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Ziņa
Aicinām pieteikties
Bauskas novada kopstendam izstādē „Uzņēmēju
dienas Zemgalē 2019”
No 26. līdz 27. aprīlim Jelgavā,
Zemgales Olimpiskajā centrā, notiks pasākums „Uzņēmēju dienas
Zemgalē 2019”.

Nr. 3 (120)

Bauskas jauno
mūziķu
sasniegumi

Sākusies festivāla biļešu iepriekšpārdošana

Sagaidīti Bauskas jaunās
sporta halles spāru svētki

Svētki

Rīkotāja ir Latvijas uzņēmēju
biedrība „Latvijas Tirdzniecības un
rūpniecības kamera” (LTRK) sadarbībā ar Jelgavas pilsētu un Jelgavas
ražotāju un tirgotāju asociāciju.
„Uzņēmēju dienas Zemgalē” ir
kļuvušas par ikgadēju un gaidītu pasākumu, pulcējot katru reizi arvien
lielāku dalībnieku un apmeklētāju
skaitu. Pasākuma ietvaros notiks
izstāde, biznesa forums, kontaktbirža, amatnieku un mājražotāju gadatirgus. „Uzņēmēju dienas Zemgalē
2019” šogad tiks veidots kā biznesa
un karjeras iespēju festivāls ar mērķi popularizēt vietējos uzņēmumus
un veicināt uzņēmējdarbības vides
attīstību reģionā.
Divu dienu garumā uzņēmējiem,
mācību iestādēm un dažādām organizācijām no visas Latvijas būs
iespēja iepazīstināt ar saviem sasniegumiem un uzzināt par citu dalībnieku paveikto. Tāpat arī skolēni
un studenti varēs izpētīt profesionālās karjeras izvēles iespējas reģionā
savas nākotnes profesijas izvēlei.
Pasākumā notiks interaktīvas un izglītojošas aktivitātes, tostarp biznesa forums par inovāciju lomu mūsdienās, ekspertu prezentācijas un
konsultācijas, semināri jauniešiem,
kā arī tīklošanās pasākums izstādes
dalībniekiem un apmeklētājiem.
Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts
aģentūru (NVA) „Uzņēmēju dienās
Zemgalē 2019” norisināsies arī Vakanču gadatirgus, kurā darba devējiem būs iespēja atrast vajadzīgos
darbiniekus, bet darba meklētājiem
– darbu.
Pasākumu ik gadu apmeklē aptuveni 10 000 interesenti no Jelgavas
un visa Zemgales reģiona. Bauskas
novada kopstends izstādē būs pārstāvēts jau piekto reizi.
Bauskas novada pašvaldība atbalsta savus uzņēmējus un aicina
pieteikties interesentus dalībai izstādē Bauskas novada kopstendā.
Gaidām pieteikumus līdz 28.
februārim, sazinoties ar projektu
vadītāju Ilzi Mundu
(tālr. 63921942, e-pasts:
ilze.munda@bauska.lv).

5.februārī tika atzīmēti jaunās Bauskas sporta halles spāru svētki. FOTO-Artūrs Dulbe

5.februārī, klātesot novada domes priekšsēdētājam Arnoldam
Jātniekam, Bauskas Bērnu un jaunatnes sporta skolas (BJSS) direktorei Birutai Grantiņai, būvnieka SIA
„Selva Būve” pārstāvim Rolandam
Orlovskim un Bauskas novada ad-

ministrācijas speciālistiem, tika atzīmēti jaunās Bauskas sporta halles
spāru svētki.
Klātesošie izstaigāja sporta halles teritoriju un iekštelpas, iepazinās
ar līdz šim paveikto. Patlaban objektā strādā gandrīz 40 darbinieki.

Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestāde
„Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola” 2017.gada 3.maijā
noslēdza līgumu Nr. BNA 2016/045
„Sporta halles izbūve profesionālās
ievirzes izglītības iestādei „Bauskas

novada Bērnu un jaunatnes sporta
skola”” ar SIA „Selva Būve”. Projekta kopējās precizētās izmaksas,
ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, ir 4 911 086,95 eiro.

Artūrs Dulbe,
sabiedrisko attiecību speciālists

Paziņojums par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski
modificēto kultūraugu audzēšanai

Pamatojoties uz Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22.panta ceturto daļu
Bauskas novada pašvaldībai ir nodoms uz 10 (desmit) gadiem Bauskas novada administratīvajā teritorijā noteikt aizliegumu ģenētisko modificēto
kultūraugu audzēšanai.

Aicinām iedzīvotājus no 2019.gada 18.februāra līdz 2019.gada 19.martam izteikt viedokļus, priekšlikumus un iebildumus par aizlieguma noteikšanu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai visā Bauskas novada administratīvajā teritorijā līdz 2029.gadam, aizpildot aptaujas anketu, kas pieejama
Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov.), kā arī jebkurā Bauskas novada pašvaldības pagasta
pārvaldē vai nosūtot savu viedokli brīvā formātā uz elektroniskā pasta adresi dome@bauska.lv
Iebildumu neiesniegšana noteiktajā termiņā tiks uzskatīta par piekrišanu aizlieguma noteikšanai.
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Aktuāli novadā
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Bauskas novada
administratīvajā teritorijā
Pamatojoties uz dabas resursa nodokļa palielinājumu no 35.00EUR
uz 43.00EUR , informējam Jūs , ka ar 2019.gada 1.janvāri maksa par
1.0 m3 (vienu kubikmetru) sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Bauskas novada administratīvajā teritorijā , tiek
noteikta 16.93EUR/m3 (bez pievienotā vērtības nodokļa).

Sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs poligonā „Grantiņi”
Spēkā esošais tarifs , (EUR/t)

No 01.01.-31.12.2019(EUR/t)

57.47 bez PVN

65.47 bez PVN

69.54 t.sk. PVN

79.22 t.sk. PVN

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa Bauskas
novada administratīvajā teritorijā
Maksas veidi

Spēkā esošā maksa

1.0 m3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa (EUR/m3)

0.24 m3 sadzīves atkritumu konteinera apsaimniekošanas maksa
(EUR/m3)

15.81 bez PVN

19.13 t.sk.
PVN

No 01.01.-31.12.2019
16.93 bez
PVN

Izmaiņas

20.49 t.sk.
PVN
7%

3.79 bez PVN

4.59 t.sk.
PVN

4.06 bez
PVN

4.91 t.sk.
PVN

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.

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.

Darbu sācis Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Ar 1.februāri Bauskas novada
domes ēkā Uzvaras ielā 1, darbu sācis Valsts un pašvaldības vienotais
klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC).
Klientu apkalpošanas centra vadītājas pienākumus veic Līga Čakāne, savukārt klientu apkalpošanas
speciāliste ir Ieva Skujeniece.
Jau vēstīts, ka iedzīvotāji šajā
VPVKAC neatkarīgi no dzīvesvietas var pieteikt noteiktus Valsts
ieņēmumu dienesta (VID), Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūras
(VSAA), Valsts zemes dienesta
(VZD), Lauksaimniecības datu centra (LDC) Lauku atbalsta dienesta
(LAD) pakalpojumus, saņemt konsultācijas par Nodarbinātības valsts
aģentūras (NVA), Uzņēmumu reģistra (UR), Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP), Valsts
darba inspekcijas (VDI), VID un
VSAA e-pakalpojumiem, kā arī
saņemt informāciju un praktisku
palīdzību darbā ar datoru, internetu,
eID viedkaršu lasītāju.

Līdz ar VPVKAC atklāšanu
no 2019. gada 1. februāra Bauskā
mainījusies VID klātienes pakalpojumu saņemšanas vieta. Turpmāk
VID pakalpojumi klātienē būs
pieejami Bauskas novada valsts
un pašvaldības vienotajā klientu
apkalpošanas centrā (VPVKAC)
Uzvaras ielā 1, Bauskā. Savukārt
līdzšinējā adresē - Dārza ielā 14A,
no šī gada 1.februāra VID klātienes
klientu apkalpošana vairs netiks
veikta.
Bauskas novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas VID darbinieki klientus
klātienē apkalpos pirmdienās, otrdienās un ceturtdienās šādā darba
laikā:
Pirmdien: 9.00-12.00; 12.3018.00
Otrdien: 9.00-12.00; 12.30-17.00
Ceturtdien: 9.00-12.00; 12.3017.00
Savukārt, trešdienās no plkst.
8:00-17:00 un piektdienās no plkst.
8:00-17:00 biežāk izmantotos VID
pakalpojumus, piemēram, gada

ienākumu deklarācijas pieņemšanu, iesniegumu pieņemšanu par
elektroniskajām algas nodokļu
grāmatiņām, iedzīvotāju ienākuma
nodokļa atvieglojumu reģistrēšanu/
anulēšanu, iedzīvotājiem klātienē
sniegs Bauskas novada valsts un
pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra darbinieki. Šie darbinieki arī var nodrošināt klientiem
atbalstu darbā ar VID Elektroniskās
deklarēšanas sistēmu, informējot un
apmācot klientus VID e-pakalpojumu izmantošanā.
Bauskas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centra (VPVKAC) mērķis
ir sniegt informāciju un konsultēt
privātpersonas un uzņēmējus par
pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību, procedūru un nepieciešamajiem dokumentiem, kā arī sniegt konsultācijas
par valsts iestāžu pakalpojumiem
un valsts iestāžu e-pakalpojumu
lietošanu.

Bauskas Centrālajā bibliotēkā Interneta un
periodikas lasītavā abonētie periodiskie izdevumi 2019. gadā:
Žurnāli:
1. Astroloģija. Maģija
Citāda Pasaule
Mistērija
Praktiskā Astroloģija

Ievas Māja
Ievas Virtuve
Praktiskie Rokdarbi
Saimniece
Verena RUS

2. Biznesa žurnāli
Bilance
Bilances Juridiskie Padomi
iFinanses
iTiesības
Ir Nauda
Kapitāls
Latvijas Tirgotājs

8. Populārzinātniskie
Enerģija un Pasaule
Ilustrētā Junioriem
Ilustrētā Pasaules Vēsture
Ilustrētā Zinātne
Planētas Noslēpumi
Nezināmā Vēsture
Noslēpumi un Fakti
Наука и жизнь

3. Dārzs
Dārza Pasaule
Ievas Dārzs
4. Dzīvnieki
Astes
5. Lauksaimniecība
Agro tops
Lauku Avīzes Tematiskā Avīze
Praktiskais Latvietis
Saimnieks LV
6. Likumdošana
Jurista Vārds
Likums un Taisnība
Praktiskais Likumdošanas Ziņnesis
7. Mājsaimniecība . Mājturība
Burda
Čaklās Rokas
Dari Pats
Deko

9. Veselība.
Ievas Veselība
Ko Ārsti Tev Nestāsta
Omītes Zālītes
Taka
36,6C
Veselība
10. Lasītāju iecienīti lasāmžurnāli
Ieva, Ievas Stāsti, Ir, Klubs, Leģendas, Lilit, Mājas Viesis, Mans
Mazais, Patiesā Dzīve, Privātā Dzīve, Santa, Una, Лилит.
Laikraksti
Bauskas Dzīve, Bauskas Novada
Vēstis, Diena, Dienas Bizness, Ievas
Padomu Avīze, Izglītība un Kultūra,
Latvijas Avīze, Latvijas Mājas Dakteris, Neatkarīgā Rīta Avīze, Pavards, Вести Сегодняю

Artūrs Dulbe,
sabiedrisko attiecību speciālists

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

„Bauskas Novada Vēstis” lasāmas arī Bauskas
novada mājas lapā www.bauska.lv
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Aktuāli novadā
Paziņojums par izsoli
Bauskas novada dome 2019.
gada 27.februārī Uzvaras ielā 1,
Bauskā rīko pašvaldības nekustamo
īpašumu (dzīvokļu), atklātas mutiskas izsoles ar augšupejošu soli:

m², sākumcena - EUR 320,00, izsoles laiks plkst. 14.15.
4. „Pukši” -4, Dāviņu pag., 21,3
m², sākumcena - EUR 240,00, izsoles laiks plkst. 14.30.

1. Baznīcas iela 12-8, Bauska,
57,3 m², sākumcena - EUR 2500,00,
izsoles laiks plkst. 13.30.
2. Pils iela 20-2, Mežotnes pag.,
32,1 m², sākumcena - EUR 1300,00,
izsoles laiks plkst. 14.00.
3. „Pukši” -3, Dāviņu pag., 6,4

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 UNLAL-

Paziņojums par izsoli
Bauskas novada dome 2019.
gada 13.martā Uzvaras ielā 1,
Bauskā rīko pašvaldības nekustamo
īpašumu (dzīvokļu), atklātas mutiskas, atkārtotas 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. LV66UN-

Paziņojums par izsoli
Bauskas novada dome 2019.
gada 13.martā plkst. 14.30 Bauskas novada domes telpās Uzvaras
ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības
nekustamā īpašuma – „Kaltes
lauks”, Mežotnes pag., Bauskas
nov., kadastra Nr. 4072 004 0512,
kas sastāv no zemes vienības ar
platību 0,8079 ha, kadastra apzīmējums 4072 004 0512, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā
cena jeb izsoles sākumcena – EUR
4300,- (četri tūkstoši trīs simti euro).

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

Paziņojums par izsoli
Bauskas novada dome 2019.
gada 13.martā plkst. 14.45 Bauskas novada domes telpās Uzvaras
ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Viduslauks”,
Mežotnes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4072 004 0023, kas sastāv no zemes vienības ar platību
0,4426 ha, kadastra apzīmējums
4072 004 0621, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā
cena jeb izsoles sākumcena – EUR
2800,- (divi tūkstoši astoņi simti
euro).

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

Paziņojums par izsoli
Bauskas novada dome 2019.
gada 13.martā pulksten 15.00
Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Ievu
lauks”, Brunavas pag., Bauskas
nov., kadastra Nr. 4046 021 0052,
kas sastāv no zemes vienības (starpgabala) ar platību 2,34 ha, kadastra
apzīmējums 4046 021 0046, atklātu,
mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā
cena jeb izsoles sākumcena – EUR
4100,- (četri tūkstoši viens simts
euro).
Maksāšanas līdzekļi: 100% eiro.
Nodrošinājuma nauda – 10% no

nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai
jāieskaita Bauskas novada domes,
reģ. Nr.90009116223, bankas kontā
Nr. LV66UNLA0050019706571,
AS „SEB” banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi „Nekustamā īpašuma – „Ievu lauks”, Brunavas pag.,
Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR
20,- (divdesmit eiro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr.
LV06UNLA0050014355676, AS
„SEB” banka, kods UNLALV2X ar

V2X un reģistrācijas maksa – 20.eiro 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.
LA0050019706571, 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.

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

atzīmi „Nekustamā īpašuma – „Ievu
lauks”, Brunavas pag., Bauskas nov.
izsoles reģistrācijas maksa”.
Personām, kurām ir pirmpirkuma
tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmtiesību realizēšanu
jāiesniedz viena mēneša laikā no šī
sludinājuma publicēšanas dienas.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem
var Bauskas novada domes mājas
lapā www.bauska.lv. Pieteikšanās
un reģistrēšanās izsolei Bauskas
novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1,
Bauskā, 1.stāvā, darba dienās no
plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238,
29168555.

Pašvaldības policija atgādina un savlaicīgi
informē
– Bauskas novada pašvaldības
policija ziemas mēnešos sekos ietvju attīrīšanai no sniega, savlaicīgai ietvju nokaisīšanai ar pretslīdes
materiālu, ēku jumtu attīrīšanai no
sniega un lāstekām, īpaši pie sabiedriskajām vietām.

– Bauskas novada pašvaldības
policija atgādina, ka Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija noteikumos
Nr.279 “Ceļu satiksmes noteikumi” 15.punktā noteikts, ka “pirms
brauktuves šķērsošanas pa gājēju
pāreju vietās, kur satiksme netiek
regulēta, gājējiem jānovērtē attālums līdz transportlīdzekļiem, kas
tuvojas, kā arī jānovērtē to braukšanas ātrums un jāpārliecinās par
drošību”. Aicinām ievērot minētā
Ceļu satiksmes noteikumu punkta
prasības pieaugušajiem un pārrunāt,
kā arī sekot, lai tās ievēro bērni.
– Bauskas novada pašvaldības

policija jau saņēmusi pirmos zvanus
par to, ka uz ledus atrodas cilvēki.
Atrasties uz ledus ir bīstami – tas
var apdraudēt cilvēka veselību un
dzīvību. Aicinām vecākus veikt
audzinoša rakstura pārrunas ar bērniem, atgādinot par dzīvībai bīstamām situācijām, kā arī par drošību,
atrodoties ārpus mājām. Noteikti ir
nepieciešams informēt bērnus par
to, ka vieniem pašiem nevajadzētu
doties uz ledus, pat ja tas izskatās
droši un uz tā atrodas citi cilvēki.
Pašvaldības policija aicina iedzīvotājus būt vērīgiem un ziņot par
bērniem un pusaudžiem, kuri staigā
pa ledu, kā arī par pieaugušajiem,
kuru drošība uz ledus var būt apdraudēta.
Pašvaldības policijai var ziņot
pa mob.tel.20278188. Savukārt,
ja nelaime jau notikusi, zvanīt pa
tālruni 112.

LIAA biznesa inkubatori
uzņem jaunus biznesa ideju autorus un uzņēmējus

Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūras (LIAA) biznesa inkubatori izziņo 2019. gada uzņemšanu un
aicina jaunos uzņēmējus un biznesa
ideju autorus pieteikties inkubācijas
programmai.

sultācijām un prototipu izstrādēm,
sertificēšanai, laboratoriju izmaksām u.c. Tāpat iespējams pretendēt
50% līdzfinansējumam līdz EUR 5
000 aprīkojuma un izejmateriālu iegādes izmaksu segšanai.

No 2019. gada 1. marta līdz 20.
martam tiks atvērta pieteikumu
pieņemšana dalībai inkubācijas
programmā LIAA Bauskas biznesa
inkubatorā. Inkubācijas programmā aicināti pieteikties uzņēmumi,
kuri nav reģistrēti ilgāk par trim
gadiem. Pieteikumus, kas parakstīti
ar elektronisko parakstu un nosūtīti
uz liaa@liaa.gov.lv, pieņems līdz
2019.gada 20.marta plkst. 23:59.

LIAA Bauskas biznesa inkubatorā šobrīd ir 32 dalībnieki, no tiem
17 uzņemti inkubācijas programmā
un 15 testē savas idejas dzīvotspēju
pirmsinkubācijas programmā. Dalībnieku vidū pārstāvētākā nozare ir
pārtikas ražošana.

Pirmsinkubācijas programma ir
piemērota gan fiziskām, gan juridiskām personām, kuras vēlas izvērtēt
savas biznesa idejas dzīvotspēju.
Sešu mēnešu garumā tā sniedz dalībniekiem visu nepieciešamo savas
biznesa idejas attīstīšanai – aprīkotas darba telpas, mentoru un citu
uzņēmēju atbalstu, seminārus un
mācības par dažādām tēmām, kas
saistošas uzņēmējiem un palīdz risināt viņu biznesa izaicinājumus,
kā arī vērtīgus kontaktus un dalību
lielākajā jauno uzņēmēju kopienā
Latvijā.
Inkubācijas programmā papildus
pirmsinkubācijas atbalstam dalībnieks saņem 50% līdzfinansējumu
biznesa attīstībai nepieciešamo pakalpojumu iegādei, piemēram, grāmatvedībai, telpu nomai, dizainam,
mārketingam, tehnoloģiskajām kon-

LIAA Biznesa inkubatoru mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu uzņēmumu
izveidi un attīstību, nodrošināt fiziskas personas un uzņēmumus ar
uzņēmējdarbības uzsākšanai vai
idejas attīstīšanai nepieciešamo
vidi, kopstrādes telpu, jauno uzņēmēju kopienu, konsultācijām,
mācībām, tīklošanās pasākumiem
par vispārīgiem uzņēmējdarbības
jautājumiem, mentoru atbalstu un
līdzfinansējumu biznesa attīstībai.
LIAA Biznesa inkubatori ir finansēti ERAF projekta “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju
inkubators” ietvaros.

Papildu informācija:
LIAA Bauskas biznesa
inkubators
Katoļu iela 3, Bauska
E-pasts:
bauska@liaa.gov.lv
Tālrunis: 62400908
Facebook
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Aktivitātes Bauskas
Bērnu un jauniešu centrā

Bauskas Bērnu un jauniešu
centrs (BJC) sadarbībā ar Valsts
izglītības satura centru (VISC)1.
februārī Bauskā rīkoja izglītības un
kultūras iestāžu 7.- 9.klašu tautas
deju kolektīvu pasākumu „Spēlēju
un dancoju!”. Šo pasākumu VISC
sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām
rīko katru gadu 5.-9. un 7.-9.klašu
dejotāju paaudzei, kura izaugusi no
bērnu dejām, bet vēl nav iedejojusi
jauniešu un pieaugušo kārtā.
Pasākumā Bauskā satikās Bauskas Bērnu un jauniešu centra deju
kopa „Mēmelīte”, Bauskas Valsts
ģimnāzijas deju kolektīvs „Odziņa”,
Codes pamatskolas deju kolektīvs
un kolektīvi no Alūksnes, Ogres,
Ķeipenes, Daugavpils, Jelgavas,
Lauberes, Rīgas, Siguldas, Babītes.
Dienas pirmajā pusē visu deju kolektīvu dalībnieki savā starpā sacentās sporta spēlēs un darbojās radošā
darbnīcā Codes pamatskolā, savukārt vakarā Īslīces Kultūras namā
notika vērienīgs deju kolektīvu koncerts, kurā tika izdejotas dažādu paaudžu horeogrāfu dejas. Tā kā dejotāji pārstāvēja plašu ģeogrāfiju, tad
arī koncertā iekļautais repertuārs,
skatuves noformējums un tautas tērpu krāšņums ļāva paviesoties katrā
no Latvijas novadiem.
Katru mācību gadu Bauskas BJC
piedāvā vides izglītības nodarbības.
5 nedēļas Bauskas BJC Sarkanajā
mājā, Kalna ielā 14, interesentiem

tika piedāvātas nodarbības Latvijas
Dabas muzeja ceļojošajā izstādē
„Latvijas bruņurupucis un tā svešzemju radinieki”. Nodarbību dalībniekiem bija iespēja interaktīvi
uzzināt visu par Latvijā mītošo Eiropas purva bruņurupuci. Papildus
apmeklētāji piedalījās Bauskas BJC
piedāvātajā radošajā darbnīcā atslēgas piekariņa izgatavošanā, kuru rīkoja brīvā laika klubiņš „Apķērigie
ziķeri”, pagatavot gardas uzkodas
Labo garšu studijā un iepazīt tehniskās jaunrades nodarbības – Lego
pulciņā, Elektrodarbnīcā, robotikas
grupā „Ampēriņi”, Trases automodelismā un Velopulciņā.
Kopumā vides nodarbībās piedalījās 322 apmeklētāji: Bauskas BJC
pulciņu audzēkņi ar pedagogiem
un vecākiem, Bauskas sākumskolas, Bauskas Valsts ģimnāzijas un
bērnudārza „Pasaulīte” audzēkņi.
Turpinot vides izziņas aktivitātes,
amatniecības un mākslas pulciņu
audzēkņi gatavo Latvijas Gada putnu, dzīvnieku, kukaiņu un augus
zīmējumus un modeļus. Visi darbi
tiks izstādīti februāra beigās kopīgā
izstādē.
Arvien vairāk Bauskas skolēni
labos laika apstākļos uz savām izglītības iestādēm dodas ar velosipēdiem, tādēļ Bauskas BJC piedāvā
apmācības velosipēda vadītāja apliecības iegūšanai. Februāra sākumā
jau otrā audzēkņu grupa nokārtojusi
eksāmenu Bauskas BJC Velopulciņa un CSDD rīkotās velosipēdistu
apmācības projektā „Iegūsti velosipēda vadītāja apliecību savā skolā”.
Kopumā apmācībās piedalījās un
velosipēdista apliecību ieguvuši 34
audzēkņi.

Ilze Krieviņa,
Bauskas BJC metodiķe
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Par ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas izmaiņām
SIA „Bauskas ūdens” informē, ka
saskaņā ar Bauskas novada domes
29.11.2018. lēmumu Nr.20.20.p.
„Par ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu pieņemšanu un nodošanu SIA „Bauskas ūdens””, sākot
ar šī gada 1.aprīli SIA „Bauskas
ūdens” pārņems Ceraukstes pagasta, Mūsas ciema Pūriņu, Robežu, Vārenu ielu rajonu un Codes
pagasta, Jauncodes un Elektriķu
ciemu, lai sniegtu ūdenssaimniecības pakalpojumus pilnā apmērā. Līdz šim brīdim SIA „Bauskas
ūdens”, augstāk norādītajās ielās un
ciemos, sniedza tikai ūdensapgādes
vai tikai kanalizācijas pakalpojumus.
Izmaiņas, kas skar augstāk norādīto ielu klientus - ūdenssaimniecī-

bas pakalpojumu lietotājus:
1. Tiks pielietots vienots Bauskas
pilsētas ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs:
- 1 m³ ūdens - 0,86 EUR bez
PVN,
- 1 m³ kanalizācijas - 0,95 EUR
bez PVN.
2. Saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu un MK
noteikumiem Nr.174, tiks piemērotas vienotas prasības visiem ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem.
3. Līdz š.g. 1.maijam visiem
ūdenssaimniecības
pakalpojumu
lietotājiem ir jānoslēdz jauni ūdenssaimniecības pakalpojumu līgumi
ar SIA „Bauskas ūdens”.
Brīdinām, ka pakalpojuma snie-

dzējs ir tiesīgs pārtraukt sniegt
ūdenssaimniecības pakalpojumus,
ja īpašnieks tos lieto bez pakalpojuma līguma noslēgšanas.
4. Lai noslēgtu ūdenssaimniecības pakalpojumu līgumus, pirms
tam, ir jāizstrādā robežakts, kas ir
līguma neatņemama sastāvdaļa un,
iespējams, jāizņem jauni tehniskie
noteikumi.
Lai nerastos lieki pārpratumi, ļoti
lūdzam, visus potenciālos ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājus savlaicīgi sakārtot savstarpējās
līguma attiecības.
Neskaidrību gadījumos, lūdzam ierasties mūsu birojā Biržu
ielā 8A, Bauskā vai zvanīt uz
tālruni 63960563.

Piesakies pieredzes braucienam uz
Salaspili, iedvesmojies daudzdzīvokļu
ēkas visaptverošai atjaunošanai

nu, un SIA „CMB” būvuzraudzības pakalpojuma piedāvājumu.
2018.gada aprīlī SIA „Salaspils Siltums” organizēja
līguma sagatavošanu un parakstīšanu ar projektā iesaistītajām pusēm - būvnieku,
būvuzraugu, kā arī autoruzraugu. 2018.g. maijā tika
veiksmīgi parakstīts granta
līgums ar ALTUM un kredīta līgums par finansējumu
ēkas Meža ielā 7 visaptverošai atjaunošanai.

Dod Mājai Otru Dzīvi!

Jau šomēnes, 27. februārī, projekta Accelerate SUNShINE ietvaros Bauskas novada pašvaldība
organizē iedzīvotājiem aizraujošu
pieredzes apmaiņas braucienu uz
visaptveroši atjaunoto daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku Salaspilī
- Meža ielā 7. Salaspils ēkas atjaunošanas darbi iesākās pagājušā gada
maijā, un novembrī ēka piedzīvoja
savu svinīgo atklāšanu.
Lai ikvienu lasītāju iepazīstinātu
ar ēkas Meža ielā 7 visaptverošas
atjaunošanas projektu, sadarbībā ar
SIA „Salaspils Siltums” esam atskatījušies uz projekta norises gaitu, lielākajiem izaicinājumiem un
mājas iedzīvotāju motivāciju piedalīties projektā, sakot jāvārdu pozitīvām pārmaiņām!

No idejas par ēkas atjaunošanu līdz būvdarbu
sākumam
Salaspils ēkas visaptverošas atjaunošanas ceļš nav bijis viegls un
ātrs. 2015. gadā notika pirmā tikšanās ar ēkas Meža ielā 7 un SIA
„Salaspils Siltums” pārstāvjiem,
kuras laikā tika apspriesti risinājumi ēkas atjaunošanai un pausta SIA
„Salaspils Siltums” pārstāvju iniciatīva vadīt ēkas visaptverošas atjaunošanas projektu. Nepilna mēneša

laikā, mājas īpašniekiem tika izsūtīta aptauja, kurā tika pausts pozitīvs
viedokli par ēkas visaptverošu atjaunošanu. Tā paša gada maijā tika
rīkota aptauja par ēkas energoaudita, tehniskās apsekošanas atzinuma
un projekta izstrādes saistīto darbu
veikšanu un jau jūnijā veiksmīgi
noslēgts līgums ar darba veicējiem.
Novēlotā noteikumu par Eiropas Savienības fondu finansējumu
daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes uzlabošanu apstiprināšana
kavēja arī projekta tālāko norisi.
Tomēr pateicoties iedzīvotāju pacietībai un neatlaidībai, februārī
būvprojekts tika veiksmīgi saskaņots būvvaldē, un līdz gada beigām
tika saņemti arī visi nepieciešamie
finanšu institūcijas ALTUM lēmumi
atbalsta saņemšanai.
Tālāk noritēja darbs pie iepirkuma dokumentācijas sagatavošanas,
un 2017. gada aprīlī ALTUM apstiprināja būvniecības darbu veicēju
atlases nolikumu. Tajā pašā gadā,
rūpīgi izvērtējot visus būvniecības un būvuzraudzības uzņēmumu
saņemtos piedāvājumus, komisija
nolēma izvēlēties SIA „EKOTEH
BŪVE” piedāvājumu, uzņēmumam
esot atbildīgam par ēkas atjaunoša-

Salaspilī esošā daudzdzīvokļu māja Meža ielā 7 ir
piedzīvojusi pozitīvās pārmaiņas, un, pateicoties projekta atbalstītājiem, ēkas iedzīvotāju
pacietībai četru gadu garumā, ēka ir
ieraugāma jaunā un skaistā veidolā!
Būtiski minēt, ka visu četru gadu
laikā Salaspils ēkas visaptverošas
atjaunošanas projekts ir nesis daudzus izaicinājumus visām iesaistītajām pusēm, tomēr gala rezultāts ir
visu pūļu un pacietības vērts!
Bauskas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus teikt jāvārdu pozitīvām pārmaiņām, piesakoties izglītojošam piedzīvojumam - pieredzes
apmaiņas braucienam uz Salaspilī
atjaunoto ēku, novērtēt paveikto un
iedvesmoties, lai spertu vienu soli
tuvāk savas daudzdzīvokļu ēkas visaptverošai atjaunošanai! Dod mājai
otru dzīvi!
Raksts, tapis projekta „Accelerate SUNShINE” ietvaros, ko
līdzfinansē Eiropas Savienības
programma „Apvārsnis 2020”,
projekta līguma Nr. 754080. Ja
vēlaties iegūt vairāk informācijas
par projektu, aicinām sazināties
ar Bauskas novada domes energopārvaldnieku Raiti Ignatjevu,
raitis.ignatjevs@bauska.lv.
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Pārtikas pakas var
saņemt personas ar ienākumu līmeni līdz 242 eiro
mēnesī
No 2019.gada 1.janvāra spēkā stājušies grozījumi 2014. gada
25. novembra Ministru kabineta noteikumos Nr.727 „Darbības
programmas „Pārtikas un pamata
materiālās palīdzības sniegšana
vistrūcīgākajām personām 2014.–
2020.gada plānošanas periodā” īstenošanas noteikumi.
No 2019.gada janvāra Fonda atbalstu papildus var saņemt arī maznodrošinātas personas vai ģimenes,
kuru vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 242 eiro, līdzšinējo 188
eiro vietā. Bauskas novadā maznodrošināto personu ienākumu līmenis ir noteikts 188 eiro un vientuļi
dzīvojošiem pensionāriem 325 eiro.
Tas nozīmē, ka daļa pensionāru, kuriem ienākumi ir līdz 242 eiro, jāaktualizē sava maznodrošinātās personas izziņa Sociālajā dienestā, lai tajā

tiktu iestrādāta atzīme par tiesībām
saņemt pārtikas un pamata materiālās palīdzības pakas. vai ģimenes.
Turklāt grozījumi nosaka iespēju
turpmāk visām pilngadīgajām personām saņemt ne tikai Fonda līdzfinansētās pārtikas, bet arī higiēnas
un saimniecības preces, ko līdz šim
varēja saņemt tikai bērni vecumā
līdz 18 gadiem.
Tāpat kā līdz šim, pamats Fonda
atbalsta saņemšanai ir pašvaldības
sociālā dienesta izsniegta rakstiska
izziņa. Bauskas novadā Fonda atbalsta pakas izsniedz Latvijas sarkanā Krusta Bauskas komiteja Dārza
ielā 12B, Bauskā.

Ina Krūmiņa,
Bauskas novada Sociālā
dienesta vadītājas vietniece
Mg.sc.soc.

Bauskas administrācijas
speciālistus un pašvaldības policistus „ēno”
desmit skolēni
Jau vairākus gadus Bauskas novada pašvaldība piedalās Ēnu dienas aktivitātēs, šādā veidā ļaujot
skolēniem tuvāk iepazīt pašvaldības
darbu. Šodien, 13.februārī, Bauskas
novada administrācijas speciālistus,
pašvaldības policijas darbiniekus
un Bauskas novada domes deputāti Karīnu Andreiku „ēnoja” desmit
skolnieki no Bauskas un Salaspils
novada mācību iestādēm.
Bauskas Valsts ģimnāzijas 12.a
klases skolniece Līga ēnoja Bauskas novada administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas speciālistes, savukārt Toms no Salaspils
1.vidusskolas 9.b klases „ēnoja”
Saimnieciskās nodaļas vadītāju.
Bauskas pilsētas pamatskolas skolnieki – Ralfs, Sandis, Sanija, Anna
un Bauskas 2.vidusskolas skolnieki
Armands un Jēkabs „ēnoja” Bauskas pašvaldības policijas darbiniekus.

Bauskas novada domes deputāti
Karīnu Andreiku ēnoja divas „ēnas”
– Uzvaras pamatskolas skolnieces
Kintija un Aleksa, kuras kopā ar
citiem deputātiem strādāja Sociālo,
izglītības, kultūras un sporta lietu
komitejas sēdē.
Speciālisti „ēnotājus” iepazīstināja ar profesiju specifiku, ikdienas
pienākumiem, ļaujot jauniešiem iesaistīties arī darba procesa praktiskajā izpildē.
Jaunieši stāsta, ka „ēno” dažādu
iemeslu dēļ – lai gūtu priekštatu par
nepieciešamajām darba iemaņām,
lai profesionāli un apzinīgi tiktu
izpildīti darba uzdevumi, iepazītos
ar profesiju pārstāvju ikdienas pienākumiem un gūtu pārliecību vai
kāda no izvēlētajām profesijām ir
jauniešiem piemērota.

Artūrs Dulbe,
sabiedrisko attiecību speciālists
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Saglabā mieru un izspēlē „bronzu”
prestižā konkursā

darbiniece, disidente,
Goda pilsone.

Jaunajai flautistei Klērai Kuļikauskai –
1. vieta un izcīnīts Grand Prix
ieguvējas tituls
Valmieras

Pianistei veltītajā konkursā bija
4 vecuma grupas, kurās tika vērtēti jaunie talanti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Baltkrievijas.
Katrs pianists izpildīja klasicisma
laikmeta izvērstas formas skaņdarbu, dalībnieka pārstāvētās valsts
komponista skaņdarbu un brīvas
izvēles skaņdarbu. Enzo skaņdarbu
pūrā bija J.S.Baha „Invencija Nr.14
Sib”, V.A.Mocarta „Sonatīne Nr.4”
un R.Kalsona „Bērnu ainas V”. 1011.g.v. konkursa dalībnieku grupā
16 ļoti spēcīgu konkurentu vidū
baušķenieks ieguva 3.vietu.

Lai pilnveidotu savas uzstāšanās prasmes un bagātinātu uzstāšanās pieredzi Bauskas Mūzikas
un mākslas skolas audzēkņi aktīvi
piedalās dažādos konkursos un pasākumos.
Skolotājas Inetas Rozentāles
audzēknis Enzo (Yang Zhuen) no
Valmieras atgriezies ar svarīgu diplomu kabatā. Valmieras Kultūras
centrā 30.janvārī notika Starptau-

tiskais jauno pianistu konkurss. Šo
konkursu rīkoja Valmieras Mūzikas
skola sadarbībā ar Valmieras pilsētas pašvaldību. Šī konkursa mērķis
ir attīstīt jauno pianistu profesionālās prasmes un uzstāšanās kultūru,
sekmēt interesi par mūziku, kā arī
veicināt pieredzes apmaiņu starp
pedagogiem. Tas bija veltīts izcilajai pianistei un pedagoģei Jautrītei
Putniņai. Viņa bija ne tikai izcila
mūziķe, bet arī aktīva sabiedriska

Konkursu vērtēja ļoti prasīga
profesionāļu žūrija: Jāzepa Vītola
Latvijas Mūzikas akadēmijas profesors Ventis Zilberts, Klaipēdas
Juozas Karosas Mūzikas skolas pedagoģe Vaiva Purlīte, Emīla Dārziņa Mūzikas vidusskolas pasniedzēja
Ilze Treija, Bolderājas Mūzikas un
mākslas skolas direktors Artūrs Cingujevs, Tartu Heino Elleri Mūzikas
vidusskolas un Igaunijas Mūzikas
akadēmijas Tartu filiāles pedagoģe
Ieva Kostanda.
Pedagoģe I.Rozentāle pēc sava
audzēkņa uzstāšanās uzteica Enzo
nosvērtību un prasmi saglabāt mieru, kas ļāva parādīt izvēlētajos augstas grūtības pakāpes skaņdarbos
lielu virtuozitāti. Jaunajam pianistam prestižajā konkursā justies droši
palīdzēja ne tikai skolotājas sniegtā
meistarība, bet arī vecāku atbalstošā
klātbūtne. Lai Enzo radošais ceļš
turpinās tikpat spoži!

Alise no Zemgales – „Vidzemes cīrulīšos”
Solo dziedāšanas konkurss „Vidzemes cīrulīši’’ notika 5. februārī
Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā. Bauskas Mūzikas skolu
tur pārstāvēja 7. kora klases audzēkne Alise Niedre (ped. Inga Bukša un
koncertm. Evija Bonāte). Konkurss
tika rīkots par godu Alfrēda Kalniņa 140 gadu jubilejai. Konkursa
mērķis ir veicināt audzēkņu interesi par solo dziedāšanu, paplašināt
repertuāru ar latviešu komponistu
skaņdarbiem un tautasdziesmām,
apzināt labākos jaunos dziedātājus. Konkursantiem bija jādzied
A.Kalniņa orģināldziesma, tautasdziesma vai latviešu tautasdziesma
A.Kalniņa apdarē. Alise izpildīja
latviešu tautas dziesmu a capella
„Mazs bij’ tēva novadiņis’’ un komponista dziesmu - veltījumu saviem
vecākiem „Aijaijā’’ ar Aspazijas
vārdiem. A. Kalniņa solo dziesmas
ir izteiksmīgas un sarežģītas, no
dziedātāja tās prasa profesionālas
vokālās iemaņas, ko Alise lieliski
demonstrēja, tikai nedaudz zaudējot
savam uztraukumam, jo konkursu
vērtēja profesionāla žūrija – operas solisti un vokālie pedagogi. Arī
dziesmu pavadījumi ir muzikāli izteiksmīgi, tēlu raksturojoši. Alises
skanīgais dziedājums tika novērtēts
ar 20 punktiem no 25. Pedagoģe
I.Bukša cer, ka Alise noteikti veiksmīgi turpinās izkopt savas vokālās
prasmes.

Lai mūsu ziemas/pavasara sezonas darbs dotu arī kādu emocionālu
un radošu pienesumu mūsu skolā,
13. februārī skolā ar koncertu„Mana mīļā flauta” viesosies jaunie

flautisti no sadraudzības skolām.

BMMS direktore Anita
Velmunska un bibliotekāre
Inga Briede

Pirmdien, 11. februārī, Bauskas
Mūzikas un mākslas skola audzēkne Klēra Kuļikauska piedalījās
Latvijas Nacionālā kultūras centra
organizētājā Valsts konkursa pūšaminstrumentu spēlē III kārtā, kura
norisinājās Augusta Dombrovska
mūzikas skolā Rīgā. Konkurss tiek
organizēts, lai attīstītu audzēkņu
profesionālās prasmes un uzstāšanās kultūru, kā arī lai pārraudzītu
izglītības kvalitāti profesionālās ievirzes mūzikas izglītībā. Konkursa
žūrija vērtēja izpildījuma tehnisko
t.sk. nošu teksta un ritma precizitāti,
skaņas kvalitāti, intonāciju māksliniecisko izpildījumu, radošumu,
stila izpratni, artistiskumu u.c. rādītājus. Klēras uzstāšanās pārstei-

dza ar izcilu tehnisko izpildījumu
un instrumenta skaņas kvalitāti un
teicamu māksliniecisko sniegumu.
Žūrijas vērtējums par Klēras sniegumu - iegūta 1. vieta un izcīnīts
Grand Prix ieguvējas tituls.
Jaunās flautistes panākumu pamatā ir vairāki komponenti – ļoti
veiksmīga sadarbība ar skolotāju
Lauru Meždreiju, Klēras talants un
izcilās darbaspējas, lieliska sadarbība, saspēle ar koncertmeistari Annu
Kovaļovu un ļoti liels vecāku un ģimenes atbalsts!

Attēlā: Laura Meždreija,
Klēra Kuļikauska un koncertmeistare Anna Kovaļova.
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Informācija, paziņojumi

Radošās aktivitātes
Gailīšu pagastā
Gailīšu pagastā katru gadu notiek
sieviešu un Pācē senioru atbalsta
grupas nodarbības, ko vada psiholoģe Ērika Pulkstene. Atbalsta grupas
dalībniecēm, sociālās darbinieces I.
Ozola un O. Pavloviča vada radošās
nodarbības. Radošās nodarbības
sniedz iespēju kopīgi darboties, apgūt jaunas prasmes, stiprināt atbalsta grupas kolektīvo garu, iepazīt
vienai otru vairāk. Jau šajā gadā ir
bijušas nodarbības ,,Ziepju vārīšanā’’, ,,Sapņu ķērāju’’ gatavošanā.
Vēl līdz pavasarim jāpaspēj dažas
nodarbības – stikla pagleznošana,
dāvanu kārbiņu gatavošana. Nodarbību dalībnieces atzīst, ka patīk
sanākt kopā, pilnveidot sevi, savstarpēji komunicēt, uzzināt jaunu
informāciju. To arī novērojušas
sociālās darbinieces, jo, kad nodar-

bības jau beigušās, dalībnieces vēl
nesteidzas uz mājām, bet labprāt
vēl uzkavējas un patērzē pie kafijas
tases.
Pagājušā gadā, pirmo reizi rudens brīvlaika nedēļā, sadarbībā ar
Pāces bibliotekāri I. Rācināju notika arī radošo nodarbību pēcpusdiena dažāda vecuma skolēniem.
Tur tika darinātas skaistas pudeles,
veidotas sauso ziedu kompozīcijas,
darinātas kļavu lapu rozītes, dekupētas sveces. Nodarbības bija ļoti
apmeklētas, darbiņi bija paveikti
glīti un pašiem skolēniem par to
bija prieks. Nākotnē ceram vēl uz
kādu kopīgu radošo aktivitāti.

Sociālās darbinieces Gailīšu
pagasta pārvaldē

Novada kultūras pasākumu plāns februārim
Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

līdz 24.februārim

Bauskas muzejā

Izoldas Žagrakalienes tērpu izstāde un Vilijusa Žagrakaļa alternatīvās fotogrāfijas izstāde „Pagātne nākotnē” (Lietuva)

līdz 5.martam

Bauskas muzejā

Bauskas Mākslas skolas 30 gadu jubilejai veltīta absolventu darbu
izstāde „Satikšanās”

15. februārī plkst. 19.00

Bauskas Kultūras centra
izstāžu zālē

Maksima Trivaškeviča komēdijas soloizrāde „Humors pa latviski”
Jāiegādājas biļete.

16. februārī plkst.16.00

Vecsaules saietu namā

Pasākums „Tuvāk par elpu”

16.februārī plkst.18.00

Īslīces Kultūras namā

Koru koncerts „Mīlestības putenī”

16. februārī plkst. 15.00

Bauskas Kultūras centrā

Seniora kora „Sarma” koncerts

16. februārī plkst. 21.00

Ceraukstes tautas namā

Atpūtas vakars .Spēlē Brenča muzikanti- Fricis. Jāiegādājas biļete.

17.februārī plkst. 13.00

Vecsaules saietu namā

Animācijas filma visai ģimenei „Jēkabs, Mimmi un runājošie
suņi”

DFC „Strēlnieki”

Ikgadējais Mežotnes pagasta Senioru saiets Pieteikties pie I.Mauriņas pa tel. 28355272.

23. februārī plkst. 15.00

Bauskas Kultūras centrā

Eiropas deju kolektīva „Vēlreiz” koncerts „Danči Meteņos”

24. februārī plkst. 12.00

Codes pamatskolas zālē

Starptautiskais folkloras festivāls „Skaidrītes diena”

23.februārī plkst.17.00

Bauskas pils muzejā

Senās mūzikas grupas „Modus Vivendi” koncerts „Renesanses
dziesmas mātes valodā”

24. februārī plkst. 15.00

Bauskas Kultūras centrā

Dzintars Čīča un Kaspars Antess koncertā „Draugi uz mūžu”.
Jāiegādājas biļete.

27. februārī plkst. 11.00

Bauskas Kultūras centrā

„Teātris un ES” izrāde bērniem „Mana dzimšanas diena”Jāiegādājas biļete.

22. februārī plkst. 13.00

Festivāls „Bauska TASTE” turpina
biļešu tirdzniecību
riem un 2. un 3. grupas invalīdiem,
uzrādot apliecību, biļetes cena nemainīga – 7,- eiro. Bezmaksas ieeja
festivālā ir 1. grupas invalīdiem un
bērniem līdz 11 gadu vecumam (ieskaitot).
No 1. jūlija biļetes cena visās
„Biļešu paradīze” kasēs būs 25,eiro, kā arī būs iespēja iegādāties
vienas dienas biļeti par 13,- eiro.
Festivālā „Bauska TASTE” uzstājušies tādi Latvijā atzīti mūziķi
kā Intars Busulis un Abonementa
orķestris, Skyforger, Jumprava,
Pērkons, Carnival Youth, Sudden
Lights, Aija Andrejeva, Astro’n’out,
Ralfs Eilands un Latvijas Radio bigbends, Satellites LV, Ozols un Tehnikums, Menuets, Labvēlīgais tips,
kā arī citi iecienīti mākslinieki.

Turpinās biļešu tirdzniecība uz
mūzikas un aktīvās atpūtas festivālu
„Bauska TASTE”, kas šogad norisināsies 3. un 4. augustā.
No 28. janvāra līdz 28. februārim
(ieskaitot) Bauskas Kultūras centra
kasē var iegādāties biļetes uz festivālu „Bauska TASTE” par īpašu

cenu – 15,- eiro, kas no 1. marta
mainīsies uz 20,- eiro.
Savukārt citās „Biļešu paradīze”
kasēs visā Latvijā un tiešsaistes
vietnē bilesuparadize.lv biļetes cena
no 28. janvāra līdz 30. jūnijam būs
20,- eiro.
Bērniem no 12 līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot), kā arī pensionā-

Arī šogad festivāla „Bauska
TASTE” programma solās būt tik
pat jaudīga – aktuālāko Latvijas
mākslinieku un jauno talantu uzstāšanās, aizraujošas un sportiskas
aktivitātes, brīnišķīga atmosfēra un
vienreizēji pavadīts laiks lieliskā
kompānijā.
Pirmajā augusta nedēļas nogalē
tiekamies Bauskā – festivālā, kur
satiekas – „Bauska TASTE”!
Seko līdzi jaunākajai informācijai: facebook.com/BauskaTASTE/

Bauskas muzejs piedāvā un aicina apskatīt
• Līdz 24.februārim Izoldas Žagrakalienes tērpu izstādi un Vilijusa Žagrakaļa alternatīvās
fotogrāfijas izstādi „PAGĀTNE NĀKOTNĒ” /Lietuva/
• Līdz 5.martam Bauskas Mākslas skolas 30 gadu jubilejai veltītu absolventu darbu izstādi
„SATIKŠANĀS”.
Gaidīsim Jūs! www.bauskasmuzejs.lv

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

