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Ziņa
Konkurss – sadejošana „Bigas krūze”
šogad svin piecu
gadu jubileju
Sestdien, 19. janvārī, Bauskas
Kultūras centrā notiks Latvijas vidējās paaudzes un senioru deju kolektīvu konkurss – sadejošana „Bigas
krūze 2019”, kurā latviešu dejas Zelta fondu izdejos 11 deju kopas.
Konkurss – sadejošana „Bigas
krūze” šogad noritēs piekto reizi. Tā
galvenā iecere ir izcelt un jaunajai dejotāju paaudzei parādīt seno deju pūru
un popularizēt latviešu tautas dejas
tradīcijas, atklājot to daudzveidību.
Sadancis iedibināts, godinot ilggadējo Bauskas tautas deju kolektīvu
vadītāju, Bauskas rajona virsvadītāju
un kultūras darbinieci Birutu Hegenbarti, kura par savu ieguldījumu
apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeņa
Zelta goda zīmi. Tā kā Biruta ikdienā
mīļi saukta par Bigu, tad arī konkurss
un tā galvenā balva, deviņus kilogramus smagā tērauda krūze, nodēvēti
kā „Bigas krūze”.
Šogad kolektīvu sniegumu vērtēs
horeogrāfs, tautas deju ansambļa
„Jaunība” mākslinieciskais vadītājs,
pirmās „Bigas krūzes” ieguvējs ar
Īslīces VPDK „Līdums” Arvils Noviks, horeogrāfe, profesore, Latvijas
Zinātnes padomes eksperte, Deju
svētku virsvadītāja Rita Spalva un
horeogrāfe, dejas pedagoģe, Deju
svētku virsvadītāja Marga Apsīte.
Kā ierasts, arī šogad „Bigas krūzes” dalībniekiem jāsagatavo divi
priekšnesumi – deja no latviešu
skatuvisko tautas deju Zelta fonda
konkursa sadaļai, kā arī brīvas izvēles deja otrajai pasākuma daļai –
sadancim, kuru žūrijas locekļi vairs
nevērtē.
Deviņus kilogramus smagā tērauda Bigas krūzes aizvadītajā gadā aizceļoja līdzi Jelgavas VPDK „Laipa”.
Konkursā – sadejošanā „Bigas
krūze” piedalīsies 11 senioru deju kolektīvi – Svitenes kultūras nama SDK
„Šurpu turpu”, Aizkraukles pagasta
SDK „Aizkrauklis”, Dobeles kultūras nama SDK „Dobelnieks”, Suntažu kultūras nama SDK „Suncele”,
Stopiņu novada SDK „Ulenbroks”,
Baldones novada SDK „Degļi”,
Ventspils kultūras centra SDK „SenKurzeme”, Liepājas Tautas mākslas
un kultūras centra SDK „Sidrabvilnis”, Ozolnieku tautas nama SDK
„Ozolnieki”, Bauskas Kultūras centra SDK „SenBiguļi”, kā arī VPDK
„Laipa” no Jelgavas, kas ir pērnā
gada konkursa uzvarētāji.

Ilze Lujāne, Bauskas Kultūras
centra sabiedrisko attiecību
speciāliste

Fotoieskats
Ziemassvētku
rotas meklējumos

103.dzimšanas
dienu svin
Rūdolfs Žamaitis

Noslēdzies konkurss

Noskaidrota Bauskas novada
Ziemassvētku rota

Rātslaukums, Baltā brieža notikumu māja. Svētku rotājumos neiztrūka Ziemassvētku vecīša kamanas zem eglītes, dāvanas un citi svētku elementi
Noslēdzies konkurss „Bauskas
novada Ziemassvētku rota 2018”, kas
ir konkursa „Bauskas novada rota”
turpinājums jaunā veidolā. Kopumā
tika saņemti 32 pieteikumi par īpašumiem no visiem Bauskas novada
pagastiem trijās nominācijās – individuālā dzīvojamā māja vai viensēta,
uzņēmums un iestāde. Nominācijā daudzdzīvokļu māja, netika saņemts
neviens pieteikums.
Pagājušā gada nogalē, vērtēšanas
komisija apmeklēja visus 32 īpašumus. Tā vērtēja īpašumus pēc noformējuma atbilstības svētkiem, idejas
un tās realizāciju, pielietoto materiālu oriģinalitāti un objekta vizuālo
koptēlu.
Īpašumu saimnieku un apsaimniekotāju gaumes un izpildījums atšķīrās.
Vairāku ēku un namu izgaismošanā tika izmantotas daudzkrāsainas,
mirgojošas krāsu virtenes, izgaismojot māju fasādes, jumtu formas
un piemājas saimniecības ēkas un

citas būves, tiesa ne vienmēr veidojot vienotu koptēlu. Citi īpašnieki un
apsaimniekotāji izvēlējās neuzkrītošākus krāsu toņus, radot gaumīgu
un vienotu īpašuma vizuālo koptēlu.
Citviet uzskatāmi varēja redzēt, ka
ēkas izdaiļošanā ieguldīts liels roku
darbs. Daudzviet ēku īpašnieki un
apsaimniekotāji bija piedomājuši par
Ziemassvētkiem atbilstošiem pašdarinātiem elementiem – egļu rūķi, kuri
pie īpašumiem sagaida komisiju,
rūķi, kuri vāra čiekuru zupu un zāģē
malku, ugunskuru imitācijas, zaķi,
stirnas un citi meža un pat multfilmu tēli, kuri vēro pagalmu teritoriju.
Protams, neiztrūka Ziemassvētku
vecīša kamanas zem eglītes, dāvanas
un citi svētku elementi.
Kopumā konkursam pieteicās
astoņas Bauskas novada iestādes:
Bauskas pilsētas pamatskola, Bauskas Kultūras centrs, Notikumu māja
„Baltais briedis”, PII „Zīlīte”, Īslīces pamatskola, Ceraukstes pagasta
Tautas nams, Vecsaules un Dāviņu

pagastu pārvalde. Nominācijā „Uzņēmums” pieteicās pieci pretendenti
- Individuālais uzņēmums „Novads”,
VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”,
atpūtas komplekss „Miķelis”, SIA
„Uzvara-Lauks” administratīvā ēka
un Čikstu kalte.
Visvairāk pieteikumu – 19, tika
saņemti nominācijā „Individuālā
dzīvojamā māja vai viensēta”. Bauskas pilsētā - Zemgaļu iela 21, Kļavu
iela 5, Bērzu iela 35, Kalēju iela 20
un Salātu iela 9. Brunavas pagastā
konkursam tika pieteikts īpašums
„Lobgale”, savukārt Codes pagastu
pārstāvēja īpašums Dreņģerkalna
ielā 12. Ceraukstes pagastā komisija vērtēja īpašumus Lakāju ielā 9 un
Lakāju ielā 13, kā arī privātmāju „Indrāni”. Vecsaules pagastā privātmāju
„Līvi”, „Pārslas” un „Ilgas”, savukārt Dāviņu pagastā tika vērtēti īpašumi „Kamenītes” un „Vīgriezes”.
Gailīšu pagastā konkursam tika pieteikti īpašumi Liepu ielā 1 un Viršu
ielā 12, bet Mežotnes pagastā komi-

sija viesojās pie māju „Upeskrasti”
un „Pīlādžogas” īpašniekiem.
Konkurss „Bauskas novada Ziemassvētku rota 2018” ir Bauskas
novada pašvaldības organizēts konkurss, kurā tiek vērtēts novada teritorijā esošo īpašumu Ziemassvētku noformējums un apbalvoti uzvarētāji.
Konkursa mērķis ir veicināt Bauskas
novada iedzīvotāju radošo līdzdalību
svētku noskaņas veidošanā novadā,
veidojot atbilstošu svētku noformējumu savam īpašumam, noskaidrot
novada pašvaldības tematiski un radoši noformētāko īpašumu atbilstoši
nolikumā definētajām nominācijām.
Konkurss tiek rīkots, lai aktivizētu un mudinātu novada iedzīvotājus
un uzņēmējus (ēku un būvju īpašniekus) veidot svētkiem atbilstošu savas
darba un dzīvesvietas noformējumu,
veicinot piederības sajūtu savam novadam, veidojot estētiskās vērtības
cilvēkos un ceļot svētku noformēju-

turpinājums 4.lpp
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Aktuāli novadā
PAŠVALDĪBA AICINA IEDZĪVOTĀJUS IESAISTĪTIES BAUSKAS
NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA IZSTRĀDĒ
Bauskas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus iesaistīties teritorijas plānojuma izstrādes procesā un izteikt
priekšlikumus, kas attiecas uz konkrētu nekustamo īpašumu vai vispārīgus priekšlikumus, kas attiecas uz novada
teritorijas attīstību kopumā.
Rakstiskus priekšlikumus, noformētus brīvā formātā, Teritorijas plānojuma izstrādei lūdzam iesniegt
līdz 2019.gada 31.janvārim Bauskas novada pašvaldībā, vietējā pagasta pārvaldē vai nosūtot pa pastu.
Adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV – 3901. E-pasta adrese: planojums@bauska.lv
Teritorijas plānojuma izstrāde
Teritorijas plānojuma izstrādes mērķis ir definēt nosacījumus nekustamo īpašumu apbūvei un noteikt nekustamo īpašumu izmantošanas iespējas.
Gaidām priekšlikumus no nekustamo īpašumu īpašniekiem par funkcionālā zonējuma maiņu konkrētos nekustamajos īpašumos.
Iesniedzot priekšlikumus par sev piederošo nekustamo īpašumu, vēlams norādīt:
•
nekustamā īpašuma nosaukumu/adresi;
•
nekustamā īpašuma kadastra apzīmējumu;
•
priekšlikumu Teritorijas plānojuma grafiskās daļas izmaiņā un/vai
•
priekšlikumu Teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izmaiņām.
Iesniedzot vispārīgus priekšlikumus vēlams norādīt novada teritorijas daļu, uz kuru priekšlikums attiecas (viss
novads, konkrēta apdzīvotā vieta).
Saņemtie iedzīvotāju priekšlikumi tiks izmantoti apkopotā veidā teritorijas plānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izstrādei.
Aicinām sekot līdzi detalizētai informācijai Bauskas novada pašvaldības interneta vietnē www.bauska.
lv, pašvaldības laikrakstā „Bauskas Novada Vēstis”, kā arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā
www.geolatvija.lv sadaļā „Teritorijas attīstības plānošana”.

Paziņojums par izsoli
Bauskas novada dome 2019.
gada 30.janvārī pulksten 13.30
Bauskas novada domes telpās
Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma
– neapdzīvojamās telpas Nr. 2A
„Silavas”, Vecsaules pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4092 900
0222, kas sastāv no neapdzīvojamās telpas ar platību 14,2 m²,
142/3420 kopīpašuma domājamās
daļas no būves, kadastra apzīmējums 4092 013 0177 001, 142/3420
kopīpašuma domājamās daļas no
zemes, kadastra apzīmējums 4092
013 0177,atklātu, mutisku izsoli ar
augšupejošu soli.

Paziņojums par izsoli
Bauskas novada dome 2019.gada
30.janvārī pulksten 13.45 Bauskas
novada domes telpās Uzvaras ielā 1,
Bauskā rīko pašvaldības nekustamā
īpašuma – „Traniņu starpgabals”,
Codes pag., Bauskas nov., kadastra
Nr. 4052 005 0166, kas sastāv no
zemes vienības ar platību 0,79 ha,
kadastra apzīmējums 4052 005 0137,
atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena
jeb izsoles sākumcena – EUR 2500,(divi tūkstoši pieci simti eiro). Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.
Nodrošinājuma nauda – 10% no

Nekustamā īpašuma nosacītā
cena jeb izsoles sākumcena – EUR
400,- (četri simti eiro). Maksāšanas
līdzekļi: 100% euro.
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
– neapdzīvojamās telpas Nr. 2A, „Silavas”, Vecsaules pag., Bauskas nov.,
izsoles nodrošinājuma summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR
20,- (divdesmit euro), kas jāienekustamā 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
– „Traniņu starpgabals”, Codes 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

Paziņojums par izsoli

Bauskas novada dome 2019.gada
30.janvārī pulksten 14.00 Bauskas
novada domes telpās Uzvaras ielā
1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Trīsstūra starpgabals”, Codes pag., Bauskas nov.,
kadastra Nr. 4052 004 0581, kas
sastāv no zemes vienības ar platību 0,3525 ha, kadastra apzīmējums
4052 004 0330, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena
jeb izsoles sākumcena – EUR 1700,(viens tūkstotis septiņi simti euro).
Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.
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 – „Trīsstūra starpgabals”, Codes
pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR
20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr.
LV06UNLA0050014355676,
AS
„SEB” banka, kods UNLALV2X ar

skaita Bauskas novada domes, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr.
LV06UNLA0050014355676, AS
„SEB” banka, kods UNLALV2X
ar atzīmi „Nekustamā īpašuma
– neapdzīvojamās telpas Nr. 2A,
„Silavas”, Vecsaules pag., Bauskas
nov. izsoles reģistrācijas maksa”.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Bauskas novada domes
mājas lapā www.bauska.lv. Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei
Bauskas novada administrācijas
Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā, darba
dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel.
63922238, 29168555.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma saņemšanu
Bauskas novada dome atgādina,
ka ir spēkā Bauskas novada domes
2013.gada 29.augusta saistošie
noteikumu Nr.12 „Par nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumiem
Bauskas novadā”, kas paredz 7
nekustamā īpašuma īpašnieku kategorijām nodokļa atvieglojumus
25-70% apmērā.
Kam pienākas nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi?
- 50% apmērā no taksācijas gadā
aprēķinātās nekustamā īpašuma
nodokļa par zemes zem ēkām un
ēkām summas saņems fiziskas personas, kas ir pirmās un nestrādājoši
otrās grupas invalīdi, Černobiļas
AES avārijas seku likvidatori un
personas, kurām ir bērns ar īpašām
vajadzībām vai personas, kuras
aprūpē pilngadīgu 1. un 2.grupas
nestrādājošu personu ar invaliditāti
kopš bērnības. Šīm nodokļa maksātāja kategorijām Bauskas novada
domē jāsniedz iesniegums (noteikta
parauga veidlapa) par nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu un
dokuments, kas apliecina personas
statusa atbilstību attiecīgai nodokļa maksātāju kategorijai, bet otrās
grupas invalīdiem izziņa no Valsts
ieņēmumu dienesta par ienākumu
neesamību
- 25-70% apmērā no taksācijas

gadā aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa par zemi un ēkām
summas saņems saimnieciskās darbības veicēji, kas no saviem finanšu
līdzekļiem investējuši novada infrastruktūras sakārtošanā, Bauskas
vecpilsētas ēku sakārtošanā, kā arī
radījuši jaunas darba vietas
Nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumi netiek piešķirti, ja ir
parādi pašvaldības budžetam par iepriekšējiem taksācijas gadiem.
Nodokļu atvieglojumus piešķir
par to taksācijas gadu, kurā iesniegts
nodokļa maksātāja iesniegums. Lai
atvieglojumu par taksācijas gadu
saņemtu pilnā apmērā, nodokļu
maksātājam iesniegums jāiesniedz
līdz aktuālā gada 1.februārim.
Bauskas novada dome aicina
nekustamā īpašuma nodokļa maksātājus iepazīties ar saistošajiem
noteikumiem un izvērtēt atbilstību
saistošo noteikumu prasībām un iespēju saņemt atvieglojumus.
Katrai nodokļu kategorijai ir
sagatavota iesnieguma veidlapa.
Iesniedzamo dokumentu saraksts
un iesniegumu veidlapa pieejama
novada mājas lapā bauska.lv – pakalpojumi – veidlapas - nekustamā
īpašuma nodoklis vai pie nodokļu
inspektoriem.

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)

atzīmi „Nekustamā īpašuma – „Traniņu starpgabals”, Codes 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.
atzīmi „ Nekustamā īpašuma – „Trīsstūra starpgabals”, Codes 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.

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
Spēkā esošā
maksa

Maksas veidi

No 01.01.31.12.2019

1.0 m3 sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas maksa (EUR/
m3)

15.81
bez
PVN

19.13
t.sk.
PVN

16.93
20.49 t.sk.
bez
PVN
PVN

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

3.79
bez
PVN

4.59
t.sk.
PVN

4.06
bez
PVN

Izmaiņas

7%

Uzmanību!

4.91 t.sk.
PVN

Iedzīvotāji, kuriem beidzies zemes nomas līgums uz pašvaldības zemi
(mazdārziņi, garāžu apbūve u.c.) un nav noslēgts jauns zemes nomas līgums, tiek aicināti līdz 2019.gada 30.janvārim ierasties Bauskas novada
administrācijā Uzvaras ielā 1, Bauskā un noslēgt (vai pagarināt) zemes
nomas līgumu. Pretējā gadījumā zemes gabali tiks iznomāti citiem zemes
lietotājiem.
NAV LĪGUMA – NAV ZEMES.
Bauskas novada administrācijas
Nekustamo īpašumu nodaļa

lasiet arī www.bauska.lv
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Aktuāli novadā

Iedzīvotāji ar domes priekšsēdētāju
turpmāk aicināti tikties arī pagastu
pārvaldēs
Bauskas novada domes priekšsēdētājs Arnolds Jātnieks līdz šim
apmeklētājus pieņēma ik pirmdienu
no plkst.14.00 – 16.00 savās darba
telpās Bauskas novada domē, Uzvaras ielā 1, Bauskā. Taču ne visiem
iedzīvotājiem ir iespējas nokļūt no-

vada centrā, tādēļ, sākot jau ar nākamo pirmdienu, 14.janvāri, domes
priekšsēdētājam būs pieņemamās
stundas arī novada pagastu pārvaldēs. Ik pirmdienu, izņemot mēneša
pirmo pirmdienu, priekšsēdētājs
dosies uz kādu no pagastiem, kur

no plkst.18.00 vakarā aicina iedzīvotājus uz individuālu sarunu. Šobrīd noteiktais pieņemšanas laiks ir
stunda – no plkst.18.00 līdz 19.00,
taču, ja iedzīvotāju interese būs liela, laiks tiks pagarināts pēc faktiskās
nepieciešamības.

Datums un laiks

Pagasts

Norises vieta

21.01.2019.
plkst. 18.00 – 19.00

Mežotnes pagasts

Mežotnes pagasta pārvalde, Pils iela 8, Mežotne, Mežotnes
pagasts, Bauskas nov.

28.01.2019.
plkst. 18.00 – 19.00

Ceraukstes pagasts

Ceraukstes pagasta pārvalde, „Tautas nams”, Ceraukste, Ceraukstes pag., Bauskas nov.

11.02.2019.
plkst. 18.00 – 19.00

Brunavas pagasts

Brunavas pagasta pārvalde,„Ērgļi”, Ērgļi, Brunavas pag., Bauskas
nov.

18.02.2019.
plkst. 18.00 – 19.00

Gailīšu pagasts

Gailīšu pagasta pārvalde, Bauskas iela 2, Uzvara, Gailīšu pag.,
Bauskas nov.

25.02.2019.
plkst. 18.00 – 19.00

Dāviņu pagasts

Dāviņu pagasta pārvalde, Raiņa iela 1, Dāviņu pagasts, Bauskas
nov.

11.03.2019.
plkst. 18.00 – 19.00

Īslīces pagasts

Īslīces pagasta pārvalde, „Rītausmas”, Īslīces pagasts, Bauskas
nov.

18.03.2019.
plkst. 18.00 – 19.00

Vecsaules pagasts

Vecsaules pagasta pārvalde, „Pagastmāja”, Vecsaule, Vecsaules
pag., Bauskas nov.

Uz restaurācijas darbu laiku Bauskas
pils tornī noņemts Latvijas valsts karogs
Bauskas pils muzejs informē,
ka, sakarā ar restaurācijas darbiem,
Bauskas pilsdrupu centrālajā tornī noņemts Latvijas valsts karogs.
Kopš 2018.gada augusta slēgts arī
skatu laukums pilsdrupu centrālajā
tornī un Livonijas ordeņpils drupu
apskate.
Mūsu valsts karogs Bauskas pils
tornī tika pacelts 1988.gada 12.novembrī, kad Bauskas pilskalnā ar
tautas mītiņu tika atklāta Latvijas
Tautas frontes Bauskas rajona nodaļas dibināšanas konference. Mītiņa
laikā kā tautas atmodas simbols tika
pacelts sarkanbaltsarkanais karogs.
Šobrīd pilsdrupu centrālais tornis
un pieguļošās sienas ir avārijas stāvoklī. Sienās vērojamas kavernas,
plaisas un akmeņu izdrupumi. Vēs-

turiskās apdares paliekas - apmetumi ir uz izzušanas robežas. Sienas
bojā lietus ūdeņi un sniegs, kas sakrājas neapjumtā torņa iekšpusē un
caur aizbērtajiem pagrabiem filtrējas uz Mēmeles stāvkrastu, radot
noslīdeņus. Esošā infrastruktūra kāpnes, skatu laukums - ir nolietoti.
Tornis nav izmantojams kultūrizglītojošu pasākumu norisei.
Restaurācijas darbi notiek ERAF
projekta „Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma
pilnveidošanai Zemgales reģionā”
ietvaros.
Tornis tiks apjumts, tādejādi izslēdzot nokrišņu ūdeņu iekļūšanu
torņa sienās un pagrabos. Izmantojot pils centrālajā tornī izveidotās

ārējās galerijas, balkonus un torņa
augšējās daļas šaujamlūkas, tiks organizēta Mūsas un Mēmeles sateces
un Lielupes sākuma ainavas, kā arī
pilsdrupu un tās iekļaujošo vaļņu un
bastionu apskate. Izmantojot izveidotās galerijas torņa iekšpusē, varēs
apskatīt torņa oriģinālās mūra konstrukcijas un interjera sienu apdares
fragmentus. Apjumtā iekštelpa būs
piemērota vieta teātru un koncertu
norisēm. Tornī tiks izvietota pils
būvvēstures digitāla ekspozīcija.
Darbiem Bauskas pilsdrupu centrālajā tornī jānoslēdzas 2021. gada
rudenī, kad tas tiks atvērts apskatei.

Aicinājums lauksaimniekiem, salmu
ražotājiem
Bauskas novada pašvaldība lūdz
Jūsu sadarbību stratēģiska bioetanola ražotnes projekta īstenošanai
Latvijā. Projekta veiksmīgas īstenošanas priekšnosacījums ir Latvijas zemnieku un projekta attīstītāju
sadarbība. Produktivitātes un ienākumu līmeni mēs varam palielināt,
tikai uzsākot inovatīvus un zināšanu
ietilpīgus projektus.
Vislielākā nozīme šajā projektā
ir nepieciešamo izejvielu piegādei,
kur ir nepieciešams Jūsu atbalsts.
Redzam šo projektu kā lielisku iespēju sniegt savu ieguldījumu, vienlaikus nodrošinot papildu finanšu
plūsmas un ilgtspējīgu saimniecību.
Bauskas novada pašvaldība atbalsta projekta uzsākšanu, veicot
investīcijas Bauskas industriālā un
loģistikas parka attīstībai projektā
„Bauskas industriālās teritorijas at-

tīstība, reģenerējot degradētās teritorijas”.
Lauksaimniekiem nav daudz
iespēju gūt papildu peļņu, bet, pateicoties šim projektam, mums
šāda iespēja ir dota. Aicinu izmantot iespēju kļūt konkurētspējīgiem
un ceram uz veiksmīgu rezultātu.
Projekta ieguvumi ir lielāks produktivitātes līmenis, piesaistītas investīcijas 150 miljonu eiro apmērā,
ieguldījums pētniecībā un inovācijās, samazinātas oglekļa dioksīda
emisijas. Projekts atbilst valsts stratēģiskajiem mērķiem nākošajiem
desmit gadiem.
Ar projektu koordinatoriem var
sazināties: info@bbe.bio
Edgars Upenieks +371 2 0817777

Arnolds Jātnieks,
domes priekšsēdētājs

Pašvaldības policija atgādina un savlaicīgi
informē
• Iestājoties Ziemas periodam,
aicinām māju īpašniekus, tiesiskos
valdītājus vai apsaimniekotājus
rūpēties par ēku jumtu, karnīžu,
notekcauruļu attīrīšanu no sniega,
ledus un lāstekām vietās, kur tās var
apdraudēt personu drošību un nodarīt kaitējumu viņu veselībai; par
nekustamam īpašumam piegulošās
publiskā lietošanā esošās teritorijas attīrīšanu no sniega un ledus un
pretslīdes materiālu izkaisīšanu ziemas periodā katru dienu līdz plkst.
8.00.
• 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 Re-

publikas 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 turēšanai, 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.

Elīna Jegorova, Bauskas
pils muzeja sabiedrisko
attiecību speciāliste-klientu
apkalpošanas vadītāja

Bauskā viesojas airBaltic prezidents un
izpilddirektors Martins Gauss
2019.gada 17.janvārī Bausku
apmeklēja airBaltic prezidents un
izpilddirektors Martins Gauss (Martin Gauss), lai apsveiktu tās iedzīvotājus un domes priekšsēdētāju
Arnoldu Jātnieku ar iekļūšanu Latvijas mīlētāko pilsētu topā. Jau kopš
novembra viena no airBaltic Airbus
A220-300 nosaukta Bauskas vārdā.
2018.gada septembrī ar unikālu
iniciatīvu sabiedrību iepazīstināja
nacionālā lidsabiedrība airBaltic
- godinot valsts simtgadi, airBaltic pauda apņēmību nest Latvijas
vārdu pasaulē, dodot 14 jaunajām
Airbus A220-300 lidmašīnām Latvijas mīlētāko pilsētu nosaukumus.
airBaltic izpilddirektors Martins
Gauss (Martin Gauss): „airBaltic ir
vadošais Latvijas eksporta zīmols,
kas ļauj iepazīt mūsu zemi un valsti daudziem ārvalstu viesiem. Līdz
ar valsts simtgades sagaidīšanu,
turpmāk viesi Rīgā regulāri ieradīsies ar jautājumu – kas ir tā pilsēta,
kuras vārds atradās pie lidmašīnas

durvīm. Īsus pilsētu aprakstus būs
iespējams atrast arī mūsu Baltic
Outlook žurnālā.”
Balsošana, kas norisinājās divu
nedēļu garumā, noslēdzās 21.septembrī. Iedzīvotāji bija ļoti aktīvi un
ar degsmi iesaistījās cīņā par savas
pilsētas nokļūšanu starp pirmajām
četrpadsmit. Kopumā balsojumā
tika saņemtas 98 000 balsis. Pirmo
vietu ar 9183 balsīm ieguva Cēsu
pilsēta, kurai sekoja Alūksne, Valmiera, Kuldīga un Smiltene. Arī
Bauskai līdz ar Ogri, Līvāniem,
Gulbeni, Rīgu, Jelgavu, Liepāju,
Jūrmalu un Siguldu izdevās iekļūt
laimīgajā četrpadsmitniekā, ieņemot godpilno astoto vietu.
Jaunā Airbus A220-300 lidmašīna nodrošina izcilu lidojumu ar tādām priekšrocībām pasažieriem kā
platāki sēdekļi, lielāki logi, vairāk
vietas rokas bagāžai, pilnveidotas
labierīcības un citiem uzlabojumiem. Jaunā lidmašīna ir arī ievēro-

jami klusāka – tās trokšņu līmenis
ir līdz pat četrām reizēm mazāks.
Turklāt šobrīd tā ir pasaulē videi
draudzīgākā komerciālā lidmašīna,
jo Airbus A220-300 ir pirmais lidaparāts, kura dzīves cikla ietekmes
uz vidi deklarācija ir pilnīgi caurskatāma, palīdzot samazināt CO2
un NOX emisijas attiecīgi par 20%
un 50%.
airBaltic nodrošina lidojumus
uz vairāk nekā 70 galamērķiem no
Rīgas, Tallinas un Viļņas, piedāvājot ērtus savienojumus no Rīgas uz
plašo galamērķu klāstu lidsabiedrības maršrutu tīklā Eiropā, Skandināvijā, NVS un Tuvajos Austrumos.
2019. gada vasaras sezonā airBaltic
uzsāks lidojumus no Rīgas uz Dublinu, Štutgarti un Ļvovu. Papildus
tam airBaltic iepazīstinājusi ar trīs
jauniem galamērķiem nākamajā vasarā no Tallinas uz Malagu, Briseli
un Kopenhāgenu.

Ieva Šomina, Sabiedrisko
attiecību nodaļas vadītāja
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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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Aktuāli novadā
turpinājums no 1.lpp
ma novadā kopējo kvalitāti.
Pirmo trīs vietu ieguvēji katrā
nominācijā, saņem Bauskas novada
pašvaldības Uzslavas rakstu un naudas balvas - pirmās vietas ieguvējs
saņem dāvanu karti 150 eiro vērtībā,
otrā vieta – dāvanu karti 100 eiro
vērtībā, trešā vieta – dāvanu karti 50
eiro vērtībā.
Konkursa dalībnieki tiks sveikti un apbalvoti svinīgā pieņemšanā

Ceraukstes pagasta pārvalde

pie domes priekšsēdētāja Bauskas
rātsnamā 25.janvārī. plkst.14.00.
Bauskas novada pašvaldība izsaka
lielu pateicību visiem, kuri piedalījās konkursā, līdzdarbojoties radošu
un krāsainu svētku noskaņu radīšanā
Bauskas novadā. Lai arī konkursa
nolikums paredz noskaidrot „uzvarētāju”, uzskatām, ka uzvarētājs ir katrs,
kurš uzdrošinās piedalīties konkursā,
izdaiļojot savu īpašumu veicinot piederības sajūtu novadam un prieku
līdzcilvēkos un apkārtējos iedzīvotājos, kaimiņos un vienkārši garām-

lasiet arī www.bauska.lv
braucējos. Paldies visiem par piedalīšanos un uz tikšanos nākamgad!
Konkursa komisija darbojās šādā
sastāvā: komisijas priekšsēdētājs
– Bauskas novada domes priekšsēdētājs Arnolds Jātnieks, komisijas
locekļi: Bauskas novada pašvaldības
izpilddirektora vietnieks, Bauskas
novada Būvvaldes darbinieks, Sabiedrisko attiecību nodaļas darbinieks, pagasta pārvaldes pārstāvis,
ainavu dizaineris, pieaicinātais kaimiņu novada speciālists.
Konkursa „Bauskas novada Zie-

massvētku rota 2018” rezultāti
Nominācijā „Iestāde”
1. Īslīces pamatskola
2. Ceraukstes pagasta pārvalde
3. Notikumu māja „Baltais Briedis”
Komisijas simpātiju balva – PII
„Zīlīte”.
Nominācijā „Uzņēmums”
1. Atpūtas komplekss „Miķelis”
2. IU „Novads”
3.„Uzvara-Lauks” administratīvā
ēka
Nominācijā „Individuālā dzīvojamā māja vai viensēta”

Atpūtas komplekss „Miķelis”

Īslīces pamatskola

SIA „Uzvara-lauks”

IU „Novads”

„Kamenītes”

1.„Kamenītes”
2. Lakāju iela 13
3. „Ilgas”
Komisijas simpātiju balva – „Lobgale”, „Vīgriezes”, Salātu iela 9.

Artūrs Dulbe, sabiedrisko
attiecību speciālists
Foto:Ieva Šomina un
Artūrs Dulbe
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Individuālā māja Lakāju 13

Individuālā māja „Ilgas”

Biznesa ideju konkursa skolēniem
„Uzņēmējdarbība Latvijā: No tagadnes uz nākotni ”.
NOLIKUMS
MĒRĶI:
1.Veicināt skolēnos radošu domāšanu par uzņēmējdarbības jomu, izprotot tās vērtības, kuras nodrošinātu
uzņēmumu attīstību un veicinātu
to ilgtspēju. Prast argumentēt inovatīvas domāšanas rezultātā radīto
uzņēmējdarbības attīstības vīziju un
aizstāvēt savu viedokli.
2. Ieinteresēt bērnus un jauniešus
iepazīt un izmantot bibliotēku resursus (drukātos un elektroniskos),
kuri sniegtu jaunas zināšanas par
uzņēmējdarbību Latvijā kopumā un
palīdzētu gūt priekšstatu par biznesa
attīstības tendencēm.
ORGANIZATORI:
Bauskas Centrālā bibliotēka,
Bauskas novada administrācijas Izglītības nodaļa.
DALĪBNIEKI:
Bauskas novada 1.-12.klašu audzēkņi (konkursa darbu veic individuāli).
NORISES LAIKS:
1. Skolas posms no 2019.gada
10.janvāra līdz 2019.gada 18.februārim;
2. Novada posms no 2019.gada
20.februāra līdz 2019.gada 4.martam.
3. 2019.gada 19.martā plkst.
14.00 labāko 30 darbu prezentācija 3
min. Bauskas Kultūras centrā.
4.KONKURSA UZDEVUMS:
1.-4. klašu skolēniem
Izstrādāt aprakstu par to, kā varētu attīstīties un mainīties uzņēmējdarbība Latvijā tuvākajos 30-50 gados. Kritēriji: 1.lpp. - sacerēt pasaku
par minēto tēmu; 2.lpp. - uzrakstīt,
kādam īpašībām, zināšanām, prasmēm jāpiemīt nākotnes uzņēmējam; 3.lpp.- uzrakstīt novēlējumus
nākotnes uzņēmējiem; 4.lpp. - ar
ko nākotnē viņi varētu nodarboties,
ražot; 5.lpp. - kad izaugsi liels, kādam (kuram) uzņēmējam Tu gribētu
līdzināties (kāpēc?) u.c. Apraksta
katrā lappusē uzzīmēt zīmējumu(s)
vai ievietot attēlu(s), kuri atspoguļotu kādu ar nākotnes biznesu saistītu tēmu, aprakstīt, kas redzams
zīmējumā vai attēlā. Aprakstu var

veikt glītā rokrakstā vai datorrakstā.
Ieteicamais lappušu skaits - no 4-5
lappusēm.
5.-6. klašu skolēniem
Izstrādāt aprakstu par to, kā varētu
attīstīties un mainīties uzņēmējdarbība Latvijā tuvākajos 30-50 gados.
Kritēriji: uzrakstīt, kādam īpašībām,
zināšanām, prasmēm jāpiemīt nākotnes uzņēmējam; uzrakstīt novēlējumus nākotnes uzņēmējiem; ar ko
nākotnē uzņēmēji varētu nodarboties, ražot; sacerēt pasaku, stāstu vai
dzejoli par uzņēmējdarbības tēmu;
5 (vai vairāk) jautājumi nākotnes
uzņēmējiem; kādi jaunvārdi varētu
ienākt biznesā; kādas problēmas risinātu nākotnē u.c.
Apraksta katrā lappusē jābūt
pievienotiem attiecīgiem attēliem,
fotogrāfijām, kuri atspoguļotu kādu
ar nākotnes biznesu saistītu tēmu,
aprakstīt, kas redzams fotogrāfijā
vai attēlā. Skolēni aprakstu veic datorrakstā. Ieteicamais lappušu skaits
- no 5-7 lappusēm. Klāt var būt pievienots arī uzskatāmais materiāls.
7.-9. klašu skolēniem
Izstrādāt aprakstu par to, kā varētu
attīstīties un mainīties uzņēmējdarbība Latvijā tuvākajos 30-50 gados.
Kritēriji: uzrakstīt, kādam īpašībām,
zināšanām, prasmēm jāpiemīt nākotnes uzņēmējam; spēka un veiksmes
vārdi uzņēmējiem; ar ko nākotnē
uzņēmēji varētu nodarboties, ražot;
atrast ievērojamu biznesmeņu citātus par biznesa tēmām; kādi ekonomisko jēdzienu jaunvārdi varētu
ienākt biznesa pasaulē; kādas problēmas risinātu nākotnē; kuras biznesa grāmatas ieteiktu izlasīt nākotnes
uzņēmējiem; padomi uzņēmējiem;
jaunas profesijas u.c. Apraksta katrā
lappusē jābūt pievienotiem attiecīgiem attēliem, fotogrāfijām, kuri atspoguļotu kādu ar nākotnes biznesu
saistītu tēmu, aprakstīt, kas redzams
fotogrāfijā vai attēlā. Skolēni aprakstu veic datorrakstā. Ieteicamais
lappušu skaits - no 6-8 lappusēm.
Klāt var būt pievienots arī uzskatāmais materiāls.
10.-12. klašu skolēniem
Izstrādāt aprakstu par to, kā varētu
attīstīties un mainīties uzņēmējdar-

bība Latvijā tuvākajos 30-50 gados.
Kritēriji: uzrakstīt, kādām īpašībām,
zināšanām, prasmēm jāpiemīt nākotnes uzņēmējam; ar ko nākotnē
uzņēmēji varētu nodarboties, ražot;
atrast ievērojamu biznesmeņu citātus
par biznesa tēmām; kādi ekonomisko jēdzienu jaunvārdi varētu ienākt
biznesa pasaulē; kādas problēmas
risinātu nākotnē; kuras biznesa grāmatas ieteiktu izlasīt nākotnes uzņēmējiem; padomi uzņēmējiem; kādi
šķēršļi varētu būt nākotnes biznesam; kurš Latvijas uzņēmums varētu
sagaidīt nākošo 100-gadi (kāpēc?);
kāda veida uzņēmums būs Latvijas
vizītkarte; jaunas profesijas u.c.
Apraksta katrā lappusē jābūt
pievienotiem attiecīgiem attēliem,
fotogrāfijām, kuri atspoguļotu kādu
ar nākotnes biznesu saistītu tēmu,
aprakstīt, kas redzams fotogrāfijā
vai attēlā. Skolēni aprakstu veic datorrakstā. Ieteicamais lappušu skaits
- no 8-10 lappusēm. Klāt var būt pievienots arī uzskatāmais materiāls.
KONKURSA DARBU
IESNIEGŠANA
Konkursa darbus iesniegt līdz
2019.gada 18.februārim:
1. Nosūtot pa pastu ar norādi
KONKURSAM „Uzņēmējdarbība
Latvijā: No tagadnes uz nākotni” uz
adresi: Bauskas novada administrācijas Izglītības nodaļa, Katoļu ielā 3,
Bauska, Bauskas novads, LV-3901
(pasta zīmogs ne vēlāk kā 2019.gada
18.februāris);
2. Iesniedzot personīgi līdz 2019.
gada 18.februārim plkst. 15.00:
- Bauskas Centrālajā bibliotēkā,
Kalna iela 18, Bauska, Bauskas novads
- vai Bauskas bērnu bibliotēkā,
Uzvaras iela 3, Bauska, Bauskas novads.
3. Atsevišķā aploksnē, iesniedzot
personīgi vai sūtot pa pastu, jānorāda
informācija par pretendentu (vārds,
uzvārds, skola un klase).
KONKURSA PIETEIKUMA
VĒRTĒŠANA UN REZULTĀTU
PASLUDINĀŠANA

Pretendentus vērtē 4 klašu grupās:
1.-4.klase; 5.-6.klase; 7.-9.klase;
10.-12.klase.
Pretendentus vērtē un lēmumu par
uzvarētāju apstiprināšanu pieņem
komisija 7 cilvēku sastāvā:
Bauskas novada administrācijas
Izglītības nodaļas pārstāvis, Bauskas
novada Attīstības nodaļas pārstāvis,
Bauskas novada Uzņēmējdarbības
konsultatīvās padomes pārstāvis,
Bauskas Bērnu un jauniešu centra
pārstāvis, Bauskas Centrālās bibliotēkas pārstāvis, Bauskas bērnu bibliotēkas pārstāvis, Rītausmu biznesa
atbalsta bibliotēkas pārstāvis.
VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI:
1. Oriģinalitāte un inovatīvs redzējums (līdz 15 punktiem).
2. Noformējums – skaidri salasāmā rokrakstā vai datorrakstā, pievilcīgs vizuālais noformējums (līdz 10
punktiem).
3. Saturs – pamatojums un apraksts (līdz 20 punktiem).
4. 2019.gada 19.martā labāko 30
darbu konkursa ideju izklāts/prezentācija 3 min. (līdz 10 punktiem.)
BALVU PASNIEGŠANAS
KĀRTĪBA:
1.Trīsdesmit labāko konkursantu
radošā laboratorija maijā (datums
tiks saskaņots) Liepājā.
2. Konkursantiem tiks piešķirtas
speciālbalvas.
Konkursa vērtēšanas komisijas
lēmums par konkursa rezultātiem
tiks publicēts: internetā mājas lapās
www.bauska.lv, www.bauskasbiblioteka.lv un izdevumā „Bauskas
Novada Vēstis”.
KONTAKTINFORMĀCIJA:
Ērika Pelcere, Bauskas CB Biznesa bibliotēkas vadītāja. e-pasts:
biblioteka@bauskasbiblioteka.lv,
tel. 63960578
Māra Bauvare, Bauskas novada
administrācijas Izglītības nodaļas
vadītāja. e-pasts: mara.bauvare@
bauska.lv, tel. 63922660

Māra Bauvare, Bauskas
novada administrācijas
Izglītības nodaļas vadītāja
Māra Kuļikauska, Bauskas
Centrālās bibliotēkas direktore

Izdota kabatas formāta brošūra „Iepazīsti Bausku!”
Bauskas Tūrisma informācijas
centrs 2018.gada nogalē izdevis
kabatas formāta brošūru „Iepazīsti
Bausku!”. Brošūra izdota trīs valodās – latviešu, krievu un angļu.
Brošūrā atrodama īsa informācija
par Bauskas vēsturi, nozīmīgākajiem apskates objektiem un kultūras
pieminekļiem. Brošūra būs ne tikai
lielisks ceļvedis pilsētas viesiem tās
410-gadu jubilejas gadā, kas tiks
atzīmēta no 21. līdz 23.jūnijam, bet
arī nozīmīgs informācijas avots tiem
ceļotājiem, kuri vēl plāno Bausku
iepazīt. Brošūra pieejama Bauskas
Tūrisma informācijas centrā, kā arī
lejuplādējama mājas lapā www.visit.bauska.lv sadaļā brošūras.

Inese Turkupole-Zilpure,
Tūrisma informācijas centra
vadītāja

Projektā sakopta
Budbergas Svētā
Pāvila ev.lut.baznīcas teritorija
Skaistu vecu liepu ielenkumā Budbergā, Brunavas pagastā
atrodas Budbergas Svētā Pāvila
evaņģēliski luteriskā baznīca. Tās
pamatakmens likts 1865.gadā un
no 2013.gada tā ir valsts nozīmes
kultūras aizsardzības piemineklis.
Ar mērķi sakopt baznīcas teritoriju,
radīt to pievilcīgu ne tikai draudzes
locekļiem, bet arī tūristiem, kas šeit
mēdz iegriezties, draudze iesniedza pieteikumu projektu konkursā
„Mēs savam novadam”. Projekta
pieteikums tika atbalstīts ar 960
eiro. Pateicoties finansējumam tika
sakopts veco liepu stādījums, daļa
no tām bija iztrupējušas, kļuvušas
bīstamas. Ap baznīcu pirms apmēram 50 gadiem tika uzbūvēts koka
žogs, kas bija sapuvis, sagāzies un
bija vidi degradējošs, tagad tas ir
novākts. Draudze izsaka pateicību
Mežgaļu pamatskolas mazpulcēniem, kas palīdzēja novākt sagāzušos sētu.

Māris Kovals, Budbergas
Svētā Pāvila ev.lut. draudzes
priekšnieks
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Bauskas Bērnu un jauniešu centra
Dzeltenās mājas stāsti
Ir Bauskā nami, kuriem tukšas
logu acis, kuriem arī šoziem vējš
ierauj sniegputeņa vērpetes caur
izbijušo durvju ailām, bet Bauskas
Bērnu un jauniešu centrs priecīgi
darbojas vienā no senākajām izglītības iestādēm pilsētā, kuras ēkai
200-gadi svinēsim 2021.gadā. Tas
ir nams Rīgas ielā 8, ko mēs esam
nosaukuši par Dzelteno māju, kā
to savā romānā „Mīļā pilsēta” dēvējis arī šīs skolas kādreizējais audzēknis un skolotājs Jānis Kalniņš
(rakstnieks Jānis Sarma). Bērnu un
skolotāju balsis un darbi apvij šīs
vietas vēsturi jau kopš 1766.gada,
kad te tika uzbūvēta koka ēka skolas
vajadzībām, bet 1821.gadā tās vietā
– vienstāvu mūra ēka. Divu gadsimtu laikā tai tapuši vēl divi stāvi, un
bērnu čalas nerimst. Mākslas vēsturniece Ina Līne 2017.gadā izstrādāja
pētījumu „Ēkas Rīgas ielā 8 Bauskā
arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija”. Tas ir svarīgs ēkas fasādes atjaunošanai, ko esam iekļāvuši
šī gada budžeta projektā.
Lai māja pastāvētu, ir vajadzīgi
ļaudis, kas par to rūpējas. Tāpēc paralēli diskusijām par fiziskās vides
sakārtošanu mēs sākam krāt stāstus par cilvēkiem, kuri ir saistīti ar
Dzeltenās mājas vēsturi. 4.janvārī
mums bija iespēja ieklausīties skolotājas Vijas Cerusas vēstījumā par
Bauskas pilsētas vidusskolas un
ģimnāzijas laika ļaudīm šajā namā
20.gadsimta 20.-30.gados. Tas bija
aktīvā un neatlaidīgā direktora Paula Pakalniņa laiks. Mūs visvairāk
iepriecināja tas, ka arī tolaik šeit ir
notikušas daudzveidīgas ārpusstundu nodarbības: zinātnes, mākslas
un sporta sekcijas, stenogrāfistu un

šaha pulciņi, stīgu un pūšamo instrumentu orķestri, skolēnu kooperatīvs,
kas tirgojis skolas piederumus, ticis
izdots literāri zinātniskais žurnāls,
kā arī rīkoti pasākumi ar referātiem,
vingrošanas, mūzikas, dziedāšanas
un drāmas priekšnesumiem.
Baušķenieki mūsu Dzelteno māju
atceras arī kā bērnudārzu „Pienenīte”. Dinas Ālmanes atmiņas saistās
ar viņas mammu. Antonija Pavinkšne šajā ēkā gandrīz 20 gadus bija
bērnudārza vadītāja. Arī pati Dina
pirmās skolotājas iemaņas guvusi

laikam modernas telpas, kā kopā
ar vecākiem gatavojuši rotaļlietas
un veidojuši apkārtni ar skaistu akmensdārzu.
Par puķu dobēm un nama apkārtni praktiskas sarunas risinājās arī šoreiz. Kādreiz ēku no apkārtnes norobežoja augsts žogs, tagad pagalms ir
atvērts un kopīgs ar baznīcas dārzu.
Mūsu priekšlikums ir kopīgiem spēkiem to padarīt pievilcīgu, sakopt un
uzturēt kārtībā. Tāpēc tuvākajā laikā
turpināsim gan lietišķas diskusijas,
gan vāksim stāstus par notikumiem

tieši šeit, vasaras brīvlaikā strādājot par audzinātājas palīdzi. Dina
atceras, cik daudz laika un milzum
daudz enerģijas mamma veltīja,
lai mazuļu labsajūtai iekārtotu tam

un cilvēkiem Dzeltenajā mājā.

Benita Svareniece, Bauskas
Bērnu un jauniešu centra
direktore
Foto-Ģirts Donerblics

Latvijas Futbola federācijas prezidents
Kaspars Gorkšs apmeklē Bausku

15. janvārī, Bauskas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Arnolds Jātnieks, Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas (BJSS)
direktore Biruta Grantiņa, sporta
centra „Mēmele” sporta darba organizatore Inga Ūbele un sporta centra
saimniecības pārzinis Rimants Velmunskis tikās ar Latvijas Futbola federācijas (LFF) prezidentu Kasparu
Gorkšu, lai pārrunātu iespējamo sadarbību futbola attīstībā novadā.
LFF prezidents uzklausīja pašvaldības vīziju par futbola attīstību
novadā un sniedza informāciju, kā
efektīvi izmantot LFF atbalstu. LFF
prezidents piedāvāja iesaistīties projektos, kuri paredz līdzfinansējumu
futbola inventāra iegādei, treneru
apmācībām, atbalstu futbola infrastruktūras sakārtošanā un atjaunošanā, konsultācijas futbola laukumu
uzturēšanā un kopšanā.
Bauska līdz šim nav izmantojusi iespēju ilgtermiņa sadarbības

koncepcijai – projekta īstenošana.
Izstrādājot projektus, var panākt papildu finansējuma piešķiršanu futbola attīstībai Bauskas novadā. „Vēlamies, lai ikdienā starp federāciju un
pašvaldību veidojas dialogs. Abām
pusēm sadarbojoties, mēs veicinātu
futbola attīstību Bauskā bērnu un
jauniešu vidū, kā arī pieaugušo amatieru līmenī,” tā K. Gorkšs.
Bauskas novada domes priekšsēdētājs A. Jātnieks interesējās par
pieredzes apmaiņas braucieniem
uz sadraudzības pilsētām un LFF
prezidentam vaicāja, kā bērnus vēl
vairāk pievērst futbolam. K. Gorkšs
atbildēja, ka, rīkojot futbola turnīrus
ārpus Latvijas robežām, vietējiem
speciālistiem, treneriem un pašiem
bērniem, ir lieliska iespēja novērtēt
situāciju citviet pasaulē un salīdzināt to ar pašmāju apstākļiem. Tāpat,
prezidents uzsvēra, ka liela loma,
lai bērni paliktu futbolā un sportā
kopumā, ir treneriem, kuriem jāprot
bērnos veidot interesi par sportu jau
agrā vecumā.
BJSS direktore B. Grantiņa interesējās par LFF prezidenta vīziju, kā
federācija varētu atbalstīt infrastruktūras attīstību Bauskas novadā, uz
ko K. Gorkšs atbildēja: „Federācija
var sniegt konsultācijas dabīgā futbola laukuma uzturēšanā, mākslīgā
seguma laukuma izbūvē. Projektu

ietvaros LFF investīcijas mazā futbola laukuma izbūvei var sasniegt 60
tūkstošus eiro, lielā futbola laukuma
– līdz pat 300 tūkstošiem.”
B.Grantiņa uzteica BJSS sadarbību ar LFF pērn, kad no LFF tika
saņemts futbola inventārs un pārrunātas dažādas nākotnes sadarbības
iespējas.
SC „Mēmele” speciālisti interesējās par jau esošo futbola segumu
kopšanu, tiesnešu piesaisti sacensībām novadā un pašmāju speciālistu
apmācībām. I. Ūbele informēja, ka
vasaras sezonā, Bauskas futbola stadionā, notiek jauniešu un meiteņu
futbola izlašu nometnes, bet ir nepieciešami uzlabojumi, lai vēl augstākā līmenī spētu uzņemt viesus un
nometņu dalībniekus. R. Velmunskis
piebilda, ka Bauskas stadionā ir nepieciešams paplašināt ģērbtuves un
dušas. LFF prezidents neslēpa, ka
tiesnešu darbs Latvijā kopumā ir jāuzlabo un jaunu speciālistu piesaiste
un apmācība ir nepieciešama visu
līmeņu sacensībās.
Tikšanās nobeigumā pašvaldības
pārstāvji un LFF prezidents runāja
par sporta skolu sistēmu, jauno treneru sagatavošanu un citām aktualitātēm sportā kopumā.

Artūrs Dulbe, sabiedrisko
attiecību speciālists

Izstāde „Latvijas bruņrupucis un tā svešzemju radinieki”
Kamēr bruņurupuči guļ ziemas
miegu, Bauskas Bērnu un jauniešu centrā Latvijas Dabas muzeja
ceļojošajā izstādē „Latvijas bruņrupucis un tā svešzemju radinieki”
var uzzināt par Latvijā reti sastopamo Eiropas purva bruņrupuci, tā
īpatnībām un dzīvesveidu, veikt
dažādus interaktīvus uzdevumus.
Purva bruņrupucis pie mums ir ļoti
reti sastopams - atsevišķās vietās
Zemgalē, Latgalē un Kurzemē. Tas
ir iekļauts Latvijas, Lietuvas un Baltijas Sarkanajā grāmatā, kā arī Eiro-

pas apdraudēto abinieku un rāpuļu
sarakstā. Par Eiropas bruņurupuča
pētīšanu un aizsardzību rūpējas Latgales Ekoloģiskā biedrība un Latgales zoodārzs Mihaila Pupiņa vadībā.
Izstāde iepazīstina arī ar bruņrupuču
daudzveidību un stāvokli pasaulē.
Aicinām
apmeklēt
izstādi
līdz 8.februārim darba dienās no
plkst.8.00 līdz 17.00. Grupām lūdzam iepriekš pieteikties pa tālr.
63924006!

Veronika Puķe, Bauskas BJC
metodiķe
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Bauskas peldbaseinam gada jubileja
Reizi mēnesī firma „Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides
zinātniskais institūts BIOR” visu trīs
tilpņu – lielā, bērnu peldbaseina un
džakuzi ūdens paraugiem veic padziļinātas analīzes.

Peldbaseina lietošanas noteikumi
un prasības nav neizpildāmas. Sevi
un līdzcilvēkus cienošiem apmeklētājiem tās ir pilnībā saprotamas un
izpildāmas. Spodrība, tīrība un sakārtotība nav apstākļi, kas var radīt
diskomfortu. Peldbaseina darbinieki
ir vērsti savstarpējai sadarbībai un
labas prakses nodrošināšanai.
Mākslinieku veidotas peldbaseina
un pirts noteikumu lietošanas izkārtnes ikvienu apmeklētāju uzrunā jau
vestibilā un baseina zonā. Jautājums
ir, vai tos ikviens grib ievērot?

Gads laika ritējumā pagājis apbrīnojamā ātrumā. Šodien, pašķirot
domas celtniecības noslēguma posmā, periodā, kad viss tika gatavots
peldbaseina nodošanai ekspluatācijā,
mazo un lielo apmeklētāju uzņemšanai, prasīja ievērot daudzus būtiskus
nosacījumus, kurus neievērojot kompleksu nevarēja atvērt.
Izzinot, izvērtējot citu līdzīgu
sporta būvju - peldbaseinu darbību,
varējām pieņemt noteiktu darbības
plānu: speciālistu izvēle, to apmācība vispārizglītojošo skolu, sporta pedagogu kvalifikācijas pilnveidošana
peldētprasmju apguvē.
Īpaši nevienu nevajadzēja mudināt uz Sporta skolas organizētajiem
kursiem, kuri saskaņā ar Peldēšanas
federācijas kursu plānu tika organizēti četrdesmit septiņiem vispārizglītojošo un pirmsskolas izglītības
iestāžu pedagogiem. Latvijas Sporta
pedagoģijas akadēmijas pasniedzējas, profesores Jeļenas Solovjovas
vadībā katrs kursants atjaunoja savas
zināšanas teorijā un praksē.
Ne visiem pedagogiem bija metodiskas zināšanas peldētapmācībā.
Būtiski, lai peldētapmācība notiktu
profesionāli pareizi, lai vai pedagogs
būtu sagatavots.
Mūspuses pedagogiem pamatā ir
akadēmiska sporta izglītība un zināšanu bāze, kas apgūta Sporta akadēmijas studiju laikā.
Speciālisti uzskata, ka iemācīties
peldēt var jebkurš cilvēks, tikai jāiemācās ūdenī pārvietot ķermeni –
darot to droši, izmantojot ūdeni kā
balstu, pielietojot palīginventāru.
Dienu pirms peldbaseina svinīgās
atvēršanas kursanti ieguva „C” kategorijas kursu apliecību programmā
„Peldēšanas profesionālā apmācība
un pilnveide”.
2018.gada 24.janvārī uzņēmām
pirmo izglītības iestāžu izglītojamos
peldētprasmju apguvei. Bērnu prieks
bija tā vērts, lai pārvarētu visu šo sarežģīto procesu līdz peldbaseina vis-

pārējai funkcionēšanai pilnā apjomā.
Pirmās izglītības iestādes, kas apmeklēja peldbaseinu bija: Mežgaļu,
Codes, Mežotnes, Vecsaules pamatskola. Izglītojošo attieksme fantastiska. Visiem acīs staroja prieks par
iespēju peldēt, apgūt jaunas prasmes
un iemaņas. Bija pusaudži, kuri otrā,
trešā nodarbībā jau prata turēties uz
ūdens. Izglītības iestāžu peldētapmācības process aizvadītā mācību
gada otrā pusē bija atvērts izmēģinājuma režīmā.
Pirmais palīgs visa nezināmā
apgūšanai – instruktore – trenere
Tatjana Lipska – Duklava ikvienam
pedagogam palīdzēja peldēšanas
stundu darba organizēšanā un vadīšanā. Pimsskolas izglītības iestādēm
apmācību procesu apzinīgi, atbildīgi
vadīja Aija Smilga no pirmsskolas
izglītības iestādes „Zīlīte”.
Izglītības iestāžu vadītāji, pedagogi un vecāki ieguldīja lielu organizatorisku darbu gatavojoties peldētapmācībai. Savstarpēji sadarbojoties
Izglītības nodaļai, Transporta nodaļai, izglītības iestādēm un peldbasienam, mūsu novads veica izcilu
komandas darbu. Izcils paraugs sagatavotības jomā ir Latvijas Olimpiskās komitejas projekta „Sporto visa
klase” izglītojamie.
Analizējot darbu pirmsskolas, sākumskolas un pamatskolas posmā pa
būtisku problēmu nav. Izpratne, vēlme apgūt iemaņas peldēšanā ir liela.
Katram bērnu un jauniešu vecumam
ir savi iegansti pretestībai apgūt vai
neapgūt jauno, nezināmo. To īpaši
redzam vidusskolas posmā. Ar pašvaldības atbalstu ikvienam jaunietim tagad peldētapmācības iespēja
ir garantēta par velti, bet, pabeidzot
vidusskolu, tas būs par maksu. Tāpēc neapdalīsim sevi un mācīsimies
apgūt to, kas daudzu paaudžu baušķeniekiem bija neizsapņots sapnis –
peldēt kvalitatīvā peldbaseinā.
Ik darbdienu no plkst.8.30 – 14.00
abos peldbaseinos ir izglītības iestāžu laiks, bet no plkst.14.00 – 18.00
– Bērnu un jaunatnes sporta skolas

sporta veidu nodaļu un interešu izglītības grupu peldētapmācības nodarbības.
Sporta skola šī mācību gada sākumā atvēra interešu izglītības programmu peldēšanā ar septiņām treniņu
grupām bērniem vecumā no 5 līdz 11
gadiem, kopā – 127 mazajiem peldētājiem.
Pēc kases aparāta darbības uzsākšanas, 2018.gada 29.janvārī, peldbaseins un saunas tika atvērtas visiem
Bauskas novada iedzīvotājiem un
citiem interesentiem. Visieinteresētākie peldbaseina apmeklētāji bija
jutuši līdzi visam būvniecības procesam – no projekta līdz pamatakmens
ielikšanai un „lentītes griešanai”.
Tie ir: Herberts Mucenieks, Vārnu,
Mičuļu ģimenes, kuru apbrīnojamā
prasme atbalstīt bija palīgs objekta tapšanas un iekārtošanas laikā.
Aktīvākie klienti: Gunitas Mežules,
Zinta Mickeviča, Irēnas Saltās, Jāņa
Grūbes ģimene, individuālie peldētāji – Helēna Puriņa, Ineta Rapševica,
Svetlana Vaitkevica.
Šodien izsvērt visu uz noteiktas
vērtības svariem nav iespējams, to
rādīs laiks ilgtermiņā. Mums redzama iedzīvotāju attieksme, kuri grib
un spēj novērtēt. Apzināties ieguvumu var tad, ja pats esi izgājis noteiktu darba cēlienu, lai cauri daudzām
problēmām sasniegtu vajadzīgo rezultātu.
Mūsu peldbaseins nav megabūve,
tas atrisina vienu no galvenajām vajadzībām - peldēt un relaksēties ziemas apstākļos par pieejamu un ikvienam maciņam atbilstošu cenu. Šāda
veida sporta – atpūtas būvē ir savi
nosacījumi, prasības, kuras jāievēro un jārespektē, nodrošinot sanitāri
higiēniskās normas. Vienlīdzīgas tās
ir izglītības iestāžu izglītojamajiem
un pieaugušajiem, kuri peldbaseinu
apmeklē vakara stundās un nedēļas
nogalēs.
Peldbaseina administrācijas uzdevums ir rūpēties par akurātu ūdens
tilpņu uzturēšanu atbilstoši sanitārajām normām un higiēnas prasībām.
Ūdens paraugi tiek ņemti ik dienu.

Droši varu teikt, ka ir izveidojusies apmeklētāju daļa, kuri aizrāda un
palīdz nodrošināt kārtības normas.
Peldbaseina kultūru veidojam visi
kopā, un esmu gandarīta, jo to spēj
novērtēt tie, kuriem tuva ir sakārtotība un tīrība un nav vienaldzīgs hlora
daudzums un ūdens dzidrums lielākā
vai mazākā tilpnē.
Kopš peldbaseina darbības sākuma veiktas pārdomātas aktivitātes.
No oktobra darbu uzsāktas ūdens
aerobikas nodarbības Bauskas un
Iecavas iedzīvotājiem, gatavojamies
atvērt grupiņu zīdainīšu peldētapmācībā.
Lielu peldbaseina klientu daļu
veido klasiskie peldētāji, kuri peld
ik dienu, otra puse - aktīvi relaksācijas zonas apmeklētāji. Brīvdienās
un svētku dienās apmeklētāju lielākā
daļa ir ģimenes ar bērniem. Mūsu
klientu loks ir ļoti plašs– apmeklētāji
no: Iecavas, Rundāles, Vecumniekiem, Jelgavas, Ozolniekiem, Dobeles, Birzgales, Rīgas, kaimiņi no Lietuvas, Biržiem, Saločiem, Jonišķiem,
arī Pasvales.
Peldbaseina uzturēšanas kultūra
tiek novērtēta. Ja kāds vēlas mūs apstrīdēt, varu atbildēt: „Mēs strādājam
savu mazo un lielo bērnu interesēs, jo
vide, kurā mēs augam un dzīvojam,
atstāj katras mazās personības uztverē neaizmirstamu iespaidu. Šo normu
nodrošināšana uzliek peldbaseina
personālam lielu atbildību izglītojot
un izskaidrojot noteikumus.
Mēs patiesi lepojamies ar Lietuvas, Pasvales, laikraksta „Pasvalis
Darbos” žurnālista Sigita Kanišauska
rakstīto: „Bauskas peldbaseina vizītkarte - tīrība un kārtība”. Pasvales
laikraksta galvenais redaktors ar saviem speciālistiem peldbaseinu apmeklēja pirms valsts simtgades.

Ikviena jaunā tehnoloģiskā būve,
savu darbību uzsākot, saskaras ar
dažādām tehniskām problēmām. Pirmie mēneši tika aizvadīti analizējot,
izvērtējot, novēršot problēmas, uzlabojot sistēmu darbību. Peldbaseina
pagrabstāvs ir maza tehnoloģiska
pilsētiņa, kas nodrošina atbilstošu
ventilāciju ar kvalitatīvām dāņu iekārtām, „Dan hah” ūdens filtrāciju,
cirkulācijas plūsmu, apkalpojot visas
ūdens tilpnes. Būtiska problēma, ar
kuru saskārāmies – kaļķainais ūdens
pilsētas ūdensvadā, kas ietekmēja
tvaika pirts elektronikas darbību. To
atrisinājām, nodrošinot atbilstošu
filtrācijas iekārtu, uzstādot papildu
ierīces ūdens spiediena jaudu paaugstināšanai.
Visu pirts darbību nepieciešams
salāgot, ņemot vērā vidējos rādītājus, pētot noslodzi un temperatūru
atbilstību vēlmēm.
Karstuma izturības slieksnis katram klientam ir atšķirīgs. Apmeklētāju viena daļa uzskata, ka karstums
ir par lielu, tajā pašā laikā citam
klientam tas nav pietiekošs. Arī šajā
jautājumā jāatrod vidusceļš.
Izvērtējot pirts noslogojumu, secinājām, ka darbdienās visām četrām
pirtīm nav pietiekoša noslodze, jo ne
visi klienti tās apmeklē. Ekonomiski
sabalansēta darbība ir ļoti būtiska
tādējādi tiek nodrošināta finanšu līdzekļu ieguldījuma lietderība. Mums
visiem kopā jādomā, kā ietaupīt, lai
spētu iegādāt kvalitatīvu inventāru,
atvērtu jaunas programmas, lai veidotu gaumīgu un skaistu vidi.
Katram peldbaseina apmeklētājam
būtu jāiegādājas peldbikses, peldkostīms, vaļēji baseina apavi, cepurīte (vislabāk auduma) un atbilstošs
dvielis, kurš tiek lietots tikai peldbaseina vajadzībām. Ir klienti, kuriem
tā ir norma: cepurīte peldbaseinam,
pirtīm, atbilstoši apavi, dvielītis, un
te varu minēt dakteri Ilzi Kukuti,
medmāsu Ludmilu Bajarčuku, Māru
Dēliņu – Kalniņu, kuras peldbaseina
kultūru un savu apmeklējumu uzskata kā rituālu ar atbilstošu ekipējumu.
Bauskas peldbaseins gaida ikvienu mazo un lielo apmeklētāju kopīgai sadarbībai un kompromisu risinājumiem.
Attīstoties Bērnu un jaunatnes
sporta skolas peldēšanas nodaļai, salāgot peldēšanas laikus un rēķināties
ar darbības grafiku būs ikviena klienta pienākums, tā nav problēma, vajag
tikai labu gribu.

Biruta Grantiņa, Bauskas BJSS
direktore

INFORMĀCIJA

Bauskas peldbaseina darbības 11 mēnešos no 2018.gada 24.janvāra
līdz 2018.gada 30.decembrim uzņēmis
– 38409 izglītojamos ar 90926 cilvēkstundām peldbaseinā
– 25 158 iedzīvotājus ar 45352 cilvēkstundā peldbaseinā,
kas kopā veido procentuālo attiecību:
67% izglītojamie, 33% pieaugušie klienti.
Vienpadsmit mēnešu periodā iekasēti 116911.10 eiro. Ar šo summu
peldbaseins spējis nodrošināt darba algu samaksu un daļu nodokļu apmaksu.
Ieņēmumi veido 41.32% no kopējās izdevumu daļas.
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2019.gada 18.janvārī

Informācija, paziņojumi

Novada kultūras pasākumu plāns janvārim
Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

līdz 20.janvārim

Bauskas muzejā

Muzeja izstāde „Deviņdesmitie no simts”

18.janvārī plkst.18.00

Īslīces kultūras namā

Latvijas Republikas bērnu tautas deju koncerts „Sanāciet lieli,
mazi „

18.janvārī plkst.18.00

Kultūras centrā „Kamarde”

#LV100 dokumentālās filmas „Lustrum” demonstrācija Jāiegādājas
biļete.

19.janvārī plkst. 15.00

DFC „Strēlnieki”

Gailīšu pagasta amatierteātra viesizrāde

19. janvārī plkst.16.00

Bauskas Kultūras centrā

Latvijas deju kolektīvu konkurss – sadejošana „Bigas krūze 2019”

26.janvārī plkst.16.00

Vecsaules saietu namā

Īslīces pagasta amatierteātra „Dadži” izrāde pieaugušajiem un
bērniem „Kaķīša dzirnavas”

26. janvārī plkst. 18.00

Bauskas Kultūras centrā

Tautas deju ansambļu koncerts „Divi, divi, kas tie divi”

27. janvārī plkst.16.00

Codes pamatskolā

Bauskas Tautas teātra izrāde „Laulību līgums”

BAUSKAS MUZEJĀ
– Piektdien, 18.janvārī
plkst. 16.00
IZOLDAS ŽAGRAKALIENES
tērpu performance
VILIJUSA ŽAGRAKAĻA alternatīvā fotogrāfija
„PAGĀTNE NĀKOTNĒ”
/Lietuva/
/18.01. – 24.02./
–Piektdien, 25.janvārī
plkst.16.00 Bauskas Mākslas skolas
30 gadu jubilejai veltīta absolventu
darbu izstāde
„SATIKŠANĀS”
/25.01. – 5.03./
Būsiet laipni gaidīti!

Informatīvs paziņojums
26.janvārī no
plkst.12.00 līdz 15.00
sacensību dēļ
būs slēgts
Bauskas peldbaseins
„Bauskas Novada
Vēstis” lasāmas arī
Bauskas
novada mājas lapā
www.bauska.lv

Ģimenes lokā brunavietis Rūdolfs
Žamaitis atzīmē 103.dzimšnas dienu
Viņš vienmēr augstu godājis darba tikumu un ģimenes
vērtības. Domes priekšsēdētājs
Arnolds Jātnieks un Brunavas
pagasta pārvaldes speciāliste
Baiba Alsberga sveica dižo jubilāru pasniedzot pašvaldības
naudas balvu, ziedus, kliņģeri
un kalendāru.

Ziemassvētku paciņas
attiecīgajā pagastu pārvaldē
deklarētajiem bērniem varēs saņemt
līdz 31.janvārim.

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

Rūdolfs Žamaitis no Brunavas
pagasta „Nomaļu” mājām 14.janvārī svinēja savu 103.dzimšanas dienu. Rūdolfa kungs visu savu dzīvi
aizvadījis Brunavas pagastā, darbodamies gan kā lauku brigādes briga-

dieris, gan kā celtnieks. Nopietnus
pārbaudījumus viņam sagādājis II
pasaules karš, kad viņš tika iesaukts
vācu armijas leģionā un no kara pārnāca tikai 1946.gadā, kad izstaigāti
bija arī Sibīrijas ceļi.

Nozīmīgo jubileju R.Žamaitis svinēja savu tuvinieku
pulkā. Jubilāra vedekla atzina,
ka jubilāra veselība viņa vecumam esot laba, viņam vēl
ir lieliska atmiņa un domes
priekšsēdētāja vizīti viņš ir gaidījis. Savulaik viņš stingri un
pie darba audzinājis gan savus
bērnus, gan mazbērnus. Dažādos godos un saviesīgos pasākumos
bijis liels dziedātājs un runātājs.

Andra Matuļenko, sabiedrisko
attiecību speciāliste

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.

