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Ziņa
Aizvadīts pirmais festivāla
Bauska TASTE biļešu tirdzniecības mēnesis
28. februārī noslēdzās mūzikas
un aktīvās atpūtas festivāla „Bauska
TASTE” biļešu tirdzniecība Bauskas Kultūras centra kasē par īpašo
baušķenieka cenu – 15,- eiro. No 1.
marta līdz 30. jūnijam biļešu cena
visās „Biļešu paradīze” kasēs un
tiešsaistē būs 20,- eiro. No 1. jūlija
biļetes cena visās „Biļešu paradīze”
kasēs būs 25,- eiro, kā arī būs iespēja iegādāties vienas dienas biļeti par
13,- eiro.
Bērniem no 12 līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot), kā arī pensionāriem 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). Latvijas Goda
ģimenes apliecības „3+ Ģimenes
kartes” īpašniekiem tiek piemērota 20% atlaide, iegādājoties biļetes
uz festivālu „Bauska TASTE”. Lai
iegādātos biļetes ar „3+ Ģimenes
karti”, tās īpašniekam līdzi jāņem
personu apliecinošs dokuments, kas
jāuzrāda pirms pirkuma veikšanas.
Latvijas Goda ģimenes apliecības
īpašniekiem atlaide tiek piemērota
iegādājoties biļetes tikai savas ģimenes locekļiem – proti, vecākiem
un uz kartes norādītajiem bērniem.
Festivāls jau ir izziņojis sešas
apvienības – melodiskos „Autobuss
debesīs”, romantiķus „Otra puse”
un enerģiskās apvienības „Dzelzs
vilks”, „Latvian Blues Band” un
„Triana Park”. Pavasarī turpināsies
festivāla muzikālo apvienību izziņošana, tostarp tiks atklāti galvenie festivāla mākslinieki. Aicinām
sekot līdzi jaunākajai informācijai
festivāla sociālajos tīklos – facebook.com/BauskaTASTE !
Pirmajā augusta nedēļas nogalē
tiekamies Bauskā – festivālā, kur
satiekas – „Bauska TASTE”!

Ilze Lujāne, Bauskas Kultūras
centra sabiedrisko attiecību
speciāliste

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

„Iepazīsti
kaimiņus
Zemgalē 2019”

Svētki

Bauskas novada pašvaldības policija svin 1. dzimšanas dienu

Pašvaldības policijas darbu vērtē kā iedzīvotāji, tā kolēģi pašvaldībā, kuri, veicot savus ikdienas darba pienākumus,
saskaras ar situācijām, kad nepieciešams pašvaldības policijas atbalsts.
Šodien 1.martā, aprit gads, kopš
Bauskas novadā par drošību un
kārtību rūpējas Bauskas novada
pašvaldības policija. Lēmumu par
pašvaldības policijas izveidošanu
Bauskas novada domes deputāti pieņēma 2017.gada 28.decembrī. Jaunas
struktūras izveide kļuva par lielu izaicinājumu visiem, kuri bija saistīti
ar šo procesu, bet vislielāko satraukumu un atbildību noteikti juta tie
seši darbinieki, kuri kā pirmie uzsāka
darbu jaunizveidotajā pašvaldības
policijā – Aivars Vilciņš, Guntis Pastva, Irīna Mincenberga, Artūrs Taškāns, Aleksejs Škuropats un Aleksejs
Kuzmins. „Pateicoties daudzskaitlīgajam pieteikumu skaitam, pašvaldībai izdevies izveidot prasmīgu, un,
kas nav mazsvarīgi, entuziasma pilnu
komandu,” pirms gada sacīja Aivars
Vilciņš, kurš šobrīd pilda pašvaldības
policijas priekšnieka vietnieka amata
pienākumus.
Neskatoties uz to, ka visiem sešiem bija iepriekšēja pieredze drošības struktūru darbā, uzsākt darbu
struktūrā, kura tobrīd eksistēja tikai
„uz papīra” bija liela uzdrīkstēšanās.
Bija tikai darbinieki un daži neaprīkoti darba kabineti. Vienīgā paš-

valdības policistu atpazīšanas zīme
bija Bauskas novada pašvaldības
darbinieka apliecība. Viņiem pašiem
bija jāpieņem lēmums par jauno formastērpu izskatu, jāplāno darbam
nepieciešamo palīglīdzekļu iegāde,
sadarbībā ar Transporta nodaļas darbiniekiem jāizstrādā tehniskā specifikācija specializētā transporta līdzekļa
iegādei, jāsaplāno dežūru grafiki, kas
bija visai sarežģīti, jo struktūrvienība vēl nestrādāja pilnā sastāvā. Pēc
mazliet vairāk kā mēneša komandai
pievienojās pašvaldības policijas
priekšnieks Broņislavs Ostrovskis.
Viņa vadībā šī gada laikā pašvaldības
policija kļuvusi par pilnībā funkcionējošu un aprīkotu struktūrvienību.
Novada domes lēmums par Bauskas novada pašvaldības policiju paredzēja, ka nodaļā pakāpeniski tiks
palielināts darbinieku skaits 2019.
gadā sasniedzot pilno sastāvu – 15
darbiniekus. Šobrīd pašvaldības policijā strādā 11 cilvēki, tikko notikušajā konkursā darbam pašvaldības policijā apstiprināti vēl divi darbinieki,
savukārt divi pēdējie darbu uzsāks
maijā. Līdz ar pilnīgu komandas nokomplektēšanu, iecerēts, ka sākoties
aktīvajai vasaras sezonai, pašvaldī-

bas policija pāries uz diennakts darba
režīmu visas nedēļas garumā. No sākotnējā darba laika, kad pašvaldības
policisti darba dienās strādāja līdz
18.00, bet piektdienās un brīvdienās
līdz plkst.00.00, šī brīža komandas
darba laiks katru dienu ir no plkst.
8.00 – 00.00.
Pie pirmā pārvietošanās līdzekļa
– speciāli aprīkota un atbilstoši marķēta auto – pašvaldības policija tika
samērā ātri, jau martā, savukārt otra
- Renault Trafic transporta vienība
– policistu rīcībā tika nodota 2018.
gada oktobrī. Divu automašīnu esamība ievērojami palielināja pašvaldības policijas darbinieku mobilitāti un
stiprināja struktūras rīcībspēju.
Paralēli pašvaldības policijas izveidei, pašvaldība īstenoja arī divus
vērienīgus projektus videonovērošanas sistēmas pilnveidošanai Bauskas
pilsētā. Kopā Bauskā šobrīd darbojas
83 videonovērošanas kameras. Pilnībā aprīkots videonovērošanas centrs,
kurā visu diennakti dežurēs pašvaldības policijas darbinieki, policijas rīcībā tiks nodots tuvāko mēnešu laikā,
taču jau šobrīd pilsētā izvietotās kameras ir būtisks atbalsts kā pašvaldības, tā valsts policijas darba ikdienā.

Pašvaldības policijas darbu vērtē
kā iedzīvotāji, tā kolēģi pašvaldībā,
kuri, veicot savus ikdienas darba
pienākumus, saskaras ar situācijām,
kad nepieciešams Pašvaldības policijas atbalsts. „Manu darbu pašvaldības policija ievērojami atvieglo.
Gailīšu pagastā jūtam viņu klātbūtni.
Nevar gaidīt, ka situācija uzlabosies
tūlītēji, tomēr vēlos uzsvērt – jau tagad pašvaldības policijas darbinieku
preventīvais darbs ir pamanāms un
nes rezultātus. Ikdienas pienākumus
veicot, veidojas situācijas, kad man
kā pagasta pārvaldniekam jāaizrāda
iedzīvotājiem par nesakoptām teritorijām vai citiem pārkāpumiem un
jūtu – manam vārdam nav tāda svara. Kad atbrauc pašvaldības policijas
darbinieki, iedzīvotāji viņu teikto
uztver daudz nopietnāk. Vēlos uzteikt policijas darbiniekus par viņu
atsaucību, nosvērtību un profesionalitāti. Esmu pats personīgi vairākas
reizes esmu zvanījis uz pašvaldības
dežūrtālruni vidažādākajos laikos, un
viņi vienmēr atsaucas izsaukumam,”
atzinīgi par pašvaldības policijas darbu izsakās Gailīšu pagasta pārvaldes

turpinājums 2.lpp
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Aktuāli novadā
turpinājums no 1.lpp
vadītājs Aleksandrs Gurkovskis. Arī
Dāviņu pagasta pārvaldes vadītāja
Līvija Šarķe ir pozitīva: „Man nav
gadījies pašai viņus izsaukt, bet Dāviņos viņi iegriežas bieži. Iedzīvotāji
stāsta, ka redzējuši marķēto pašvaldības policijas auto, tātad preventīvais darbs notiek. Priecē, ka paši
pašvaldības policijas darbinieki jau
vairākas reizes iegriezušies pie manis pagasta pārvaldē, lai apvaicātos,
kā mums, Dāviņos, klājas un vai

Broņislavs Ostrovskis,
Bauskas novada
pašvaldības policijas
priekšnieks

Gads ir paskrējis kā viens mirklis.
Bauskas novada pašvaldības policija
turpina attīstīties un pilnveidoties.
Ar maiju strādāsim pilnā sastāvā.
Sevi uztveram kā struktūrvienību,
kas ir izveidota Bauskas novada iedzīvotāju drošībai, lai aizsargātu sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem
apdraudējumiem. Šajā dienā saku
paldies visiem pašvaldības policijas
darbiniekiem, īpaši tiem, kuri uzsāka darbu paši pirmie, par savu pienākumu godprātīgu pildīšanu. Savus
rezultātus ir grūti novērtēt, uzskatu,
ka mūsu darba rezultāti ir tie, kā mūs
uztver Bauskas novada iedzīvotāji –
ja viņi mūsu darbību vērtē pozitīvi,
tad ne par velti esam strādājuši.

Guntis Pastva, inspektors

Šī gada laikā ar darbu nopelnīta
inspektora pakāpe, sportojot uzlabota fiziskā forma. Iegūtas jaunas
iemaņas un zināšanas, novada iedzīvotāju problēmu risināšanai.

Aivars Vilciņš, pašvaldības
policijas priekšnieka
vietnieks

Neticami, ka ir pagājis jau gads
kopš Bauskas novada pašvaldības
policijas (turpmāk – BNPP) izvei-

nav nepieciešama viņu palīdzība.
Jūtu atbalstu!” „Esmu apmierināta
ar pašvaldības policijas darbu. Viņi
strādā labi, operatīvi, ir klātesoši visos publiskajos pasākumos, reaģē uz
izsaukumiem,” teic Īslīces pagasta
pārvaldes vadītāja Sandra Ķisele.
Pašvaldības policijas pamatpienākums ir aizsargāt personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvības,
īpašumu, sabiedrības, pašvaldības
un valsts intereses no noziedzīgiem
un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem, kā arī kontrolēt pašvaldības
saistošo noteikumu izpildi, par kuru

pārkāpšanu paredzēta administratīvā
atbildība – šāda ir vispārējā definīcija Pašvaldības policijas darbam, kas
sevī ietver ļoti plašu pienākumu un
pilnvaru loku. Vidēji mēnesī policija
saņem ap 200 izsaukumu uz visdažādākajām situācijām. Darba ir daudz,
bet Pašvaldības policijas darbinieki
ir apņēmības un entuziasma pilni
turpināt aizsargāt Bauskas novada
iedzīvotājus, īpašumus kā arī pašvaldības un valsts intereses.

des. Ir patiess prieks, ka joprojām
strādā tie seši darbinieki, kuri pirmie uzsāka dienesta gaitas BNPP.
Tātad tika izvēlēti pareizie cilvēki,
kuri tiešām vēlējās strādāt Bauskas
novada labā un nenobijās no grūtībām ar kurām saskarāmies sākumā,
veidojot BNPP praktiski no nulles.
Daudz kas ir paveikt, bet daudz kas
vēl jādara. Gada laikā ir sasniegts
zināms kārtības, tīrības, drošības
un iedzīvotāju uzticamības līmenis
Bauskas novadā, kurš ne tikai jānotur, bet jāpilnveido lai kopīgiem
spēkiem veiksmīgi attīstītu mūsu
novadu. Sveicu visus BNPP darbiniekus pirmajā gadadienā.

jācīnās ne tikai par kārtību novadā,
bet arī par pašvaldības policijas tālāko attīstības gaitu. Mums ir motivēts
kolektīvs, darbinieki pašvaldības
policijā strādā ne tikai materiālu motīvu vadīti, bet arī idejas vārdā, lai
padarītu Bauskas novadu drošāku
un ikdienā savu darbu dara godprātīgi. Ar šādiem cilvēkiem ir gods strādāt kopā. Pašvaldības policija gada
laikā ir ieguldījusi milzīgu darbu,
lai veicinātu drošību mūsu novadā,
ir aizturēti neskaitāmi sabiedriskās
kārtības pārkāpēji. Esmu priecīgs,
ka Bauskas novada dome izveidoja
pašvaldības policiju, mūsu iedzīvotāji jau sen to bija pelnījuši.

Irīna Mincenberga,
inspektore

Aleksejs Kuzmins,
inspektors

Bauskas novada pašvaldībā
strādāju astoņus gadus, sākotnēji Sabiedriskās kārtības nodaļā par
vecāko kārtībnieku, taču pēc struktūrvienības reorganizācijas, darbu
turpināju Bauskas novada pašvaldības policijā kārtībnieka amatā.
Strādāju auto ekipāžā, patrulējot
Bauskas novadā. Apkalpojām izsaukumus, taču primāri tas ir preventīvais darbs – patrulējām, lai radītu
drošības sajūtu un mazinātu vēlmi
pārkāpt likumu. Pievērsām pastiprinātu uzmanību vietām, kur pulcējas
kompānijas, kas lieto alkoholu un ir
agresīvi noskaņotas. Šajā darbā ļoti
būtiska ir prasme kontaktēties ar cilvēkiem. Šobrīd strādāju inspektores
amatā, strādāju ar lietvedības dokumentiem, veicu administratīvo pārkāpumu protokolu reģistrēšanu u.c.
Darbs policijā ir interesants, un tas
nekad nav vienmuļš, jo katru dienu
situācijas ir savādākas.

Artūrs Taškāns, inspektors

Ir apritējis jau gads kopš Bauskas novadā ir izveidota pašvaldības
policija. Sākums bija ļoti grūts, bija

Ieva Šomina, Sabiedrisko
attiecību nodaļas vadītāja

Darbs pašvaldības policijā man
patīk, kolektīvs mums draudzīgs
un izpalīdzīgs. Galvenais mērķis
parādīt Bauskas novada iedzīvotājiem, ka viņi ir drošībā un ka mēs
vienmēr esam gatavi palīdzēt katram Bauskas novadā iedzīvotājam.
Darbs ir dinamisks un interesants,
jo jāstrādā gan pilsētā gan ārpus tās.

Aleksejs Škuropats,
kārtībnieks

Esmu gandarīts par padarīto darbu
Bauskas novada pašvaldības policijā,
tās izveide novadam bija nepieciešama. Darbs, varbūt, kā liekas citiem,
nav no vieglajiem. Šī gada laikā
esmu saskāries ar daudzām, aktuālām novada problēmām, ar iedzīvotāju likumu nezināšanu, bezatbildību
pret dzīvniekiem un apkārtējo vidi.
Kopā ar kolēģiem šī gada laikā novada iedzīvotājiem esam snieguši palīdzību dažādu sadzīvisku problēmu
risināšanā, kā arī aicinājuši ar cieņu
izturēties pret līdzcilvēkiem, apkārtējo vidi un dzīvniekiem.

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.
No 2019. gada 1. marta līdz 20.
martam tiek 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.
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, grā-

matvedībai, telpu nomai,
dizainam, mārketingam,
tehnoloģiskajām
konsultācijām un prototipu
izstrādēm, sertificēšanai,
laboratoriju izmaksām u.c. Tāpat iespējams pretendēt 50% līdzfinansējumam līdz EUR 5 000 aprīkojuma
un izejmateriālu iegādes izmaksu
segšanai.
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.
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
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Aktuāli novadā
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.

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).

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. LV66UNMaksāšanas 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

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.
„SEB” banka, kods UNLALV2X ar
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.

Bauskas novada pašvaldība izsludina projektu
konkursu „MĒS SAVAM NOVADAM 2019”

Šajā gadā paredzētais finansējums 10 000 eiro.
Projekta pieteikums ar norādi
„Projektu konkursam „Mēs savam

novadam 2019”” jāiesniedz Bauskas novada pašvaldības iestādē
„Bauskas novada administrācija”
no 2019.gada 1.marta līdz 2019.
gada 29.martam plkst. 15.00. Adrese: Bauskas novada administrācija, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas
novads.
Konsultācijas par projektu pieteikumu sagatavošanu sniegs Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja Dace Platonova (tālr.
63963972, e-pasts: dace.platonova@bauska.lv) un projektu vadītāja Jolanta Kalinka (tālr. 63922400,
e-pasts:
jolanta.kalinka@bauska.lv).

Informatīvais seminārs
par projekta pieteikumu
sagatavošanu 2019.gada
4.martā plkst.14.00 Bauskas novada administrācijā,
3.stāva zālē Uzvaras ielā 1,
Bauskā.
Projekta pieteikuma veidlapa,
vērtēšanas kritēriji un atskaišu veidlapa pieejama pašvaldības interneta
mājaslapā www.bauska.lv sadaļā
„Līdzdalība” - „Mēs savam novadam 2019”.

2019.gada 1.martā
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Gailīšu pagasta bibliotēka
jaunās telpās

22.februārī, Uzvaras pamatskolas telpās atklāta Gailīšu pagasta
bibliotēka. Bibliotēkas vadītāju Ilgu
Pētersoni sveica Saeimas deputāts
un VARAM parlamentārais sekretārs Artūrs Toms Plešs, Bauskas
novada domes vadība un deputāti,
Bauskas Centrālās bibliotēkas vadītāja Māra Kuļikauska, Uzvaras pamatskolas pārstāvji un citi sveicēji.
Atklāšanas laikā pasākuma dalībniekiem tika prezentēta daļa no
Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Biznesa bibliotēku potenciāla attīstība
uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās” (BUSINESS BAG), Nr.LLI-155 rezultatīvajiem rādītājiem
– izremontētās bibliotēkas telpas,
iegādātais informācijas tehnoloģiju
aprīkojums, bibliotēkas mēbeles un
iegādātā literatūra.
Iepriekš Gailīšu pagasta bibliotēka atradās Gailīšu pagasta pārvaldes ēkā. Pārbūvētās un izremontētās
Uzvaras pamatskolas telpas ir lieliski piemērotas mūsdienīgas bibliotēkas vajadzībām. Plašās telpas ir
sadalītas vairākos blokos – lasītāju
stūris, datortelpa, jauniešu zona,
kā arī daļa telpas ir atstāta brīva, to
ērti var aprīkot pēc nepieciešamības
vieslekcijām, meistarklasēm, lai
spēlētu spēles un organizētu citas
aktivitātes.
Būvuzņēmējs SIA „Kvintets M”
līguma ietvaros veica Gailīšu pagasta bibliotēkas – Uzvaras vidusskolas telpu grupas vienkāršoto atjaunošanu un teritorijas labiekārtojuma
vienkāršoto atjaunošanu saskaņā ar
arhitektes Sandras Smolijas izstrādātajām apliecinājuma kartēm un
interjera dizaina risinājumiem.
Gailīšu pagasta bibliotēkas kopējās būvniecības izmaksas ir 92

241,08 eiro t.sk. PVN. Mēbeļu iegādes izmaksas Gailīšu bibliotēkai:
12 298,39 eiro bez PVN (14 881,05
Eiro ar PVN). Mēbeļu piegādi veica
SIA „FL Birojs”.
Būvdarbus veica SIA „Kvintets
M” par kopējo summu 72 712,30
eiro bez PVN (87 981,88 eiro ar
PVN). Būvuzraudzību nodrošināja
SIA „Būvētika”, par kopējo summu
3520 eiro bez PVN (4259,20 eiro ar
PVN).
Atgādinām, ka arī projektā
„Biznesa bibliotēku potenciāla attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās” savas pārvērtības
piedzīvoja Jaunsaules un Ozolaines
bibliotēkas. Abās bibliotēkās būvdarbus veica SIA „Latbūvnieks”.
Jaunsaules bibliotēkas telpu pārveidošana izmaksāja 46 485 eiro,
savukārt Ozolaines bibliotēka - 31
934 eiro.
Īstenotā pārrobežu sadarbības
projekta mērķis ir uzlabot infrastruktūru un celt to darbinieku kapacitāti ar mērķi nodrošināt inovatīvu uzņēmējdarbības atbalsta centra
vidi, kā arī nodrošināt bibliotēkās
kvalitatīvus biznesa atbalstošus pakalpojumus, attīstīt uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku tīkla potenciālu un iespējas.
Projekta vadošais partneris ir
Pasvales rajona pašvaldība, projekta partneris Bauskas novada pašvaldība.
Projekta kopējās izmaksas ir 375
920,31 eiro, kur Eiropas Reģionālās
attīstības fonda līdzfinansējums ir
319 532,26 eiro, valsts līdzfinansējums - 18 796,02 eiro un Bauskas
novada pašvaldības līdzfinansējums
37 592,03 eiro.

Artūrs Dulbe,
sabiedrisko attiecību speciālists

Tautas lietišķās mākslas studija „BAUSKA”
– piedāvā apgūt un pilnveidot aušanas un rokdarbu prasmes
– radošās meistardarbnīcas
– iespēju iegādāties lietišķās mākslas izstrādājumus pie studijas
meistarēm (lakatus, segas, galdautus, dvieļus, tautastērpus).
Būsiet laipni gaidīti:
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 10.00 – 16.00
– Individuālās konsultācijas iepriekš piesakoties.
Studijas vadītāja: Sanita Behmane Baibakova, tālr. 29279516
Meistare:
Ieva Bronko-Pastore, tālr. 26432887,
www.bauskasmuzejs.lv
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Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa
projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.
gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2019.gada
2.aprīļa līdz 2019.gada 2.maijam.

5. kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 429 391,27 eiro.
Mērķis: Veicināt uzņēmējdarbības un pakalpojumu attīstību
Rīcība, kurā tiks pieņemti projektu iesniegumi:
– 1.1.rīcībā „Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai”
Maksimālā viena projekta atbalsta intensitāte:
– 70%;
– kopprojekta gadījumā – 80%.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam:
– 50 000 eiro.
Projektu īstenošanas termiņi:
1) Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
2) Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no
Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Projektu iesniegumi iesniedzami Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās
pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv (pirms projekta iesnieguma
iesniegšanas jābūt EPS lietotājam, noslēdzot par to līgumu ar Zemkopības
ministrijas Lauku atbalsta dienestu).
Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcībām, mērķiem, plānotajām darbībām,
projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma
saņemšanai var iepazīties Bauskā, Uzvaras ielā 1, 4.stāvā, Lauku atbalsta
dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv un biedrības mājas lapā www.bauskaspartneriba.lv (sadaļā „LEADER” / „Projektu konkursi” / „5.kārta”).
Kontaktinformācija:
Jolanta Kalinka tel.29781969, e-pasts jolanta.lauva@inbox.lv
Inese Bramane tel. 26752200, e-pasts bauskas.partneriba@inbox.lv

Jauns projekts Sociālajā dienestā

Radošās trešdienas un krāsainās
sestdienas
Bauskas Mūzikas un mākslas
skola (BMMS) no 2019. gada 1.
februāra papildinājusi mūžizglītības
piedāvājumu un sākusi nodarbības
pieaugušajiem mākslas programmā
„Gleznošanas pamati”.
Pieteicās daudz interesentu, tāpēc tika izveidotas divas grupas.
Nodarbības ik trešdienas vakaru
Mākslas skolā vada skolotāja Aija
Ušerovska, bet sestdienas rīta grupu
- Inese Mežkaze.
Programmas „Gleznošanas pamati” dalībnieki ir Bauskas novada
un pilsētas iedzīvotāji – jaunieši,
BMMS audzēkņu vecāki, kā arī cilvēki, kuru interešu lokā ir māksla,
bet iepriekš viņi nav uzdrīkstējušies
apmeklēt kursus vai privātstundas
prasmes. Vairākumam dalībnieku
nav priekšzināšanu, bet ir nopietna
apņemšanās iemācīties zīmēt un
gleznot.
Pieaugušo mākslas izglītības
programmu izstrādāja BMMS
Mākslas nodaļas pedagogi, bet
skolotājas Aija Ušerovska un Inese
Mežkaze veica potenciālo dalībnieku aptauju. Visi vēlējās nodarbību
ciklu sākt ar vizuālās mākslas pama-

tu apguvi, tādēļ februāra nodarbības
bija veltītas zīmēšanai, attēlojot
ģeometriskas formas, pētot gaismēnas, mācoties zīmējumus iekomponēt lapā. Jau pirmajās nodarbībās
tiek izmantotas dažādas grafikas
tehnikas un materiāli. Uzdevumi
pakāpeniski kļūst sarežģītāki. Nākamajās nodarbībās dalībnieki izmēģinās pirmos soļus glezniecībā
ar akrila vai eļļas krāsām.
Pieaugušo tālākizglītības prog-

rammā iekļautas arī citas radošas
aktivitātes – pazīstamu mākslas
darbu vērošana, kopēšana, sarunas
par mākslas attīstības procesiem.
Skolotāja Aija Ušerovska uzsver,
ka visiem kursantiem ir nopietna
motivācija, jo mākslas nodarbībās
daudzi ierodas pēc darba, viņiem ir
skaidri formulēti mācību mērķi.

Anita Velmunska, Bauskas
Mūzikas un mākslas skolas
direktore

Bauskas novada Sociālajā dienestā 18.februārī notika tikšanās
ar Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas
SUSTENTO valdes priekšsēdētāju
Guntu Anču. Tikšanās ietvaros notika vienošanās par dalību Sabiedrības integrācijas fonda projektā
“Motivācijas paaugstināšana un atbalsta pakalpojumu nodrošināšana
sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personu
grupām” Zemgales reģionā.
Projekta ietvaros organizācija
SUSTENTO uzsāk pārmaiņu veicināšanas programmu vairākām sociālās atstumtības grupām Zemgales
reģionā. SUSTENTO uzsāk apzināt sociālajai atstumtībai pakļautus
cilvēkus Bauskas novadā, kuri vē-

lētos savā dzīvē pārmaiņas, proti,
individuālu atbalstu, lai atrastu vai
mainītu darbu un palīdzētu mainīt
viņu līdzšinējo situāciju. Projekta
mērķa grupa ir cilvēki, kas ir vai
jūtas diskriminēti vecuma dēļ (no
50 līdz 64 gadu vecumam). Ar katru
cilvēku 6 mēnešus strādās pārmaiņu
aģents, kurš katru situāciju izvērtēs
individuāli, meklēs risinājumus un
sniegs atbalstu. Būs iespēja saņemt
arī psihologa, karjeras konsultanta
un jurista pakalpojumus.
Sociālie darbinieki pašlaik apzina potenciālo mērķa grupu. Projekta
aktivitātes notiks Sociālā dienesta
telpās. Projekts sāksies 2019.gada
martā.

Dina Romanovska, Sociālā
dienesta vadītāja

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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Trīs pašvaldības ēkas piedalās energotaupīšanas sacensībās
Turpinot Eiropas Komisijas programmas HORIZON 2020 projekta
„COMPETE4SECAP” aktivitātes,
no 2019.gada janvāra Bauskas novada pašvaldība piedalās energotaupīšanas sacensībās, kur piedalās
projektā izveidotas energokomandas, kas darbojas 15 ēkās četrās dažās pašvaldībās – Bauskā, Ķegumā,
Saldū un Tukumā.
Trīs Bauskas novada pašvaldības
ēkās, Uzvaras ielā 1, Katoļu ielā 3 un
SIA „Vides serviss” administratīvajā
ēkā Salātu ielā 7A, darbinieki apvienojušies energokomandās, kuru
mērķis ir sasniegt vismaz 15% energoresursu ietaupījumu.
Lai sasniegtu energoresursu ietaupījumu, vispirms bija jāapzina informācija par to, cik daudz elektroenerģijas un siltumenerģijas konkrētajās
ēkās patiesībā tērē un kādi ir darbinieku energoresursu tērēšanas ikdienas paradumi. Pirms sacensībām
energokomandu dalībnieki piedalījās projekta „COMPETE4SECAP”
vadošā partnera SIA „Ekodoma” organizētajās energokomandu apmācībās, kur tika sniegta informācija par
to kā un ar kādiem instrumentiem
energokomandai motivēt ēkās strādājošos darbiniekus ikdienā taupīt
patērētos energoresursus, kā arī ar
kādiem instrumentiem panākt reālu
energoresursu samazinājumu.
Energotaupīšanas sacensību galvenais uzdevums ir veicināt enerģijas lietotāju uzvedības maiņu, lai
paaugstinātu energoefektivitāti darbavietā, jo ir pierādīts, ka, veicot nelielas izmaiņas darbinieku ikdienas
enerģijas lietošanas paradumos, var
gūt nozīmīgu enerģijas patēriņa samazinājumu.
Apzinoties, ka vislielākā nozīme
energoresursu patēriņā ir darbinieku ikdienas paradumiem, tika veikta
darba telpu apsekošana, lai atrastu
ierīces, kas ilgstoši atrodas gaidīša-

nas režīmā, bet netiek izmantotas.
Apsekošanas laikā komandas konstatēja dažus paradumus, kas neveicina enerģijas taupīšanu, piemēram:
– neizslēgts apgaismojums telpā,
kurā neviens neatrodas;
– logi ilgstoši atstāti vēdināšanas
režīmā (telpa netiek vēdināta, bet
gan tiek dzesēta);
– darba dienas beigās, netiek pilnībā izslēgta datortehnika, atstāta
gaidīšanas režīmā;
– netiek izmantota telpas siltuma
regulēšanas iespēja, izmantojot radiatoru termogalvu.
Lai virzītos uz mērķi, energokomanda ir devusi padomus ēkās
strādājošajiem, motivējusi ievērot
enerģijas taupīšanu, rosinājusi sekot
līdzi ikdienas paradumu maiņai. Ik
mēnesi pašvaldības energopārvaldnieks saņem datus par ēku enerģijas
kopējo patēriņu iepriekšējā mēnesi.

Pēc saņemto datu analīzes var redzēt, vai iepriekšminētie pasākumi
ir devuši rezultātu. Pārsteidzoši, ka
pirmajā mēnesī (2019.gada janvāris), kopš Uzvaras ielas 1 ēkas energokomandas darbības uzsākšanas,
kopējais patērētais elektroenerģijas
daudzums uz visu ēku attiecībā pret
2018.gada janvāri, ir samazinājies
par pieciem procentiem.
Energotaupīšanas sacensības ilgst
vienu gadu. Domājams, ka tas ir pietiekoši ilgs laiks, lai vecie ikdienas
enerģijas lietošanas paradumi tiktu
nomainīti uz energoefektīvākiem un
videi draudzīgākiem. Pēc sacensību
noslēguma, energokomandas varēs
veikt rezultātu novērtēšanu, kā arī
izvērtēt, vai sacensību mērķis ir attaisnojis sākotnējās ieceres.

Laine Baha, Ilze Munda,
Attīstības un plānošanas
nodaļas projektu vadītājas

Uzziņai:

• 2017.gada nogalē Bauskas novada pašvaldība kļuva par Eiropas Komisijas programmas HORIZON 2020 projekta „COMPETE4SECAP”
partneri kopā ar vēl trim Latvijas pašvaldībām – Ķegumu, Saldu un
Tukumu. Projekta dalībvalstis ir Francija, Itālija, Ungārija, Vācija, Spānija, Kipra, Horvātija un Latvija;
• Projekta „COMPETE4SECAP” mērķis ir nodrošināt ilgtspējīga enerģijas rīcības plāna papildināšanu ar aktivitātēm uz 2030.gadu, kā arī
efektīvu plāna īstenošanu pašvaldībā, ieviešot un sertificējot energopārvaldības sistēmu (ISO 50001) un organizējot enerģijas taupīšanas
sacensības darbiniekiem;
• Iepriekš līdzīgas energotaupīšanas sacensības notikušas Eiropas Komisijas programmas HORIZON 2020 projekta „Sawe@Work”, iesaistot
17 280 darbiniekus, 176 ēkās no 9 ES dalībvalstīm. Lielākais enerģijas
ietaupījums starp Latvijas pašvaldībām bijis Smiltenes novada domes
ēkā Dārza ielā 3, Smiltenē, kur kopējais enerģijas ietaupījums sasniedzis 19,5%.

Atgādinājumi un padomi, kā jūs varat ietaupīt energoresursus
mainot ikdienas paradumus:

Elektroierīces:

• Pēc iekārtu uzlādes, atvienojiet no
elektrības lādētājus.
• Pārliecinieties, lai ledusskapis brīvi novietots telpā (nost no sienas).
Ledusskapja nepareiza novietošana
būtiski var ietekmēt tā enerģijas patēriņu.
• Izvēlieties ekonomiskāko un atbilstošāko elektroierīču darbības režīmu (piemēram veļas mašīnai un
trauku mazgājamai mašīnai).
• Tējkannā lejat tik daudz ūdens, cik
nepieciešams.

Siltums:

pilnībā uz pāris minūtēm, nevis ilgstoši, daļēji atgāžot.
• AVK (apkure, ventilācija, kondicionēšana) sistēmām veiciet regulāru
tīrīšanu un tehnisko apkopi.
• Periodiski notīriet radiatorus un citi
apkures sistēmas elementus. Putekļi var samazināt radiatoru siltuma
atdevi, tāpēc tie nespēj tik efektīvi
piesildīt telpas.
• Uzstādiet termostatus uz radiatoriem, kas ļauj regulēt temperatūru
katram radiatoram atsevišķi (siltuma ietaupījums 10-20%)

• Atslēdziet „elektroenerģijas vampīrus” , ierīces, kas ilgstoši atrodas
gaidīšanas režīmā un netiek lietotas.

• Telpu vēdināšanas mērķis ir izvadīt
no ēkas piesārņojošās vielas, nevis
siltumenerģiju, to dara atverot logu

Informācija sagatavota no
Projekta „COMPETE4SECAP” materiāliem

Apgaismojums:

• Izmantojiet dabīgo apgaismojumu,
kad un kur vien iespējams.
• Ieslēdziet tikai nepieciešamo apgaismojumu.
• Pārliecinieties, ka telpā apgaismojums ir sadalīts atbilstoši darba vietu izvietojumam
• Neaizsedziet gaismas avotu
• Notīriet lampas abažūru un logus
• Izejot no telpas, izslēdziet apgaismojumu

Sabiedriskā apspriešana
Sabiedriskā apspriešana Gailīšu pagastā
SIA „UZVARA-STRAUTI” ir iesniegusi iesniegumu būtisku izmaiņu veikšanai esošā A kategorijas piesārņojošā darbībā – cūkkopības kompleksa „Strauti” darbībai Bauskas novada Gailīšu pagastā.
Par plānotajām izmaiņām un cūkkopības kompleksa „Strauti” turpmāko darbību Bauskas novada Gailīšu pagastā aicinām iedzīvotājus iesaistīties sabiedriskajā apspriešanā (sapulcē), kas notiks otrdien 2019.gada 12.martā
plkst. 17.30 Uzvarā k/c Kamarde telpās.
Viedokļus un priekšlikumus var iesniegt arī līdz 12.martam pārvaldes vadītājam, sūtot informāciju uz e-pastu
gailisi@bauska.lv vai citā Jums ērtā veidā.
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Parakstīts sadarbības līgums par projekta
„Iepazīsti kaimiņus Zemgalē! 2019”
realizāciju

22.februārī Bauskas novada atpūtas kompleksā „Miķelis” Latvijas
un Lietuvas pierobežu pašvaldību
vadītāji tikās, lai parakstītu sadarbības līgumu par projekta „Iepazīsti
kaimiņus Zemgalē! 2019” realizāciju. Tā mērķis ir latviešus un lietuviešus iepazīstināt ar pierobežas
tūrisma objektiem un pasākumiem.
Katras pašvaldības finansējums
ir 867.75 eiro, kas tiks novirzīts
maršruta bukleta izdošanai, balvu
iegādei, noslēguma pasākuma organizēšanai.
Maršrutu un akciju jau trešo
gadu veido un organizē astoņas pašvaldības - Bauskas, Iecavas, Rundāles, Vecumnieku novada pašvaldība
Latvijā un Biržu, Pasvales, Pakrojas
un Jonišķu rajona pašvaldība Lietuvā. Akcija tiks organizēta no šī
gada 1.maija līdz 30.septembrim.
Aicināti piedalīties Latvijas un
Lietuvas iedzīvotāji gan kopā ar
savu ģimeni, gan draugiem, gan klases biedriem! Akcijā var piedalīties
Latvijas un Lietuvas iedzīvotāji no
12 gadu vecuma. Maršruta un akcijas brošūra, kurā būs pieejama informācija par 24 akcijas objektiem
un pasākumiem un papildu apskates
vietām kopīgajā maršrutā, tiks izdota aprīlī un būs pieejama Tūrisma
informācijas centrā Bauskā, Biržos,
Pasvalē, Pakrojā un Jonišķos.

Šī gada akcijā ir daudz
jaunumu:
• visi objekti pieejami jebkurā diennakts laikā;
• tiem nav ieejas maksas;
• lai saņemtu zīmogu, akcijas dalībniekam ir jānofotografējas pie
akcijas objekta (selfijs)!
• akcijas zīmogu varēs saņemt
Bauskas, Biržu, Pasvales, Pakrojas, Jonišķu Tūrisma informācijas

centrā, uzrādot fotogrāfijas (telefonā vai fotoaparātā), kurās jābūt
redzamam akcijas dalībniekam un
akcijas objektam!
Iesniedzot apzīmogotās akcijas
kartes Bauskas, Biržu, Pakrojas,
Pasvales vai Jonišķu Tūrisma
informācijas centrā līdz 1.oktobrim, būs iespēja pretendēt uz
kādu no 16 balvām:
• 4 (četri) Latvijas apceļotāji,
kuri būs apmeklējuši vismaz 16
(sešpadsmit) akcijas pasākumus vai
objektus (katrā pašvaldībā divus)
varēs iegūt velosipēdu no Biržu, Pasvales un Pakrojas, Jonišķu rajona
pašvaldībām;
• 4 (četri) Lietuvas apceļotāji,
kuri būs apmeklējuši vismaz 16
(sešpadsmit) akcijas pasākumus vai
objektus (katrā pašvaldībā divus)
varēs iegūt velosipēdu no Bauskas,
Iecavas, Rundāles un Vecumnieku
novada pašvaldībām;
• papildus 8 (astoņi) dalībnieki, no tiem, kas būs iesnieguši derīgas anketas, bet nebūs ieguvuši
velosipēdu, varēs iegūt atbalstītāju
veicināšanas balvas – dāvanu kartes romantiskām pusdienām vai
nakšņošanai.
Apceļošanas akcijas noslēgums
ar dāvanu pasniegšanu tās ieguvējiem tiks organizēts 12.oktobrī
Iecavā, līdz ar to simboliski noslēdzot aktīvo tūrisma sezonu.
Par akciju, sadarbības teritorijas
aktuālo tūrisma piedāvājumu un pasākumiem var uzzināt sekojot FB
lapai @kaiminizemgale

Inese Turkupole-Zilpure,
Bauskas Tūrisma informācijas
centra un projekta vadītāja
T.63923797, inese.turkupole.
zilpure@bauska.lv

Iedzīvotāji atkal var nodot sadzīves
atkritumus poligonā „Grantiņi”
SIA „Vides serviss” atjaunojis 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.
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Aktuāli novadā

Māksla, spēles, danči un tehnika
Bauskas Bērnu un jauniešu centrā

Ikgadējā bērnu mākslas konkursa
„Lidice 2019” organizatori Čehijā
sadarbībā ar UNESCO šogad izvēlējušies tēmu „Ķīmija”, jo aprit 150
gadi kopš izveidota D.Mendeļejeva
Ķīmisko elementu periodiskā tabula. 21.februārī Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā Rīgā notika šī konkursa Latvijas
kārtas laureātu apbalvošana. Bauskas Bērnu un jauniešu centra kolektīvs ir lepns par mūsu Gleznošanas
studijas audzēkņa Roberta Olivera
Blauduma panākumiem. Viņa zīmējums „Zinātne” ir to 211 darbu vidū,
kuri februāra beigās ceļos uz
Čehijas pilsētu Lidici. Kopā ar
mammu viņi piedalījās apbalvošanas ceremonijā, ar interesi
izpētīja arī jauno un mūsdienīgo LU Dabaszinātņu centru.
Konkursam tika iesūtīti 943
darbi no 54 Latvijas novadiem
un pilsētām.
Gleznošanas studijas dalībnieces Laura Sigalova un Arta
Vītuma Jaunzema ar saviem
darbiem „Jautrais vilnis” un
„Laiva vētrā” šomēnes piedalījās XVIII Starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā „Es
dzīvoju pie jūras”, kura apakštēma bija vētra kā dabas stihija, kā kustība, kā varens spēks.
Bauskas Bērnu un jauniešu
centrā ikdienā daudz uzmanības veltām dabas tēmām.
Februārī vizuālās mākslas un
amatniecības pulciņos tika pētīti
Latvijas ikgadējie dabas simboli:
dzīvnieki, kukaiņi, putni, augi. Dabas speciālisti izraugās dažādas sugas, lai iegūtu vairāk informācijas
sugas izpētei, veiktu īpašus pasākumus tās aizsardzībai, rosinātu diskusijas par Latvijas dabai nozīmīgu
sugu saglabāšanu, to attiecībām ar
cilvēkiem un citiem aspektiem. Aplūkojot fotogrāfijas, skolēni izvēlējās savos mākslas darbos atveidot
gan šā, gan iepriekšējo gadu nominētos simbolus. Rokdarbu studijā
„Kamolītis” skolotājas Ilzes Krieviņas vadībā pievērsās augu pētīšanai,
filcēšanas tehnikā atainojot mazo
zvaguli, silpurenes, meža vizbuli u.c. Latvijas Botāniķu biedrības
nominētos augus. Keramikas darbnīcas dalībnieki, sekojot skolotājas
Laimas Oborunes norādījumiem,
mālā veiksmīgi atveidojuši ne tikai

aļņa figūras, bet arī vilkus, lāčus,
vāveres, purva bruņurupučus. Ar
dzīvniekiem vākus dekorējuši Ievas Bronko - Pastores vadītās Ādas
plastikas darbnīcas audzēkņi. Dzīvniekus pētījuši arī brīvā laika klubiņa „Apķērīgie ziķeri” dalībnieki
skolotājas Madaras Purviņas vadībā. Modernajā amatniecībā kopā ar
skolotāju Maiju Lauriņu – Rimicāni ir tapuši Latvijas Entomoloģijas
biedrības izraudzītie dažādie kukaiņi iespaidīgā palielinājumā. Gleznošanas studijā skolotājas Mārītes
Šulces vadībā ir attēloti Latvijas Or-

22.februārī Bauskas Bērnu un
jauniešu centra deju kopas „Mēmelīte” Martas grupa satikās ar citiem
dejotājiem no Alūksnes, Jelgavas,
Saldus, Rīgas, Lubānas, Lutriņiem,
Ikšķiles, Ilūkstes Blīdenes pamatskolā pasākumā „Spēlēju un dancoju”, kur notika jautras un saliedējošas sporta aktivitātes un radošās
darbnīcas, kurās tika gatavotas dāvaniņas kādam citam izlozes gaitā
izvēlētam deju kolektīvam. Mūsējo
laba vēlējumus saņēma Lutriņu
pamatskolas deju kopa „Smaidiņi”. Lielkoncertā Blīdenes Kultūras
namā tika izdejotas visu Latvijas
vēsturisko novadu dejas.
Rīgas Motormuzejā 19.februārī
risinājās kārtējās Latvijas skolēnu
trases automodelistu sacensības
„Bauskas – Rīgas – Jelgavas aplis”.
Mačos piedalījās Bauskas Bērnu un
jauniešu centra seši aktīvākie un
uzņēmīgākie puiši. Skolotājs Agris
Kiršteins uzslavē Tomu Dzelzkalēju, kurš iesācēju klasē 32 dalībnieku konkurencē ļoti spraigā cīņā
ieguva 5.vietu, kas ir vērā ņemams
sasniegums. Markuss Jākobsons
G12 klasē ieguva 3.vietu, sezonas
vicelīderis Ralfs Romanovs – 5.vietu. Atbilstoši sagatavotajai tehnikai
un savām spējām startēja Daniels
Junkurēns, Artūrs Grantiņš, Matīss
Čakšs.
Tā kā piedalīties valsts sacensībās iespēja ir tikai nelielai daļai no
vairāk kā 20 pulciņa audzēkņiem,
tad 13.martā risināsies visu jauno

Jaunais izglītības saturs
pirmsskolā jau septembrī
Pirmsskolas izglītības iestādē
„Pasaulīte” notika kārtējā Bauskas
un Rundāles novada Pirmsskolas
pedagogu metodiskās apvienības
sanāksme. Izskatījām jautājumus,
kas saistīti ar aktualitātēm jaunā,
pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanā pirmsskolas izglītības
iestādēs un pirmsskolas grupās.
Pedagogi iepazinās ar 2018.gada
21.novembrī pieņemtajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr.716
„Noteikumi par valsts pirmsskolas
izglītības vadlīnijām un pirmsskolas
izglītības programmu paraugiem”,
kas stāsies spēkā 2019.gada 1.septembrī. Tas nozīmē, ka nākamajā mācību gadā pirmsskolā tiks
realizēts jaunais, lietpratības jeb
kompetenču pieejā balstītais, izglītības saturs.
Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka pirmsskolas izglītības satura īstenošanas mērķis ir zinātkārs,
radošs un dzīvespriecīgs bērns, kas
dzīvo veselīgi, droši un aktīvi, patstāvīgi darbojas, ieinteresēti un ar
prieku mācās, gūstot pieredzi par
sevi, citiem, apkārtējo pasauli un
savstarpējo mijiedarbību tajā.
nošanas uzdevumi: sekmēt vispusīgu bērna attīstību, ievērojot
viņa vajadzības, intereses, spējas
un pieredzi un liekot pamatus vērtībās balstītu ieradumu veidošanai;
attīstīt bērna sociālās un emocionālās prasmes, kas ietver sevis,

savu emociju, domu un uzvedības
apzināšanu, spēju saprast citus un
veidot pozitīvas attiecības; attīstīt
kritisko domāšanu, prasmi pieņemt
atbildīgus lēmumus, jaunradi un uzņēmējspēju, sadarbības, pilsoniskās
līdzdalības un digitālās prasmes;
veidot pratību pamatus mācību jomās – valodu, sociālā un pilsoniskā,
kultūras izpratne un pašizpausme
mākslā, dabaszinātņu, matemātikas,
tehnoloģiju, veselība un fiziskā aktivitāte; nodrošināt bērnam iespēju
sagatavoties pamatizglītības ieguvei.
Sanāksmē pārrunājām aktualitātes projektā „Skola 2030”. Iepazināmies ar būtiskākajiem akcentiem
pirmsskolas izglītības vadlīnijās, ko
var katra izglītības iestāde uzsākt
jau tagad: mācību plānošana un īstenošana, vides iekārtošana, pedagogu profesionālā pilnveide. Tā kā
Vecumnieku vidusskolas pirmsskolas grupas piedalās jaunā izglītības
satura aprobācijas procesā, lūdzām
viņus dalīties pieredzē.
Mūs atbalstīja direktora vietniece
Daiga Alde un pirmsskolas skolotāja Līga Bikmane, pastāstot gan par
plānošanu, gan vērtēšanu viņu iestādes pirmsskolas grupās.

Ieva Jaunzeme, Bauskas un
Rundāles novada Pirmsskolas
pedagogu metodiskās
apvienības vadītāja

Astoņās mācību iestādēs
strādā karjeras
konsultanti
Bauskas novada pašvaldība ir
noslēgusi sadarbības līgumu ar
Valsts izglītības attīstības aģentūru
(VIAA) par Eiropas Sociālā fonda
projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu.
Projekta darbības laikā vispārējās izglītības iestādēs ir paredzēts
īstenot karjeras atbalsta pasākumus
iestāžu izglītojamiem.
nitoloģijas biedrības izvēlētie Gada
putni. Jaunajiem māksliniekiem
labāk patīk iepriekšējo gadu krāšņie putni, kā zaļā vārna, pupuķis,
meža pūce, dzeltenā cielava, bet
šī gada putns - mežirbe - liekoties
tik necils un pelēks… Ar mākslas
izstādi „Gada astes, spārni, spalvas
” pievēršam uzmanību norisēm un
daudzveidībai Latvijas dabā.
Dejotājiem februāris bijis aktīvs mēnesis. 8.februārī deju kopas
„Mēmelīte” Esteres grupa Ogrē
piedalījās jaunrades deju konkursā
„Mēs un deja” ar tās vadītājas Ligitas Irbītes veidoto horeogrāfiju
dejai „Turku pupa”. Pasākumā tika
demonstrētas 38 jaunrades dejas.
„Turku pupa” bija vienpadsmit
apbalvoto skaitā un tiks iekļauta
jaunrades deju krājumā 2020.gadā,
kas būs labs papildinājums Latvijas
deju kolektīvu repertuāram.

Bauskas automodelistu amatu dienu
kausa izcīņa. Aicinām vecākus un
citus līdzjutējus nākt uz šo turnīru,
vērot un uzmundrināt par savējos!
Skolēnu brīvdienu nedēļā no 11.15.martam Bauskas Bērnu un jauniešu centrā rīkojam amatu dienas
ar plašu nodarbību piedāvājumu.
Aicinām visus darboties gribošos
piedalīties stikla apstrādes un „Erica Synts” skaņas moduļu meistarklasēs, apmeklēt „Prātnieku laboratorijas” interaktīvās nodarbības,
ielūkoties ādas plastikas, keramikas
darbnīcu ikdienā un iepazīt citas interešu izglītības jomas. Konkrētas
nodarbības un laiki tiks publicēti
mājas lapā www.bauskasbjc.lv,
Bauskas BJC facebook kontā, kā
arī zvaniet mums, t.nr.63924006!
Priecīgs Tu nāc, darboties sāc!

Benita Svareniece,
Bauskas BJC direktore

Projektā kā tieši iesaistītās izglītības iestādes, kurās strādā pedagogs karjeras konsultants, darbojas
astoņas Bauskas novada skolas:
Bauskas Valsts ģimnāzija, Bauskas
2.vidusskola, Griķu pamatskola,
Uzvaras pamatskola, Īslīces pamatskola, Vecsaules pamatskola, Codes
pamatskola Bauskas pilsētas pamatskola. Mežgaļu pamatskola projektā
ir iesaistīta netieši- piedaloties novadā organizētajos karjeras attīstības atbalsta pasākumos.
Kopumā 2018./2019. m.g. 1896
Bauskas novada skolēni tiek iesaistīti projekta pasākumos, piedāvājot
iepazīt visus karjeras plānošanas

aspektus. Tostarp pašnovērtējuma
veikšanu, darba tirgus izpēti un iepazīšanu, izglītības iestāžu piedāvājumu konkrētas profesijas apguvei,
karjeras lēmuma pieņemšanu un
citus.
2018./2019. m.g. karjeras atbalsta pasākumu plānu īsteno pedagogi karjeras konsultanti:
• Vecsaules pamatskolā un Codes
pamatskolā- Daina Jarmalaviča;
• Īslīces pamatskolā un Uzvaras
pamatskolā – Skaidrīte Bule;
•.Bauskas 2. vidusskolā un Griķu
pamatskolā– Mārīte Aleksandrova,
Inga Golovčanska;
• Bauskas 2. vidusskolā- Melānija Antonoviča;
•.Bauskas Valsts ģimnāzijā- Kristīna Kuzmiča.

Baiba Stūre,
Izglītības nodaļas metodiķe

lasiet arī www.bauska.lv

2019.gada 1.martā

Pašvaldības policijas informācija
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Aktuāli novadā

Pašvaldības policija atgādina un savlaicīgi
informē

Bauskas novada pašvaldības policijas atskaite par 2019.gada februāri
(pārskata periods 29.01.2019.-24.02.2019.)
Sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli

12

Par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa noteikumu pārkāpumiem

11

Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu” neievērošanu

1

Saņemti personu iesniegumi

8

Izskatīti personu iesniegumi

8

Administratīvās lietvedības uzsākšana

7

Atteikt uzsākt administratīvo lietvedību

2

Atlikumā materiāli

13

Izteikti aizrādījumi par izdarītajiem administratīvajiem pārkāpumiem

63

Patruļas laikā pārbaudītas aizdomīgas personas un transportlīdzekļu vadītāji

1

Nodrošināta sabiedriskā kārtība un drošība publisku pasākumu laikā

7

Sadarbība ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu

5

Sadarbība ar Valsts policiju

5

Sadarbība ar Rundāles novada Pašvaldības policiju

1

Sadarbība ar Bauskas novada Bāriņtiesu un/vai Sociālo dienestu

6

Sadarbība ar bērnu aprūpes iestādi

2

Sadarbība ar SIA “Vides serviss”

3

Personu nodošana Valsts policijas darbiniekiem

4

Personu nogādāšana dzīvesvietā

13

Personu nogādāšana naktspatversmē “Gaiziņš”

3

Personu nogādāšana slimnīcā, slimnīcā “Ģintermuiža”

2

Administratīvā kārtā aizturētas personas

4

Klaiņojošu, pamestu, ievainotu dzīvnieku nodošana dzīvnieku patversmei

10

Bauskas novada pašvaldības policijā saņemti 122 izsaukumi, no tiem:
no fiziskām personām

46

no juridiskām personām

4

no Valsts policijas

44

patrulēšanas laikā konstatēti pārkāpumi

28

par klaiņojošiem, pieklīdušiem, pamestiem dzīvniekiem

14

par sakostiem, savainotiem dzīvniekiem/putniem

1

par mirušiem dzīvniekiem

4

par sabiedriskās vietās guļošām personām

6

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

11

par atrašanos sabiedriskā vietā ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu

6

par smēķēšanu (nepilngadīgais)

3

par smēķēšanu tam neparedzētā vietā

3

par konfliktiem

15

par sīko huligānismu

1

par kautiņiem

2

par neadekvātu personu

3

par suicīdu

1

par miesas bojājumiem

1

par patvaļīgu aiziešanu no bērnu aprūpes iestādes

1

par transportlīdzekļiem, kas novietoti, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumu prasības

11

par transportlīdzekļa vadīšanu pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumu prasības

4

par ilgstoši atstātu transportlīdzekli uz ceļa

1

par gājējiem noteikto pienākumu pārkāpšanu

2

par darbībām, kas rada troksni un traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru

5

par īpašuma bojāšanu

2

par gājēju ietves neattīrīšanu no sniega, ledus, pretslīdes materiāla neizkaisīšanu

5

par sniega izgāšanu, mešanu vietās, kuras nav paredzētas to savākšanai, glabāšanai

1

par atkritumu dedzināšanu

1

par sadzīves atkritumiem

2

par būvdarbiem

1

par šķidruma noplūdi (ēkās, no transportlīdzekļa)

1

par palīdzības sniegšanu

10

par bezpajumtniekiem

1

par ubagošanu

2

par pakalpojuma neapmaksāšanu

1

Sagatavoja Irina Mincenberga

• Savlaicīgi informējam un dodam pārejas periodu līdz 2019.gada
15.martam visiem Bauskas novada
iedzīvotājiem, kuru aprūpē atrodas
mājdzīvnieks (suns) nodrošināt, lai
sunim tiktu implantēta mikroshēma un tas tiktu reģistrēts datubāzē
līdz sešu mēnešu vecuma sasniegšanai, kā to nosaka Latvijas Republikas likumdošana. 2019.gada
marta un aprīļa mēnešos Bauskas
novada pašvaldības policija pievērsīs pastiprinātu uzmanību, kā suņu
īpašnieki ievēro Ministru kabineta
Noteikumu Nr.266 “Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku tu-

rēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa
apmācībai” prasības. Laika periodā
no 2019.gada 1. marta līdz 15. martam suņu īpašniekus brīdināsim par
izdarītajiem pārkāpumiem, bet no
15. marta tiks sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli, uzliekot
paredzēto sodu.
• Bauskas novada pašvaldības
policija turpinās kontrolēt, kā Bauskas novada iedzīvotāji ievēro Atkritumu apsaimniekošanas likuma normas un Bauskas novada Sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas saistošos noteikumus.

Dzimtsarakstu ziņas
Dzimtsarakstu nodaļas statistika no 30.01.2019. līdz 25.02.2019.
Reģistrēti dzimušie 12,t.sk. 7 meitenes un 5 zēni
Reģistrēti mirušie 23, t.sk. 12 sievietes un 11 vīrieši
Reģistrētas laulības 9, t.sk. baznīcā 1
Bērniem doti vārdi: Raivo, Ēriks, Bruno, Ralfs, Miķelis Olivers, un
Sofija, Stefānija, Gabriela, Nora, Vanesa, Ieva, Alise

Apsveikumi
Sirsnīgi sveicam mūsu novada dižos jubilārus
Mildu BALTRUŠAITI Bauskā
Laimu JUŠKĒVICU Bauskā
Veltu OZOLU Codē
Valiju RAMANI Bauskā
Jonu STŪRI Īslīcē

Sirsnīgi sveicam Zelta kāzās

Vladimiru un Zinaidu ČUVARĻEJEVUS Bauskā
Artūru un Valiju KLIBINSKUS Īslīcē
Ilmāru un Daci VACKARUS Vecsaulē
Laimonu un Zoju UŠVILUS Mežotnē

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

Novada kultūras pasākumu plāns martam
Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

līdz 5.martam

Bauskas muzejā

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

1.marts – 8.aprīlis

Bauskas muzejā

Hasena Drisi (Alžīra) gleznu izstāde

8.marts – 4.aprīlis

Bauskas muzejā

LMA pasniedzēju un studentu darbu izstāde

līdz 15. martam

Kultūras centrā „Kamarde”

Fotostudijas „Perspektīva” foto izstāde „Ziema” un Māra Kreitenberga foto izstāde „Fotogrāfijas”

līdz 11.martam

Vecsaules saietu namā

Guntas Siliņas gleznu izstāde

2. martā plkst. 18.00

Bauskas Kultūras centrā

Koru koncerts „Sēju lielu rožu lauku” Piedalās - JK„Medera”, JK
„Iecava”, JK „Vilce”, JK „Mežotne”

5. martā plkst. 11.00

Bauskas Kultūras centrā

*„Teātris un Es” izrādē bērniem „Mana dzimšanas diena”

8. martā plkst. 10.00

Bauskas Kultūras centrā

Zemgales reģiona vokālo ansambļu konkurss „Balsis”

8.martā plkst. 19.00

Kultūras centrā „Kamarde”

Sieviešu dienai veltīts koncerts

9.martā plkst. 16.00

Vecsaules saietu namā

Koncertizrāde „Laimes formula” kopā ar Lailu Ilzi Purmalieti un
Jāni Paukštello

9. martā plkst. 18.00

Bauskas Kultūras centrā

Jauniešu deju kolektīvu koncerts „Ak, mēs abi divi”

9. martā plkst. 18.00

Codes pamatskolā

Muzikāls stāstu vakars „Mēs esam tik dažādas”

9. martā plkst. 19.00

Īslīces Kultūras namā

Popsīgi izklaidējošs šovs pieaugušajiem „Ak, sievietes, sievietes”

9. martā plkst. 21.00

Īslīces Kultūras namā

*Balle pie galdiņiem Spēlēs - muzikālā apvienība „Tutti Frutti”

14.martā plkst. 18.00

Kultūras centrā „Kamarde”

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

16. martā plkst. 18.00

Bauskas Kultūras centrā

Videjās paaudzes deju kolektīvu koncerts „Tie bij’ lieli dancotāji”

17. martā plkst. 15.00

Bauskas Kultūras centrā

*Filmas „Klases salidojums” demonstrācija

17. martā plkst. 16.00

Codes pamatskolā

Uzvaras amatierteātra izrāde „Annele”

18. martā plkst. 18.00

Codes bibliotēkā

*Filmas „Klases salidojums” demonstrācija

19. martā plkst.10.00

Īslīces Kultūras namā

Bauskas un Rundāles novadu izglītības un kultūras iestāžu tautas
deju skate

22. martā plkst. 19.00

Kultūras centrā „Kamarde”

*Filmas „Klases salidojums” demonstrācija

23. martā plkst. 12.00

Bauskas Kultūras centrā

*Kino rīts ģimenēm „Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi”

23. martā plkst. 14.00

Kultūras centrā „Kamarde”

Bērnu un jauniešu teātra svētki

24.martā plkst.12.00

V.Plūdoņa muzejā

Lielās dienas pasākums

24. martā plkst. 13.00

Ceraukstes tautas namā

Codes amatierteātra izrāde V.Pumpure „Spietu laiks” (rež. S.Rotberga)

24. martā plkst.16.00

Vecsaules saietu namā

*Filmas „Klases salidojums” demonstrācija

25. martā plkst. 18.00

Pie represēto piemiņas ansambļa Brīvības bulvārī

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis

25. martā plkst. 19.00

Bauskas Kultūras centrā

Komunistiskās genocīda upuru piemiņas dienai veltīts koncerts

28. martā plkst. 11.00

Bauskas Kultūras centrā

*Leļļu izrādē bērniem „Kas zaķīti pasargās?”

30. martā plkst.18.00

Īslīces Kultūras namā

Bauskas novada amatierteātru svētki „Tas notika tajos laikos”

* - maksas pasākums

Bauskas muzejā – Aija Baumane un studenti Tekstila un
šķiedras māksla Latvijas Mākslas akadēmijā

No 8.marta līdz 14.aprīlim muzejā būs apskatāma LMA profesores,
izcilās latviešu tekstilmākslinieces
Aijas Baumanes darbu kolekcija un
viņas studentu darbi.
Daļu izstādes veido gan pirmā
kursa gobelēni, gan bakalaura un
maģistra diplomdarbi visplašākajā
tēmu, tehniku un materiālu spektrā.
Tekstilmākslas izpausmes ir plašas, tāpēc pirmajos studiju gados
svarīgi ir apgūt amatu no pašiem
pamatiem, izdibinot visu par materiāliem, krāsām un tehnikām, vēlāk
šīs zināšanas papildinot ar saviem
individuālajiem struktūru, formu,
un vielu pētījumiem, kas aizved pie

Komitejas un domes sēde
Martā
13. martā plkst.15.00 – Sociālo, izglītības, kultūras un
sporta lietu komiteja;
14. martā plkst.14.00 – Vides un attīstības komiteja;
21. martā plkst.14.00 – Finanšu komiteja;
28. martā plkst.14.00 – novada domes sēde.

oriģināliem un pārsteidzošiem mākslinieciskiem atradumiem. Svarīgi, ka
mācību procesa laikā tuvumā ir ļoti
profesionāla, pieredzējusi personība - tāda ir profesore Aija Baumane,
viņa spēj saskatīt vērtīgas idejas aizmetni šķietami necilā skicē, rosināt
uz eksperimentiem, iedrošināt nebaidīties no neveiksmēm un ar dažādu
interesantu uzdevumu palīdzību provocēt uz padziļinātu tēmas izpēti - lai
kāda tā būtu.
Tekstilmāksliniece Aija Baumane
pati savos radošajos darbos vienmēr atļaujas eksperimentēt, meklēt
aizvien jaunas izpausmes formas
savu filozofisko ideju īstenošanā.

Būdama viena no pirmajām Tekstilmākslas nodaļas absolventēm un
strādājot LMA, Aija Baumane ir stāvējusi līdzās visu profesionālo Latvijas tekstilmākslinieku paaudzēm, daloties ar savu pieredzi un zināšanām,
palīdzot attīstīt topošo mākslinieku
individuālo rokrakstu, organizējot
izstādes un saturot kopā arī visu paaudžu šķiedras māksliniekus Latvijas Tekstilmākslinieku asociācijā.
Izstādes atklāšanas laiks tiks precizēts.
Būsiet laipni gaidīti!

Hasena Drisi (Alžīra) gleznu izstāde

No 1.marta līdz 28.aprīlim Bauskas muzeja izstāžu zālē būs apskatāma jauna, bet jau populāra Alžīras
gleznotāja Hasena Drisi personālizstāde.
Hasens Drisi (Hacen Drici) dzimis 1982. gada 14. decembrī. Viņš ir berberu pēctecis, Ziemeļāfrikas pamatiedzīvotājs. Pārvalda berberu, franču un nedaudz angļu valodu. Aktīvi interesējas par mākslu un arhitektūru. Viņa
interesi par mākslu rosinājusi māte, kura pati bijusi aizrautīga māksliniece, kas pārzināja berberu māla trauku un
gobelēnu izgatavošanas noslēpumus.
2009.gadā Hasens Drisi absolvējis Alžīras Daiļo mākslu augstskolu un no 2004.gada piedalās grupu izstādēs.
Hasena darbus var raksturot kā arhitektūras abstrakcionismu, kuros saskatāma dziļa filozofija.
Būsiet laipni gaidīti!

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.

