas vēsturē sniedza
flautiste un pedagoģe Maija Kļaviņa.
Audzēkņi redzēja, kā mainījies flautas izskats, kāds agrākos laikos bija
nošu pieraksts. Bauskas MMS un
Vecumnieku MMS audzēkņi, pedagogi un citi interesenti varēja aplūkot
dažādu laikmetu flautas un dzirdēt
atbilstošus skaņdarbus M.Kļaviņas
sniegumā, salīdzināt dažādu flautu
tembrālo skanējumu un spēles paņē-

mienus. Traversflauta, flauta, pikolo
flauta, alta flauta, visbeidzot iespaidīgā basa flauta – tie ir gan pēc izskata,
gan skanējuma atšķirīgi instrumenti.
Klausītājiem ļoti patika angļu komponista Īana Klārka „Vilcieniņš”,
amerikāņu skaņraža Daniela Dorfa
„Čivināšana”, kā arī skumjā „Sīrinksa” (K.A.Debisī, franču komponists).
Ļoti interesanti bija vērot, kā mūzika
papildina animācijas filmu ”Iluminator” - visi kļuva par „soundtreka”
tapšanas vērotājiem.
Pēc lekcijas gan pedagogi, gan
daudzi mazie flautisti izmantoja iespēju vērtīgās flautas aptaustīt savām
rokām un pamuzicēt.

Inga Briede
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Bauskas muzejā

Pašvaldības policijas informācija

Konference „Vēstures peripetijas Bauskas
reģionā: ceļš uz Latvijas simtgadi”

Bauskas novada pašvaldības policijas atskaite par 2018.gada oktobri
(pārskata periods 21.09.2018.-22.10.2018.)
Sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli

12

No tiem par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa noteikumu pārkāpumiem:
Par smēķēšanu neatļautās vietās (LAPK 42.1 p. 1.d.)

1

Par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu

1

(LAPK 106.p. 1.d.)
Par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu (LAPK 149.10 p.)

1

No tiem par Bauskas novada saistošo noteikumu neievērošanu:
Nr.11 “Saistošie noteikumi par sabiedrisko kārtību Bauskas novada administratīvajā teritorijā”
Par zāles nenopļaušanu īpašumā, lietojumā, kā arī īpašumam piegulošajā teritorijā gadījumos, ja zāles garums
pārsniedz 20 cm (14.3.p.)

2

Par atrašanos sabiedriskās vietās ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu t.sk. daudzdzīvokļu ēku koplietošanas telpās vai sabiedriskajā transportā, ar atvērtu alus vai cita alkoholiskā dzēriena iepakojumu vai glāzi,
izņemot vietas un pasākumus, kur alkoholisko dzērienu lietošanu atļāvusi pašvaldība (18.13.p.)

7

Saņemti personu iesniegumi

5

Izskatīti personu iesniegumi

12

Administratīvās lietvedības uzsākšana

9

Atteikt uzsākt administratīvo lietvedību

2

Administratīvās lietvedības izbeigšana

6

Atlikumā materiāli

10

Izteikti aizrādījumi par izdarītajiem administratīvajiem pārkāpumiem

35

Nosūtīti brīdinājumi par nesakoptajiem īpašumiem

3

Nodrošināta sabiedriskā kārtība un drošība publisku pasākumu laikā

1

Veikti izglītojošie pasākumi mācību iestādēs

12

Sadarbība ar NBS Nesprāgušās munīcijas neitralizēšanas rotu

1

Sadarbība ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu

1

Sadarbība ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu

2

Sadarbība ar Valsts policiju

11

Sadarbība ar Bauskas novada Bāriņtiesu un/vai Sociālo dienestu

1

Personu nodošana Valsts policijas darbiniekiem

11

Personu nogādāšana dzīvesvietā

10

Personu nogādāšana patversmē

5

Administratīvā kārtā aizturētas personas

9

Klaiņojošu, pamestu, ievainotu, mirušu dzīvnieku nogādāšana dzīvnieku patversmē

47

Videoierakstu izsniegšana

2

Bauskas novada pašvaldības policijā saņemti 205 izsaukumi, no tiem:
no fiziskām personām

78

no juridiskām personām

7

no Valsts policijas

54

patrulēšanas laikā konstatēti pārkāpumi

66

par klaiņojošiem, pieklīdušiem, pamestiem, mirušiem dzīvniekiem

35

par sabiedriskās vietās guļošām personām

21

par alkoholisko dzērienu lietošanu un personu atrašanos alkohola reibuma stāvoklī sabiedriskās vietās

18

par smēķēšanu tam neparedzētā vietā

3

par konfliktiem

17

par neadekvātu personu

7

par transportlīdzekļiem, kas novietoti, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumu prasības

18

par kautiņiem

2

par īpašuma bojāšanu

8

par nesakārtotu īpašumu

13

par nesprāgušu munīciju

1

par zāles, atkritumu dedzināšanu

5

par sadzīves atkritumiem

4

par pussagruvušu ēku

13

par labturības prasību mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumu neievērošanu

3

par ubagošanu

1

par netiklām darbībām

2

par nepilngadīgo neatgriešanos dzīvesvietā

1

par dažādiem izsaukumiem

33

Sagatavoja Irina Mincenberga

Bauskas muzejs aicina ceturtdien, 8. novembrī uz konferenci
„Vēstures peripetijas Bauskas reģionā: ceļš uz Latvijas simtgadi”, kas
norisināsies Bauskas rātsnamā.
Konferences mērķis ir atspoguļot un izcelt Bauskas reģiona vēsturi
Latvijas valsts kontekstā - ievērojamas personības, notikumus un citus
vēsturiskus aspektus, kas Latvijas
pastāvēšanas 100 gados risinājušies
Bauskā un tās apkārtnē, ietekmējot
morālo un fizisko cīņu par Latvijas
eksistenci. Konferences vadmotīvs ir
latviešu nācijas cīņas gars laika griežos, kas spējis, par spīti politiskajām
varām un pagātnes grūtībām, nosargāt latviešu nacionālo pašapziņu un
Latvijas vārdu, lai 2018. gadā mēs
varētu svinēt Latvijas apaļo jubileju.
Konferencē uzstāsies ne tikai Bauskas novadpētnieki, bet arī ievērojami
vēstures doktori un grāmatu autori,
kā arī citi vēstures pētnieki, kuru uzmanības lokā nonākusi Bauska vai
agrākās Bauskas administratīvo robežu teritorijas.
Reģistrācija konferences dienā
sāksies no plkst. 10.30. Konference norisināsies no plkst. 11.00 līdz
15.50.
Interesentus lūdzam pieteikties
līdz š.g. 7.novembrim, zvanot pa
tālr. +371 63960508, 63960117 vai
rakstot uz e-pastu: agnija.lesnicenoka@gmail.com.
Pēc konferences noslēguma,
plkst.16.00 interesenti laipni aicināti
Bauskas muzejā uz izstādes „DEVIŅDESMITIE NO SIMTS” apskati
un muzikālu performanci.
Pasākuma atbalstītāji – SIA “Bauskas alus”, Bauskas novada dome.

Konferences programma

10.30-11.00 Dalībnieku reģistrācija, rīta kafija
11.00 Konferences atklāšana
I sesija
11.20-11.45 Dr.hist. Ineta Lipša,
Latvijas Universitātes Latvijas
Vēstures institūta pētniece

„Kur palikuse vecā mīkstā raudulība?” Emocijas un latviešu prese
revolucionārajā 1917.gadā
11.45-12.10 Raitis Ābelnieks,
vēsturnieks, Bauskas novada domes
deputāts
Pagaidu pašvaldības izveidošanās Bauskas pilsētā un tās darbība
pirmajos mēnešos (1918.gada novembris - 1919. gada janvāris)
12.10-12.35 Mag.hist. Elīna Rasnace, Baldones muzeja vadītāja
Kultūras un sabiedriskā dzīve
Baldones kūrortā no 18.gadsimta
beigām līdz 1940.gadam
12.35-13.00 Dr.hist. Uldis Neiburgs, Latvijas Vēsturnieku komisijas loceklis
Mazāk zināmas lappuses pretošanās kustībā nacistu okupētajā Latvijā: Bauska un tās apkārtne (19411944)
13.00-14.00 Pusdienu pārtraukums
II sesija
14.00-14.25
Mag.hist. Valdis
Kuzmins, Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas Drošības un stratēģiskā pētniecības centra pētnieks
Bauskas kaujas 1944.gada augustā-septembrī
14.25-14.50 Mag.hist. Aigars Urtāns, Bauskas muzeja vēstures nodaļas vadītājs
Nozīmīgākās latviešu kultūras izpausmes Bauskā padomju laikā
14.50- 15.15 Maksims Krutikovs,
Iecavas Tautfrontiešu apvienības vadītājs
Atmodas laiks Iecavā: ceļš uz neatkarības atgūšanu
15.15-15.40 Mag.hist. Agnija
Lesničenoka, Bauskas muzeja speciāliste
Bauskas muzeja krājuma nozīme
Bauskas reģiona pētniecībā.
P.S. Pasākuma laikā tiks fotografēts un filmēts.

Agnija Lesničenoka,
Bauskas muzeja speciāliste

Dzimtsarakstu ziņas
Dzimtsarakstu ziņas no 26.09.2018. līdz 22.10.2018.
Reģistrēti dzimušie 12,t.sk. 3 meitenes un 9 zēni
Reģistrēti mirušie 29, t.sk. 8 sievietes un 21 vīrietis
Reģistrētas laulības 18, t.sk. baznīcā Bērniem doti vārdi: Olivers, Ričards, Normunds, Egīls, Markuss,
Miķelis, Jēkabs, Daniels, Ralfs Aleksandrs un Emīlija, Elizabete,
Gabija.

Apsveikumi
Sirsnīgi sveicam mūsu novada dižos jubilārus
Ženi FREIMANI Codē
Rasmu GRĪNVALDI Bauskā
Kazimiru LINAUSKI Mežotnē
Kārli PRIEDI Gailīšos
Zinaidu SĒJĒJU Ceraukstē
Elvīru MENGOTI Bauskā

Sirsnīgi sveicam Zelta kāzās
Arvīdu un Margitu BUKAS Dāviņos

Svētku pabalsts
Arī šogad, atbilstoši saistošajiem noteikumiem „Par svētku pabalstiem Bauskas novadā”, no 5.līdz 30.novembrim tiks izmaksāts
svētku pabalsts Bauskas novadā līdz 31.oktobrim deklarētajām
represētajām personām. Svētku pabalsta apjoms 100 eiro. Pagastu iedzīvotāji pabalstu varēs saņemt savā pagasta pārvaldē, Bauskas
pilsētas iedzīvotāji - Uzvaras ielā 6, Bauskā, 1.stāvā, kasē. Līdzi jāņem
represētās personas apliecība.
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Aktuāli novadā
Konkursa „Bauskas novada Ziemassvētku rota”
NOLIKUMS
Bauskā, 2018.gada 25.oktobrī
I. Vispārīgie jautājumi
1. Konkurss „Bauskas novada
Ziemassvētku rota” (turpmāk – Konkurss) ir Bauskas novada pašvaldības organizēts konkurss, kurā tiek
vērtēts novada teritorijā esošo īpašumu Ziemassvētku noformējums un
apbalvoti uzvarētāji.
2. Konkurss ir ikgadējs.
II.Konkursa mērķis un uzdevumi
3. Konkursa mērķis ir veicināt
Bauskas novada iedzīvotāju radošo
līdzdalību svētku noskaņas veidošanā novadā, veidojot atbilstošu svētku
noformējumu savam īpašumam.
4. Konkursa uzdevumi:
4.1. noskaidrot novada pašvaldības tematiski un radoši noformētāko
īpašumu atbilstoši nolikumā definētajām nominācijām;
4.2. aktivizēt un mudināt novada
iedzīvotājus un uzņēmējus (ēku un
būvju īpašniekus) veidot svētkiem
atbilstošu savas darba un dzīvesvietas noformējumu;
4.3. veicināt piederības sajūtu
savam novadam, veidot estētiskās
vērtības cilvēkos un celt svētku noformējuma novadā kopējo kvalitāti;
4.4. popularizēt Konkursa uzvarētāju veikumu pašvaldības informatīvajā izdevumā, mājas lapā un sociālajos tīklos;
4.5. pasniegt naudas balvu iedzīvotājiem, kuri sekmīgi piedalījušies
Konkursā un attiecīgajā kategorijā
guvuši panākumus.
III. Konkursa pretendentu pieteikšana
1.Pieteikt
dalību
konkursā var personīgi
vērtējamā objekta īpašnieks vai apsaimniekotājs, vai citas fiziskas
un juridiskas personas,
iepriekš to saskaņojot
ar pretendentu.
2. Katra pagasta
pārvalde noteiktajos
termiņos
organizē
pretendentu pieteikšanos savai teritorijai
atbilstoši
nominācijām. Bauskas pilsētā
pieteikšanos organizē
Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks.
3. Konkursā var piedalīties ikviena fiziska
vai juridiska persona
ar svētku tematikai
atbilstošu noformējumu tirdzniecības un
pakalpojumu iestāžu,
uzņēmumu,
privātmāju un daudzstāvu
dzīvojamo māju un
citu ēku fasādēs, sētās,
pagalmos, laukumos
un skatlogos atbilstoši nolikuma prasībām
noteiktajās nominācijās. Pretendentus var
pieteikt pagastu pārvaldēs, Bauskas pilsētā
– pašvaldības Klientu
apkalpošanas centrā.
IV.Konkursa nominācijas
4. Konkursā tiek
piešķirta nominācija
„Bauskas novada Zie-

massvētku rota” šādās vērtējamo objektu grupās:
4.1. individuālā dzīvojamā māja
vai viensēta;
4.2. daudzdzīvokļu māja;
4.3. uzņēmums (kapitālsabiedrība, lauksaimniecības uzņēmums,
komercuzņēmums, nevalstiska organizācija, biedrība u.c.);
4.4. iestāde;
5. Konkursa nomināciju pretendenti tiek vērtēti pēc šādiem kritērijiem:
5.1. noformējuma atbilstība svētkiem;
5.2. ideja un tās realizācija, pielietoto materiālu oriģinalitāte;
5.3. objekta vizuālais koptēls.
V. Konkursa norise
6.Pieteikumus konkursam jāiesniedz, aizpildot vienotu pieteikuma formu (1.pielikums), atbilstošās
pagastu pārvaldēs vai pašvaldības
klientu apkalpošanas centrā Uzvaras
ielā 1, Bauskā, LV-3901 personiski
vai jānosūta pa pastu līdz 15.decembrim (pasta zīmogs) vai elektroniski
dome@bauska.lv.
7. Konkursa komisija veic pretendentu izvērtēšanu no 17.līdz 19.decembrim.
8. Vērtēšanas komisija veic pretendentu īpašumu apsekošanu, skatot
to veidolā, kā tas ir pieejams sabiedrības redzējumam – „no ielas”.
9. Vērtēšanas komisijai ir tiesības
nesaskaņot savu apmeklējumu ar
īpašniekiem, jo īpašums tiek izvērtēts, nepārkāpjot īpašuma robežas.
10. Konkursa rezultātu kopsavilkums tiek sagatavots līdz 28.decembrim.
11. Konkursa komisija ir tiesī-

ga filmēt un fotografēt vērtējamos
objektus, iegūtos materiālus un fotogrāfijas izmantot noslēguma pasākumā un publicēšanai presē un citos
masu informācijas līdzekļos, iepriekš
šīs darbības saskaņojot ar īpašuma
saimnieku.
12. Konkursa komisija Konkursa
rezultātu kopsavilkumu veido Sabiedrisko attiecību nodaļa.
VI. Konkursa komisija
13. Konkursa komisija darbojas
šādā sastāvā:
16.1. komisijas priekšsēdētājs –
Bauskas novada domes priekšsēdētājs;
16.2. komisijas locekļi:
16.2.1. Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks,
16.2.2. Bauskas novada Būvvaldes darbinieks,
16.2.3. Sabiedrisko attiecību nodaļas darbinieks,
16.2.4. pagasta pārvaldes pārstāvis,
16.2.5. ainavu dizaineris,
16.2.6. pieaicinātais kaimiņu novada speciālists.
VII. Konkursa uzvarētāju apbalvošana
14. Katrā nominācijā tiek apbalvota pirmā, otrā un trešā vieta;
15. Pirmās vietas ieguvējs saņem
Bauskas novada domes Uzslavas
rakstu un balvu – dāvanu karti 150
eiro vērtībā, otrā vieta – dāvanu karti
100 eiro vērtībā, trešā vieta – dāvanu
karti 50 eiro vērtībā.
16. Konkursa dalībnieki tiek paziņoti un apbalvoti svinīgā pieņemšanā
pie domes priekšsēdētāja.

Domes priekšsēdētājs
A.Jātnieks

Rudens brīvdienās Codes bērni un vecāki
darbojas „Roku rokā”
Codes pamatskolā turpinās aktivitātes Valsts Reģionālās attīstības
aģentūras un Bauskas novada pašvaldības finansētajā Ģimeņu atbalsta
projektā „Lielas rokas, mazas rokas
– visām kopā darbi sokas”. Rudens
brīvdienās šeit norisinājās daudzveidīga un interesanta Ģimeņu nometne
„Roku rokā” skolēniem kopā ar vecākiem. Bērniem bija iespējams veikt
dažādas radošas, aktīvas, atraktīvas
nodarbības, ko organizēja Codes
pamatskolas pedagogi un Bauskas
novada Jaunatnes lietu speciāliste
Liene Rotberga kopā ar jauniešiem.
Vecāki, savukārt, tikās ar psihologu,
iepazinās ar ekoloģisko kosmētiku
un veselīgu dzīvesveidu, strādājot radošajā darbnīcā izveidoja katrs pats
savu roku krēmu.

Visaizraujošākās izvērtās bērnu
un vecāku kopīgās nodarbības – gan
Simtgades koka veidošana no dzijas
stumbra un ar katra nometnes dalībnieka plaukstu lapotni, gan Jautrais
ģimeņu konkurss – ar izzinošām viktorīnām, dažādu salātu gatavošanu un
kopīgu mielastu konkursa noslēgumā.
Nometnes „Roku rokā” noslēgumā, piektdien, visi nometnes dalībnieki kopā ar vecākiem, mazajiem
brāļiem un māsām devās piedzīvojumu pilnā ekskursijā uz Rīgas Zooloģisko dārzu. Lai arī ārā visu nedēļu valdīja rudenīgi vēss laiks, tas
netraucēja nometnes dalībniekiem
izjust vienam otra silto un atbalstošo
rokas spiedienu.

Linda Jakutāviča,
nometnes vadītāja

Pārrobežu pašvaldību jaunieši tiekas
biznesa forumā
Sešpadsmit jaunieši no Bauskas
Valsts ģimnāzijas un Īslīces vidusskolas 17.oktobrī piedalījās jauniešu biznesa forumā „Pasvale – Bauska: sadarbība bez robežām”, kas
notika Pasvales rajona viesu namā
„Tatulos vingiai”. Jauniešu biznesa
forums organizēts kā viena no Interreg V-A Latvijas Lietuvas Pārrobežu sadarbības programmas 2014.
– 2020.gadam ietvaros īstenotā
projekta „Biznesa bibliotēku potenciāla attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās” (BUSINESS
BAG), Nr.LLI-155 aktivitātēm.
Foruma mērķis bija turpināt pārrobežu jauniešu savstarpējo sadarbību, dalīties pozitīvajā praksē un
turpināt projektā iesaistīto jauniešu
uzņēmējdarbības gēna attīstīšanu
caur uzņēmēju iedvesmas stāstiem.
Forumu atklāja Pasvales rajona
pašvaldības projektu vadītāja Viktorija Gaspariūnaite ar prezentāciju par
projektu un paveikto.
Pēc lietuviešu kolēģu lūguma,
forumā ar aizraujošu prezentāciju
uzstājās biznesa augstskolas „Turība” starptautiskās komunikācijas
vadības 3.kursta students, biedrības
„Iecavas Jauniešu padome” valdes
priekšsēdētājs Verners Jānis Trokšs.
Verners dalījās paša gūtajā pozitīvajā pieredzē piedaloties biedrības „Junior Achievement – Young
Enterprise Latvija” īstenotajā un
Latvijā ļoti populārajā karjeras izglītības programmā „Ēnu diena”.
Dzirdētais lietuviešu kolēģus iedvesmoja un Pasvales pašvaldība šo
iniciatīvu mēģinās īstenot izglītības
procesā arī savā pašvaldībā.
Vērtīgs bija Paulius Bružas stāstījums par to, kā ideju pārvērst reālā
un strādājošā uzņēmumā. Paulius
Bružas ir Pasvalē strādājoša ātrās
ēstuves restorāna „Krabinukas”
īpašnieks. Uzņēmējs dalījās atmiņās, kā reiz sēdējis mājās, savā
virtuvē un licis kopā ēdienu sastāvdaļas – vienu virs otras, līdz radījis
tieši tādu burgeru, kādu pats uzskata
par ideālu.
Īpaši aizraujošs un piedzīvojumu stāstu pilns bija Bauskas novada
uzņēmēja, SIA „Sky Route Films”

īpašnieka, Mārča Pļaviņa uzstāšanās laiks. Skolēni ar lielu aizrautību
klausījās par Mārča piedzīvojumiem,
kas gūti vairāku mēnešu ilgajos ceļojumos pa Eiropu līdz Dienvidamerikai. Mārcis stāstīja, kā caur šiem
piedzīvojumiem, kurus iemūžinājis
ar video un foto kameru, guvis sevī
atklāsmi par iespēju pārvērst filmēšanas hobiju par peļņu nesošu nodarbi.
Mārcis tagad ir lielāko Bauskas novadā notikušo pasākumu video autors,
kas skatāmi Bauskas novada pašvaldības Facebook lapā.
Ar vērtīgu un mūsdienās aktuālu
tematisko lekciju uzstājās lietuvietis
Jonas Ignatavičius, biznesa konsultants un biznesa attīstības vadītājs
UAB „Nando”. J.Ignatavičius bija
sagatavojis prezentāciju „Organizāciju un indivīdu digitālais tēls uzņēmējdarbības un karjeras attīstībā”.
Prezentācijas laikā tika aktualizēts
jautājums ko un cik daudz drīkst un
vajag publicēt sociālajos tīklos, kā
potenciālo darba ņēmēju sociālo tīklu
konti tiek vērtēti no darba devēja puses, tika analizēti arī foruma dalībnieku reālie sociālo tīklu konti.
Foruma noslēgumā pārrobežu projektā iesaistītie jaunieši un mentori
devās izglītojošā ekskursijā uz Rauboņu ūdens dzirnavām, kas nodarbojas ar aitas vilnas vērpšanu. Rauboņu
ūdens dzirnavas tika uzbūvētas XIX
gadsimtā un tas ir Pasvales rajona
pašvaldības kultūras mantojuma objekts. Dzirnavās atrodas autentiskas
vilnas vērpšanas mašīnas, kas joprojām darbojas un ir labā tehniskā
stāvoklī. Dzirnavās atrodas arī amatniecības centrs, kas galvenokārt nodarbojas ar aitas vilnas filcēšanu un
filca izstrādājumu radīšanu.
Jaunieši, kas piedalījās forumā
novērtēja pasākuma laikā dzirdēto
un redzēto. Iedvesmas pilni jaunieši
turpināja diskusijas arī mājupceļā uz
Bausku.
Projekta „Biznesa bibliotēku potenciāla attīstība uzņēmējdarbības
veicināšanai pašvaldībās” (BUSINESS BAG), Nr.LLI-155 kopējās
izmaksas ir 628 335 eiro. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās
attīstības fonda ir 534 085 eiro. Projekta īstenošanas laiks ir no 2017.
gada 1.maija līdz 2019.gada 28.februārim.

Laine Baha, projektu vadītāja
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NVO „Ābulis” atpūšas, ceļo un apgūst
jaunas prasmes

„Ziemassvētku kausam” šogad apritēs
20 gadi

8. decembrī Īslīces pagasta kultūras namā un Īslīces pamatskolā
notiks jau 20. jauniešu deju kolektīvu konkurss „Ziemassvētku kauss
2018”, kurā piedalīsies dejotāji no
visas Latvijas.

Šajā gadā, „Ģimeņu, kurās ir
cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem, biedrība „Ābulis”, vienlaicīgi ar valsts simtgadi, svin savu
piecu gadu pastāvēšanas jubileju.
Aizvadītajā periodā ieguldīts liels
darbs Bauskas un kaimiņnovadu
jauniešu un bērnu invalīdu un viņu
vecāku dzīves kvalitātes uzlabošanā. Organizēti pasākumi mammu
atelpas brīžu nodrošināšanai. Vadītas
ekskursijas un semināri, praktiskās
nodarbības un svētku brīži, gūtas
jaunas zināšanas un prasmes, tādejādi dodot ģimenēm ticību par savu
vietu sabiedrībā.

Kas esam

Biedrības „Ābulis” galvenais uzdevums ir sniegt atbalstu ģimenēm,
kuras aprūpē bērnu vai jaunieti ar
intelektuālās attīstības traucējumiem,
psihiskām saslimšanām un fiziskiem
traucējumiem, lai tās varētu izrauties
no ikdienas rūpēm, lai mācītos kopā
pavadīt brīvo laiku, lai šo ģimeņu
bērni un jaunieši iepazītu citu vidi,
mācītos draudzēties un komunicēt,
iegūtu jaunas prasmes un iemaņas,
lai iespēju robežās gūtu jaunas, pozitīvas emocijas un paplašinātu savu
redzesloku.

Izzinām pasauli

Ģimenes, kurās ir cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem, audžuģimenes, seniori un citi iesaistītie projekta
aktivitātēs gūst atelpas brīžus no
saspringtās vai vienmuļās ikdienas.
Liela daļa ģimeņu, kurās ir invalīdi,
vēl nav saņēmušas drosmi, lai iesaistītos sabiedriskajās aktivitātēs.
Bauskas novadā joprojām ir daudz
ģimeņu, kuras audzina bērnus un jauniešus ar īpašām vajadzībām. Pašlaik
aktuāls jautājums sabiedrībā ir deinstitucionalizācija. Tas nozīmē, ka
cilvēkus, gan pieaugušos, gan bērnus
paredzēts izņemt no valsts aprūpes
iestādēm un atgriezt ģimenēs, paredzot viņiem valsts aprūpei pietuvinātus pakalpojumus mājas apstākļos.
Tiek izstrādāta metodika atbalsta
vajadzību izvērtēšanai cilvēkiem
ar garīgās attīstības traucējumiem

(kādi pārsvarā ir mūsu biedrības jauniešiem un bērniem). Esam aktīvi
iesaistījušies šajā procesā, ar cerību,
ka mūsu jauniešiem un bērniem būs
iespēja izmantot plašāku pakalpojumu klāstu savas garīgās un fiziskās
veselības nostiprināšanai.
Šajā gadā, izmantojot ilggadēju
labvēļu līdzekļus un saņemot Bauskas novada pašvaldības atbalstu vasaras pirmajā mēnesī devāmies izzinoši praktiskā ekskursijā uz Baldoni,
Skrīveriem un Ogri. Tur apmeklējām
pamesto Balto pili, Baldones ārstniecības kompleksu, baudījām veselīgo
avotu ūdeni, iepazinām Baldones
vēsturi. Tālāk ceļš veda uz vecāko
konfekšu „Gotiņa” ražotni Latvijā,
kur profesionāla, šī populārā garduma, ražotāja vadībā veidojām savas
konfektes. Ogrē viesojāmies siera
ražotnē „Sierštelle”, aizrautīgas un
atraktīvas gides vadīti gatavojām un
degustējām uzņēmuma daudzveidīgo
produkciju.
Jūlijā mūsu ceļš veda uz pilsētu
ar nākotni Ventspili. Pirms apskatīt
interesanto un plaukstošo pilsētu,
viesojāmies Desu ciemā. Jaukajā
lauku sētā iepazināmies ar eksotisko
dzīvnieku kolekciju, apskatījām seno
lietu muzeju un baudījām saimnieku
viesmīlību. Īpašs piedzīvojums bija
izbrauciens ar kuģīti „Jēkabs”.
Augustā biedrības „Ābulis” ģimenes apmeklēja Latvijas lielāko ezeru
- Lubānu. Zvejniekciema Tūrisma
informācijas centra vadītājas Annas
Macānes interesantajā stāstījumā
klausoties, izstaigājām Teirumnīku
dabas taku. Daudzi pirmo reizi redzēja čūskulēnu, reibinošas vaivariņu audzes un mazo kukaiņēdāju
– raseni.

Piedalāmies projektos

Ar projektu palīdzību iespējams
attīstīt sociālās atstumtības riska grupas – cilvēku ar invaliditāti – motivāciju iesaistīties sabiedriskajā dzīvē,
mācīties apgūt jaunas prasmes un
attīstīt iepriekš apgūtās, dot iespēju
savstarpēji kontaktēties sociāli mazāk aizsargātajiem, palielinot viņu
ticību sev, uzlabojot viņu zināšanas.

Kad cilvēks ir viens ar savu problēmu, viņš vai nu sadzīvo, cīnās pretī,
vai arī padodas tai.
Jau trešo gadu biedrība „Ābulis”
iesaistās Bauskas novada projektu
konkursā „Mēs savam novadam”.
Saņemtais finansējums tiek izmantots biedrības ģimeņu atpūtas un
kopā būšanas brīžu organizēšanai,
redzesloka paplašināšanai, jaunu zināšanu un pieredzes gūšanai. Šogad
augusta izskaņā, Bauskā pie biedrības „Ābulis” ģimenēm un citiem interesentiem, viesojās „dabas” aptiekas pazinēja, „zāļu sieva”, pirtniece,
stāstniece no Ventspils, Līga Reitere.
Vairāku stundu garumā klausītājiem
Ātri vien līdzpaņemtās pierakstu
burtnīcas piepildījās ar jaunām receptēm, kuru pagatavošanai pielietojams dārzā, pļavā vai mežā augošais.
Septembra vidū NVO „Ābulis”
jaunieši, kopā ar ģimenes locekļiem,
piedalījās SIA „Ozollāde” organizētajā pavāru klasē. Kopā griezām,
mizojām, dalījām un, uz dzīvās
uguns, vārījām veģetāro zupu. Vēlā
pēcpusdienā, pasākuma noslēgumā,
mammas un jaunieši baudīja „sastrādāto”, klausījās Jāņa Seržāna klavieru spēlē un saņēma SIA „Ozollāde”
sertifikātu par pavārmākslas apgūšanu.
Oktobra pirmajā trešdienā viesojāmies Mazmežotnes muižā, kur
gides Kristīnes Cīrules vadībā, izstaigājām muižas dārzu, izbaudījām
apkārtnes skaistumu rudens lapkritī.
Ielūkojāmies muižas telpās, iepazinām tās vēsturi, ikdienas darbu.
Joprojām, ikviena iespēja dažādot
savu ikdienu, piedaloties „Ābuļa”
aktivitātēs ģimenēs tiek uztverta ar
prieku. Ir gandarījums par jauniešu
gūtajām iemaņām un zināšanām. Ar
katru tikšanās reizi mūsu bērni un
arī vecāki kļūst atvērtāki jaunai pieredzei, jauniem notikumiem. Esam
iesaistījuši jaunas ģimenes. Ziedotāju atbalsts un iespēja saņemt Bauskas
novada domes sociālo projektu līdzekļus nodrošina biedrības turpmākās darbības ilgtspēju.

Inga Ūbele, NVO „Ābulis”
valdes locekle

Arī šogad konkurss norisināsies
divās daļās. Pirmā ir deju programma, kuru vērtēs žūrija vismaz
trīs dejas nozares ekspertu sastāvā.
Konkursa dalībniekiem jāsagatavo
trīs dejas, no kurām divas ir latviešu
skatuviskās vai etnogrāfiskās tautas
dejas pēc brīvas izvēles, kā arī viena
obligātā repertuāra deja.
„Ziemassvētku kauss” ir horeogrāfa, deju svētku virsvadītāja un
deju pieradinātāja Jāņa Purviņa izveidots pasākums, kas pirmo reizi
Bauskas pusē norisinājās 1999.gadā.
Šajā jubilejas reizē konkursantu sniegumu aicināts vērtēt arī pats pasākuma idejas autors.
Šogad obligātā repertuāra deju
dalībnieki var izvēlēties no divām
piedāvātajām – „Iešūpo baltu nakti”

ar Jāņa Purviņa horeogrāfiju un grupas „Dzelzs vilks” mūziku vai „Trīs
riņķīšus dundurs grieza” ar Jāņa Purviņa horeogrāfiju un tautas mūziku
Ulda Bērziņa apdarē.
Jaunieši savas prasmes rādīs ne
tikai dejā, bet arī sportiskās aktivitātēs konkursa otrajā daļā Īslīces
pamatskolā. Veicot sportiskas aktivitātes, dalībniekiem jācenšas gūt pēc
iespējas labākus rezultātus, jo iegūtie
punkti tiks iekļauti konkursa kopvērtējumā. Summējot abu konkursa daļu
rezultātus, tiks noteikts 2018. gada
Ziemassvētku kausa ieguvējs.
Pērnā gada galvenā balva – ceļojošais kauss – atrodas pie 2017. gada
konkursa uzvarētāja Siguldas Valsts
ģimnāzijas jauniešu deju kolektīva „Vizbulīte”, kas šogad startēs kā
Goda viesis, piedaloties abās konkursa programmās, bet netiekot vērtēts.
Konkursā piedalīsies 20 B vai C
kvalifikācijas grupas jauniešu deju
kolektīvi, kas pirmie iesūtījuši pieteikumus. Pērn konkursā piedalījās
kolektīvi no Bauskas, Codes, Iecavas, Skultes, Rīgas, Jelgavas, Saldus,
Baložiem, Elejas, Olaines, Siguldas,
Skaistkalnes, Jēkabpils, Ogres, Priekuļiem, Limbažiem un Smiltenes.

Ilze Lujāne, Bauskas Kultūras
centra sabiedrisko attiecību
speciāliste

Lai lepni plīvo karogs mastā!
2018.gads aizrit Latvijas valsts
simtgades zīmē. Tas mudina iedzīvotājus iesaistīties savas kopienas
dzīves apstākļu un kvalitātes uzlabošanā, veicinot lokālpatriotismu,
atbildību un lepnumu par savām
mājām. Īslīces pagasts sākas pie
Bauskas pilsētas un turpinās līdz pat
Lietuvas robežai. Galvenais autoceļš Bauska – Lietuvas robeža caurvij pagastu 16 km garumā – šķērsojot Rītausmu, Bērzu un Ādžūnu
ciemus.
Pa šo ceļu, iebraucot Latvijā no
Lietuvas puses, pirmā apdzīvotā
vieta ir Ādžūnu ciems. Liela daļa
ciema iedzīvotāju, pārsvarā jaunieši, ir aktīvā dzīvesveida piekritēji,
kas to vēlas uzlabot un papildināt. Tāpēc tika nolemts piedalīties
Bauskas novada projektu konkursā
– „Mēs savam novadam” šo teritoriju labiekārtot, papildinot ar karoga
mastu un apstādījumiem.
Uzklausot iedzīvotāju vēlmes un
apsekojot teritoriju, tika konstatēts,
ka ir jānozāģē koki, kas ir laika zoba
bojāti. Šos darbus veica Īslīces pagasta pārvalde. Pēc koku nozāģēšanas atbrīvojās laukums karoga masta
uzstādīšanai un mūžzaļo apstādījumu un košumaugu ierīkošanai.
Turpinot ceļu Bauskas virzienā,
nonākam Bērzu ciemā. E. Kapkalna iela 1 un E. Kapkalna 1A ēkas
atrodas ceļa malā. Divas L veida
mājas veido daļēji noslēgtu pagalmu. Piedaloties projektā - „Iedzīvotāji veido savu vidi”, ēku pagalmā
tika iekārtots bērnu rotaļu laukums.
Iedzīvotāji jau kādu laiku meklēja iespējas šo laukumu papildināt,
veidojot rotaļu un atpūtas zonu
par iedzīvotāju pulcēšanās vietu.
Sagaidot Latvijas valsts simtgadi,
kā viens no zonas elementiem tika
uzstādīts karoga masts, kas papildināts ar mūžzaļajiem augiem un
košumkrūmiem, organiski iekļaujas

vidē un vairo iedzīvotāju lepnumu
par savu valsti.
Ar šī projekta palīdzību vēlamies
rosināt pagasta iedzīvotājus iepazīt
pagasta teritoriju, to iedzīvotājus
un iespējas savas apkārtējās vides
sapošanā, lepoties ar savu pagalmu,
ciemu, pagastu, novadu un valsti.
Vēlamies pateikt paldies par projekta idejas atbalstu vietējiem zemniekiem un uzņēmējiem - z/s „Saulītes”, z/s „Baloži”, PS „Līdums”
par palīdzību ar transportu, melnzemi un dekoratīvajiem akmeņiem.
Paldies Jānim Ružello par skaisti ieklāto bruģi karoga pamatnē, Zandai
Bukai un Nadeždai Lācei par puķu
stādiem. Īslīces pagasta pārvaldei
par darbaspēku un transportu, kā arī
pašiem iedzīvotājiem - kas ir šī projekta iniciatori.
Karogs, kā Latvijas valsts simbols, priecēs ciema iedzīvotājus un
ciemiņus svētkos un atceres dienās,
kā arī sporta sacensību laikā. Lai
mums visiem skaisti svētki!

Aiga Baltalksne, Īslīces
sieviešu klubs „Rītausma”
valdes priekšsēdētāja
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Informācija, paziņojumi

Neaizmirsīsim izkārt karogu novembrī
Saskaņā ar likumu „Par Latvijas valsts karogu”
– 11.novembrī – Lāčplēša dienā
– 18.novembrī – Latvijas Republikas
proklamēšanas dienā
pie iestādēm un dzīvojamām ēkām jāizkar Latvijas
valsts karogs

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

Novada kultūras pasākumu plāns novembrim
Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

līdz 11.novembrim

Bauskas muzejā

„Katram pašam savu tērpu” TLMS „Bauska” darbu izstāde

1. novembrī plkst. 14.00

Bauskas Kultūras centrā

#LV100 Grāmatas „Mūsu ozolu stāsti” atvēršanas svētki

2. novembrī plkst. 19.00

Kultūras centrā ”Dāvis”

Spēlfilmas „ Homo Novus” demonstrācija

2. novembrī plkst. 19.00

Vecsaules saietu namā

Spēlfilmas „Homus Novus” demonstrācija

3. novembrī plkst. 16.00

DFC „Strēlnieki”

Amatierteātrim „Kājām gaisā” 10 g. jubileja. „Tādi, lūk, mēs esam”

3. novembrī plkst. 17.00

Ceraukstes tautas namā

Īslīces amatierteātra „Dadži” viesizrāde pēc Valda Rūmnieka un
Andreja Miglas pasakas motīviem „Mežrozīte”

3. novembrī plkst.17.00

Brunavas klubiņā

Brunavas pagasta senioru diena

3. novembrī plkst. 18.00

Bauskas Kultūras centrā

Amatiermākslas sezonas atklāšanas pasākums „Kopu kopā!”

4. novembrī plkst.18.00

Kult. centrā „Kamarde”

Spēlfilmas „Homo Novus” demonstrācija Jāiegādājas biļete.

6. novembrī plkst. 11.00

Bauskas Kultūras centrā

Piedzīvojumu izrāde bērniem „Noslēpumu sala” Biļetes „Biļešu
paradīze” kasēs

8. novembrī plkst.11.00

Rātsnamā

Novadpētnieciskā konference „Vēstures peripetijas Bauskas reģionā:
ceļš uz Latvijas simtgadi”

8. novembrī plkst.16.00

Bauskas muzejā

Grāmatas „Bauska - pilsēta, kur satiekas”, atklāšana

9. novembrī plkst. 16.00

Bauskas Kultūras centrā

#LV100 Kokļu koncerts Latvijas Valsts Simtgadei

9. novembrī plkst. 17.00

Garozas muižas parkā

Garozas muižas parka atklāšana. Lāpu gājiens.

9. novembrī plkst. 19.00

Vecsaules saietu namā

Spēlfilmas „Tēvs nakts” demonstrācija

10. novembrī plkst.16.00

Vecsaules saietu namā

Vecumnieku tautas nama amatierteātra „Vecmuiža” viesizrāde
„Putni atlidos saullēktā”

11. novembrī plkst. 12.00

Kultūras centrā „Dāvis”

Rīgas Jauniešu Leļļu teātra „I-a” izrāde „Sapņu kuģis”

11. novembrī plkst. 16.00

Īslīces Kultūras namā

Lāčplēša dienai veltīts koncerts „Gaismas raksti”

11. novembrī plkst. 17.00

Codes pamatskolā

Vecsaules amatierteātra izrāde „Stāvu starp jums un klausos, kā mani
vārdi skan”. Stāsts par Jāni Sarmu.

11. novembrī plkst. 18.00

Jaunsaules skolā

Lāčplēša dienai veltīts Lāpu gājiens (pulcēšanās Lāpu gājienam Jaunsaules centrā) Spēlfilmas „Tēvs nakts” demonstrācija

11. novembrī plkst. 18.00

Pie pieminekļa „Par Latvijas brīvību kritušiem”

Piemiņas brīdis Latvijas brīvības cīņās kritušo varoņu godināšanai
(Zemessargu un Jaunsargu svinīgā solījuma nodošana, lāpu gājiens no
pieminekļa līdz Rātslaukumam)

11. novembrī plkst. 19.30

Bauskas Kultūras centrā

#LV100 Spēlfilma „Tēvs nakts”

12.-19. novembrī

Kultūras centrā „Dāvis”

Fotogrāfiju izstāde „Dāviņi laikmeta griežos”

14. novembrī plkst. 14.00

Bauskas Kultūras centrā

Tematiska pēcpusdiena „Bauskas novada vīri – brīvībai” (rīko Bauskas
Centrālā bibliotēka)

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

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”

Gājēju ievērībai!
Sakarā ar ziemas laika iestāšanos, gājējus lūdzam ievērot Ceļu satiksmes noteikumus
un diennakts tumšajā laikā, vietās, kur ceļš nav pietiekami un vienmērīgi apgaismots,
gājējiem, atrodoties uz brauktuves vai nomales, jābūt tērptiem atstarojošā vestē vai
apģērbā ar labi redzamiem gaismu atstarojoša materiāla elementiem.
Bauskas novada pašvaldības policija pastiprināti uzraudzīs minēto noteikumu
ievērošanu oktobrī, novembrī un ziemas mēnešos.

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.

