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Projektā „Mēs
savam novadam”
paveiktais

Sākusies festivāla biļešu iepriekšpārdošana

Svētki

Bauskā atklās Valsts
un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru

Bauskas Mākslas skolai - 30

Piektdien,
1.februārī,
Bauskas novada domes ēkā
Uzvaras ielā
1, atklās Valsts
un pašvaldības
vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC).
Tur, neatkarīgi no dzīvesvietas,
var pieteikt noteiktus Valsts ieņēmumu dienesta (VID), Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūras (VSAA),
Valsts zemes dienesta (VZD), Lauksaimniecības datu centra (LDC) un
Lauku atbalsta dienesta (LAD) pakalpojumus, saņemt konsultācijas
par Nodarbinātības valsts aģentūras
(NVA), Uzņēmumu reģistra (UR),
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP), Valsts darba inspekcijas (VDI), VID un VSAA e-pakalpojumiem, kā arī saņemt informāciju
un praktisku palīdzību darbā ar datoru, internetu, eID viedkaršu lasītāju.
Atklāšanas pasākumā piedalīsies
VARAM, LAD, VZD, Nodokļu pārvaldes Klientu apkalpošanas daļas
(NP KAD) pārstāvji, Bauskas novada
domes deputāti, VPVKAC būvnieki,
būvdarbu vadītāji un citas personas.
Līdz ar VPVKAC atklāšanu no
2019. gada 1. februāra Bauskā mainīsies VID klātienes pakalpojumu
saņemšanas vieta. Turpmāk VID
pakalpojumi klātienē būs pieejami
Bauskas novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas
centrā (VPVKAC) Uzvaras ielā 1,
Bauskā. Savukārt līdzšinējā adresē
- Dārza ielā 14A, no šī gada 1.februāra VID klātienes klientu apkalpošana vairs netiks veikta.
Bauskas novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas
VID darbinieki klientus klātienē apkalpos pirmdienās, otrdienās un ceturtdienās šādā darba laikā:
Pirmdien: 9.00-12.00;
12.30.-.18.00,
Otrdien: 9.00-12.00;
12.30-17.00,
Ceturtdien: 9.00-12.00;
12.30-17.00.
Savukārt, trešdienās no plkst.
8:00-17:00 un piektdienās no plkst.
8:00-17:00 biežāk izmantotos VID
pakalpojumus, piemēram, gada ienākumu deklarācijas pieņemšanu,

turpinājums 2.lpp

Pirmo reizi pēc daudziem gadiem Bauskas muzejā satikās gandrīz visa pirmo pedagogu komanda, tie bija pedagogu
un audzēkņu sirsnīgas tikšanās svētki
Bauskas Mākslas skolas 30. jubilejas izstāde Bauskas muzejā, 25.
janvārī, bija pedagogu un audzēkņu
sirsnīgas satikšanās svētki. Absolventu darbu izstādē varēja aplūkot
37 autoru darbus. Atklājot jubilejas sarīkojumu, Bauskas novada
domes priekšsēdētājs Arnolds Jātnieks pasniedza pašvaldības Goda
rakstu ilggadējai direktorei, tagad –
Mākslas skolas skolotājai – Mārītei
Šulcei, par profesionālu un radošu
pedagoģiskā darba vadību un nopelniem skolas attīstībā.
Skolas bijušos un tagadējos
skolotājus, audzēkņus un viesus
uzrunāja bijušās Mākslas skolas
direktores - Inese Hofmane, Jana
Jaunzeme un jau pieminētā Mārīte
Šulce, kā arī kādreizējā audzēkne,
tulkotāja, dzejniece un Latvijas
Kultūras akadēmijas docente Ingmāra Balode.
Absolventu
darbu
izstādes
„Satikšanās” atklāšana, par godu
Mākslas skolas 30.jubilejai, aiz-

ritēja ģimeniskās un nostaļģiskās
noskaņās, skaistu atmiņu ieskautā
pasākumā, kurā smaidi no klātesošo
sejām neizzuda ne mirkli.
Pirmo reizi pēc daudziem gadiem
Bauskas muzejā satikās gandrīz visa
pirmo pedagogu komanda – Inese
un Dairis Hofmaņi, Kārlis Sinka,
Līga Elmane, Mārīte Siliņa, Gunārs
un Zinaida Grīnfeldi, Mārīte Šulce,
Inese Mežkaze, Velda Miziša. Mūsu
vidū vairs nav skolotāju Valdas Vilītes un Mirjamas Liepas, bet jubilejas vakarā viņas ne reizi vien atcerējās kolēģi un audzēkņi.
Darbu autori saņēma piemiņas
velti - BMMS audzēkņu un darbinieku veidoto grāmatu „Seno lietu stāsti” un īpašu piemiņas afišu.
Atbilstošu muzikālo noskaņu un
radoši elēģisku noskaņu pasākumā
radīja jaunās vijolnieces Līga Vaivare, Ance Ūdre, (ped. Aiva Avotiņa, koncertmeistare Evija Bonāte)
un flautu skolotājas Zane Jurēvica
un Laura Meždreija

Izstāde „Satikšanās” ir veidota
ar domu parādīt mākslas veidu un
žanru daudzveidību. Koncepcijas autors un izstādes iekārtotājs ir
Bauskas Mūzikas un mākslas skolas
(BMMS) direktora vietnieks Ainārs
Pastors.
Kopš 2017. gada 1. septembra
Mākslas skolai ir mainīts statuss –
tagad tā ir apvienota profesionālās
izglītības iestāde - Bauskas Mūzikas
un mākslas skola. Katra skola darbojas atsevišķā ēkā gluži tāpat kā
agrāk: mākslas nodaļa atrodas Dārza ielā, bet mūzikas – Upmalas ielā.
Taču radniecīgu skolu apvienošana
ir pavērusi daudz plašākas attīstības un radošu projektu īstenošanas
iespējas.
BMMS mākslas nodaļā pašlaik
mācās 136 audzēkņi. Darbojas sagatavošanas grupas, jauniešu un pieaugušo tālākizglītības programmas.
Bauskas Mākslas skolas jubilejas
izstāde būs pārstāvēta ar mākslas

dažādu veidu un žanru daudzveidību. BMMS direktores vietnieks
Ainārs Pastors informē, ka ekspozīcijā iekļauti grafikas, glezniecības,
tēlniecības, tekstilmākslas, keramikas, stikla mākslas, dizaina, tekstilmākslas, vēsturisko stilu tērpu, rotu
meistaru darbi, multimediju mākslinieku prezentācijas, kā arī dažu
arhitektu jaunākie projekti.
Mazliet no vēstures. Bauskas
Mākslas skolu 1989. gadā nodibināja Bauskas rajona izpildkomiteja.
Pirmā tās direktore, satura un standartu izveidotāja bija māksliniece
Inese Hofmane. Skolas dibināšanas
ideju dedzīgi atbalstīja pašvaldības
toreizējie vadošie darbinieki Ģirts
Bernauts (1951–2018) un Aleksandrs Paklons.

Foto un teksts
Artūrs Dulbe, sabiedrisko
attiecību speciālists
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turpinājums no 1.lpp

iesniegumu pieņemšanu par elektroniskajām algas nodokļu grāmatiņām, iedzīvotāju ienākuma nodokļa
atvieglojumu reģistrēšanu/anulēšanu, iedzīvotājiem klātienē sniegs
Bauskas novada valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas
centra darbinieki. Šie darbinieki arī
var nodrošināt klientiem atbalstu

darbā ar VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu, informējot un apmācot klientus VID e-pakalpojumu
izmantošanā.

miem, to saņemšanas kārtību, procedūru un nepieciešamajiem dokumentiem, kā arī sniegt konsultācijas
par valsts iestāžu pakalpojumiem
un valsts iestāžu e-pakalpojumu
lietošanu.

Bauskas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centra (VPVKAC) mērķis
ir sniegt informāciju un konsultēt
privātpersonas un uzņēmējus par
pašvaldības sniegtajiem pakalpoju-

Artūrs Dulbe,
sabiedrisko attiecību speciālists

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Bauskas novada
administratīvajā teritorijā
Pamatojoties uz dabas resursa nodokļa palielinājumu no 35.00EUR
uz 43.00EUR , informējam Jūs , ka ar 2019.gada 1.janvāri maksa par
1.0 m3 (vienu kubikmetru) sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Bauskas novada administratīvajā teritorijā , tiek
noteikta 16.93EUR/m3 (bez pievienotā vērtības nodokļa).

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

No 01.01.-31.12.2019(EUR/t)

57.47 bez PVN

65.47 bez PVN

69.54 t.sk. PVN

79.22 t.sk. PVN

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa Bauskas
novada administratīvajā teritorijā
Maksas veidi
1.0 m3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa (EUR/m3)

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

Spēkā esošā maksa
15.81 bez PVN

19.13 t.sk.
PVN

No 01.01.-31.12.2019
16.93 bez
PVN

Izmaiņas

20.49 t.sk.
PVN
7%

3.79 bez PVN

4.59 t.sk.
PVN

4.06 bez
PVN

4.91 t.sk.
PVN

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 2570% 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 ie-

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada dome 2019.gada
27.februārī Uzvaras ielā 1, Bauskā
rīko pašvaldības nekustamo īpašumu (dzīvokļu), atklātas mutiskas
izsoles ar augšupejošu soli:
1. Baznīcas iela 12-8, Bauska,
57,3 m², sākumcena - EUR 2500,00,
izsoles laiks plkst. 13.30.
2. Pils iela 20-2, Mežotnes pag.,
32,1 m², sākumcena - EUR 1300,00,
izsoles laiks plkst. 14.00.
3. „Pukši” -3, Dāviņu pag., 36,4

m², sākumcena - EUR 320,00, izsoles laiks plkst. 14.15.
4. „Pukši” -4, Dāviņu pag., 21,3
m², sākumcena - EUR 240,00, izsoles laiks plkst. 14.30.
Personām, kuras vēlas piedalīties
izsolē, jāiemaksā nodrošinājums –
10% no nekustamā īpašuma izsoles
sākumcenas Bauskas novada domes,
reģ. Nr.90009116223, bankas kontā
Nr.
LV66UNLA0050019706571,
AS „SEB” banka, kods UNLALV2X

priekšējiem 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.

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

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

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

Ievas Māja
Ievas Virtuve
Praktiskie Rokdarbi
Saimniece
Verena RUS

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

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

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

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

„Bauskas Novada Vēstis” lasāmas arī Bauskas
novada mājas lapā www.bauska.lv
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Vidusskolēni apmeklē olu un olu produktu lielāko ražotāju Ziemeļeiropā
venais mērķis bija iepazīties arī ar uzņēmuma
eksporta spēju, eksporta
tirgu, nozares specifiku,
konkurenci uzņēmuma
veiksmes stāstu. „Balticovo” produkcija tiek
eksportēta ne tikai uz
Baltijas un Skandināvijas valstīm, bet arī uz
Vāciju, Poliju, Čehiju,
Slovākiju,
Ungāriju,
Rumāniju,
Bulgāriju,
Beļģiju kā arī uz Āfrikas
un Tuvo austrumu valstu
reģionu.

Turpinoties Interreg V-A Latvijas Lietuvas Pārrobežu sadarbības
programmas 2014. – 2020.gadam
ietvaros īstenotā projekta „Biznesa bibliotēku potenciāla attīstība
uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās” (BUSINESS BAG) akti-

vitātēm, vidusskolēniem no Bauskas Valsts ģimnāzijas, sadarbībā ar
Bauskas Biznesa bibliotēku, 17.janvārī tika organizēta izglītojoša vizīte
uz Ziemeļeiropā lielāko olu un olu
produktu ražotni – A/S „Balticovo”.
Skolēniem bija dota iespēja klātienē apmeklēt un uzzināt vairāk
par A/S „Balticovo” – olu ražotni
ar vairāk kā 40 gadu pieredzi olu un
olu produktu ražošanā. Vizītes gal-

Lai gūtu vispārēju
priekšstatu par uzņēmuma darbības specifiku,
Toms Auškāps, uzņēmuma Komunikācijas un
attīstības direktors, skolēniem bija
sagatavojis interaktīvu prezentāciju par uzņēmuma vēsturi, attīstību,
iepazīstināja ar daudzveidīgo uzņēmuma ražoto produkciju, iepakojumiem un produktu dzīves ciklu
– no idejas līdz reālam produktam,

savukārt Verners Rinkovičs, Putnkopības saimniecības daļas direktors, skolēniem bija noorganizējis
ekskursiju olu ražotnē, kur olas tiek
sašķirotas un sapakotas. Skolēni
iepazinās ar augstajiem kvalitātes
kontroles standartiem, drošību, modernajām ražošanas un olu
šķirošanas tehnoloģijām.

rākajām pasākuma daļām, kas tika
iemūžināta gandrīz katra skolēna
viedtālrunī, apmeklējot olu ražotni,
bija ietērpšanās vienreizējās lietošanas apmeklētāju komplektā, kas
sastāv no polietilēna halāta, polipropilēna cepurītes un bahilām.
Skolēniem pavadītais laiks A/S
„Balticovo” sniedza augstu pievienoto vērtību, jo skolēni ne tikai
interaktīvā veidā uzzināja par liela,
eksportējoša uzņēmuma darbību,
bet arī lauza stereotipus un aizspriedumus par putnu labturības jautājumiem. Šis apmeklējums paplašinājis skolēnu redzesloku un sniedzis
priekšstatu par ikdienā neierastas
uzņēmējdarbības nozares darba specifiku.
Bauskas novada pašvaldība pateicas A/S „Balticovo” par viesmīlīgo uzņemšanu un ieinteresētību
skolēnu izglītošanas procesā!
Projekta „Biznesa bibliotēku potenciāla attīstība uzņēmējdarbības
veicināšanai pašvaldībās” (BUSINESS BAG), Nr.LLI-155 kopējās
izmaksas ir 628 335 eiro. Projekta

līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 534 085
eiro.

Laine Baha, Attīstības un
plānošanas nodaļas projektu
vadītāja

Viena no skolēniem
izraujošākajām un jaut-

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

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

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

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

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

„Bigas krūze” atgriežas Bauskā
Bauskas Kultūras centrā 19. janvārī, norisinājās Latvijas vidējās
paaudzes un senioru deju kolektīvu
konkurss-sadejošana „Bigas krūze
2019”, kas šogad notika jau piekto
reizi. Šogad par labāko no 10 deju
kolektīviem atzīts Bauskas Kultūras
centra SDK „SenBiguļi”, vadītāja
Santa Zemīte.
„Iegūt galveno balvu bija negaidīts pārsteigums, domāju, ka kolektīva dejotāji pārsteidza paši sevi.
Konkursam gatavojāmies cītīgi – cīnījāmies ar nostieptiem pirkstgaliem
un precīziem gājieniem. Šajā dienā
„SenBiguļi” bija aizdevušies pie
Bigas uz kapiem, kas iedeva emocionālu lādiņu un sparu saņemties,”
atklāj konkursa idejas autore, SDK
„Senbiguļi” vadītāja Santa Zemīte.
„SenBiguļi” žūrijas vērtējumam nodeva deju „Apinītis” ar Viļa Ozola
horeogrāfiju un „Zynu, zynu tāva
sātu” ar Ilmāra Dreļa horeogrāfiju.
Šogad kolektīvu sniegumu vērtēja 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.
Konkursa – sadejošanas galvenā
iecere ir izcelt un jaunajai dejotāju
paaudzei parādīt seno deju pūru, kā
arī popularizēt latviešu tautas deju
tradīcijas, atklājot to daudzveidību.

Konkursa ideja tās autorei Santai
Zemītei radās ar vēlmi pieminēt
ilggadējo Bauskas tautas deju kolektīvu vadītāju, Bauskas rajona
virsvadītāju un kultūras darbinieci Birutu Hegenbarti. „Man likās,
ka viņu vajag pieminēt, atcerēties
un viņas vārdā darīt, jo Biruta bija
gruntīga deju skolotāja. Nolēmām,
ka kauss viņai nepiedienētu, jo Bigai
visur bija krūze ar tēju vai kafiju, tā
arī radās Bigas krūze,” stāsta Santa
Zemīte. Viņa vērtē, ka konkurss ir
audzis labi, tas ir pilnveidojies un
joprojām rodoties jaunas idejas, kā
to varētu attīstīt nākotnē – plānā jau
esot uzlabojumi, ko ieviest nākamajā
gadā, kad par Bigas krūzi sacentīsies
vidējās paaudzes deju kolektīvi.
Konkursā – sadejošanā „Bigas
krūze” piedalījās 11 senioru deju
kolektīvi – Svitenes kultūras nama
SDK „Šurpu turpu”, Aizkraukles
pagasta SDK „Aizkrauklis”, Dobeles kultūras nama SDK „Dobelnieki”, 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 un šogad netika vērtēti.

Ilze Lujāne,
sabiedrisko attiecību
speciāliste
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Realizētie projekti „MĒS SAVAM NOVADAM 2018”
Bauskas novada pašvaldība jau
trešo gadu pēc kārtas piedāvā iespēju piedalīties projektu konkursā
„Mēs savam novadam”, kur ar savu
iniciatīvu un darbu ir iespēja īstenot
dažādas projektu idejas, uzlabojot
dzīves kvalitāti un apkārtējo vidi.

2018.gada izsludinātajā projektu
konkursā tika iesniegti 18 dažādi
projektu pieteikumi, no kuriem apstiprināti, atbalstīti un arī realizēti
tika 11 projekti.
Šo atbalstīto projektu ietvaros
tika labiekārtota Bauskas novada

vide, dots atbalsts veselīga dzīvesveida veicināšanai, vēstures liecību
un materiālu saglabāšani un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai.
Prieks, ka veidojot sadarbību ar
Bauskas novada nevalstiskajām organizācijām un cilvēkiem, kas brīv-

prātīgi ir gatavi iesaistīties jaunu
ideju īstenošanā, mums atkal ir izdevies paveikt tik daudz. Tas noteikti ir
liels kopā strādāšanas prieks, kas ik
gadu apliecina, ka tieši kopā būšana
ir lielākā vērtība, ko iegūst katrs no
projekta dalībniekiem, pasniedzot

dāvanu sev, savam novadam un visai Latvijai.
Sakām lielu paldies ikvienam,
kas centās, nāca ar jaunām idejām
un piedāvāja tās kopīgi īstenot.
Aicinām būt tikpat aktīviem arī
turpmāk!

Biedrība „Prāta laiks”. Projekts „Bauskas dambretistu veiksmes Latvijas simtgadei”

Biedrība „Bauskas Impulss”. Projekts „Radošums vieno 2018”

Biedrība „Sadarbības tilts”. Projekts „Peldošās laipas izbūve Mežāžu
pludmalē”

Ceraukstes pagasta attīstības biedrība „Rudenāji”. Projekts „Senioru
deju kolektīva „Senbiguļi” tēls Bauskas novadā”

Biedrība „Meistars Gothards”. Projekts „Sarunas pie upes”

Biedrība „Īslīces sieviešu klubs „Rītausma” .Projekts „Lai lepni plīvo
karogs mastā!”
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Ģimeņu, kurās ir cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem, biedrība „Ābulis”.Projekts „Mēs no savas tautas”

Biedrība „Bauskas sākumskolas padome”. Projekts „Tūrisma ceļvedis
„Izzini Bausku bērna acīm””

Jaunsaules Evaņģēliski luteriskā draudze. Projekts „Mūzika Jaunsaules
Evaņģēliski luteriskajai draudzei”

Budbergas Svētā Pāvila Evaņģēliski luteriskā draudze Reliģiska organizācija. Projekts „Budbergas Svētā Pāvila ev.lut. baznīcas teritorijas
sakopšana”

Nāc, piedalies!

Biedrība „Kopdaris”. Projekts „Sakopsim savu māju!”

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

„Bauskas Novada Vēstis” lasāmas arī Bauskas
novada mājas lapā www.bauska.lv
nākamais numurs iznāks 15.februārī.
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Aktuāli novadā
Novuss
13.janvārī, Bauskas novada pašvaldības sporta bāzes manēžā risinājās Bauskas novada 2019.gada
čempionāts novusā, kurā piecpadsmit spēļu kārtās tika noskaidrots
spēcīgākais no 16 finālistiem. Visas
dienas garumā notika interesantas,
spraigas, skaļas un klusākas novusa cīņas. Sportisti viens otram gadiem ilgi pazīstami, un tomēr katra
partija savādāka, neprognozējama.
Spēles vienmēr tiek analizētas un
meklēti veiksmīgākie risinājumi
pretinieka kauliņu „neitralizēšanai”.
Pirmās divas vietas šoreiz šķir tikai
viens punkts, un 2019.gada Bauskas novada čempiona godā Sporta
meistars Eduards Lauks, bet sudraba kauss pirmajam mūsu puses
meistaram, joprojām aktīvajam brunavietim Ringoldam Karosam. Trešajā vietā Meistarkandidāts Aldis
Pavilons, ceturtais vēl viens Sporta
meistars – Vilnis Pelcers. Tālākais
vietu sadalījums – 5.v.Edgars Siliņš, 6.v.Jānis Salna, 7.v.Oskars Sirmelis, 8.v.Ainis Bilinskis, 9.v.Gints
Uškurs, 10.v.Staņislavs Bednarčiks,
11.v.Aivars Vancāns, 12.v.Aigars
Francis, 13.v.Raimonds Smalkais,
14.v.Pēteris Simsons, 15.v.Andis
Veidemanis, 16.v.Kaspars Šilo.

12 g. vec. meitenes 1 km
1. Anete Čakša 8:00
2. Marika Liepiņa 8:34
3. Marta Tērauda 9:25
4. Kitija Strautiņa 9:52
8 – 12 g. vec. zēni 1 km
1. Kārlis Čakšs 8:59
2. Rinalds Žebers 9:57
3. Klāvs Kampuss 10:11
13 – 18 g.vec meitenes 2 km
1. Ligija Kampuse 16:06
13 – 14 g.vec zēni 2 km
1. Krišjānis Čakšs 13:53
2. Alberts Straģis 16:09

Brunava, Ceraukste I un Ceraukste
II.
Ņemot vērā prognozējamos komandu spēku sadalījumus, vienības tika sadalītas 2 apakšgrupās
„A” grupā – Bērzkalni/HK Bauska,
Strēlnieks, „Bieds visiem” un Ceraukste II, „B” grupā – „Internacionāļi”, Brunava, Garoza, Ceraukste I.
Sacensības uzsāka Ceraukste II
un Bērzkalni/HK Bauska pieredzējušie hokejisti. Kā bija paredzams,
meistarīgāku spēli demonstrēja
Bērzkalni/HK Bauska spēlētāji
– Gatis Feldmanis, Jānis Karūss,
Kristaps Ozols, Gints Jansons un
Mārtiņš Tihanovs. Pirmā cīņa noslēdzās ar viņu uzvaru 10 pret 4.

Garijevs, Rūdolfs Brikmanis un
Mārtiņš Bukšs pirmajā apakšgrupas
spēlē ar rezultātu 4 pret 7, atzina komandas „Bieds visiem”, kurā atzīstamu sniegumu demonstrēja Aivars
Brūvers, Lainings Metenis, Aigars
Miļūns, Aivars Zīriņš, Kaspars Priedeslaipa un Didzis Bonāts, pārākumu. Uzvarot ar rezultātu 7 pret 0,
mājinieku, Garozas vienība – Gvido
Kalnmalis, Andris Bergmanis, Jānis
Kalnmalis, Jānis Staļūns, Jānis Osis,
Ģirts Štubis un Mārcis Kalnmalis,
neatstāja nekādas cerības Brunavas
komandai – Jānim Dunkulim, Artūram Jurševicam, Andris Purviņam,
Klāvam Jansonam, Uģim Jirgensonam un Jānim Jirgensonam.

Savukārt, otrajā spēlē, par pārsteigumu klātesošajiem, parūpējās Ceraukstes pirmā komanda – Nauris
Dumbrovskis, Mārtiņš Dulbe, Aivis

Izspēlējot apakšgrupu turnīrus,
kļuva zināmas 4 labākās komandas, kuras savstarpēji tiekoties pēc
krusta sistēmas, noskaidroja finā-

Barkovskis, Artūrs Bauris un Artūrs
Dulbe, kas ar rezultātu 6 pret 3,
pārspēja vienību „Internacionāļi”,
kurā startēja gana meistarīgie Mareks Matuzonis, Dāvis Neikšāns,
Oļegs Arsentjevs, Toms Rozentāls
un Kaspars Matuzonis. Strēlnieka jaunieši Ritvars Dziļums, Artis
Stunda, Vladimirs Garijevs, Igors

listus. „A” grupā pirmās divas vietas izcīnīja Bērzkalni/HK Bauska
un „Bieds visiem” komandas. „B”
grupā situācija bija sarežģītāka, jo
trijām vienībām izrādījās vienāds
punktu skaits, tikai rēķinot savstarpējo spēļu attiecību, grupas uzvarētājiem Garozas komandai, pusfinālā
pievienojās Ceraukste I hokejisti.

Slēpošana
Svētdien,19.janvārī, Vecsaules
sila trasēs, ilggadīgā sadarbībā ar
slēpošanas entuziastu un veselīga
dzīves veida atbalstītāju Herbertu
Mucenieku, notika Sporta centra
„Mēmele” 2019.gada sacensības
slēpošanā. Šajā reizē baltajās sila
trasēs devās 31 slēpotgribētājs. Jaunākais sacensību dalībnieks bija astoņgadīgais Klāvs Kampuss, savukārt pieredzējušākajam slēpotājam
Zigfrīdam Bukovskim jau 82 gadi.
Sacensību dalībniekus sveica
Vecsaules sila slēpošanas trašu
saimnieks H.Mucenieks. Viņš iepazīstināja slēpotājus ar noteikumiem
sacensību laikā un trašu atzīmēm.
Pirmie sacensības uzsāka slēpotāji, kuriem, atbilstoši sacensību nolikumam, bija jāveic 1 km trase – 8
– 12 gadus veci zēni un meitenes un
vecākās grupas kundzes. Tad sekoja
starts 2km distancē jauniešiem, sievietēm un kungiem pēc 50, bet kā
pēdējais savu slēpojumu veica Jānis
Čakšs, kuram bija jāveic 4km trase.
Aktīvi savējos atbalstīja Mežgaļu
pamatskolas sporta skolotāja Dace
Kalniņa, vecākie slēpotāji priecājās
par atkalsatikšanos. Jaunākajai paaudzei bija iespēja novērtēt sporta
meistares Annas Pakalnes ātro slēpojumu. Kā vienmēr, mūsu puses
slēpošanas pasākumos, ar kuplāko
dalībnieku skaitu bija pārstāvēta
Kampusu un Čakšu ģimene. Sacensību uzvarētāji saņēma medaļas. Pieredzējušākie –Anna Pakalne
un Zigfrīds Bukovskis arī Latvijas
100gades sporta spēļu piemiņas medaļas. Slēpošanas entuziasti cer, ka
šī gada ziema dos iespēju tikties vēl
kādās sacensībās. Tāpat sacensību
dalībnieki vienojās par dalību Vanagkalna slēpošanas festivālā 2019,
kas no 8.-10. februārim risināsies
Piebalgā.
Bauskas novada sporta centra
„Mēmele” balvu izcīņa slēpošanā:
10 – 11 g.vec meitenes 1 km
1. Agate Straģe 10:02
2. Elīza Straģe 11:09
3. Evelīna Strautniece 12:10

16 – 18 g.vec zēni 2 km
1. Toms Kampuss 10:27
2. Matīss Čakšs 11:59
3. Mikus Kampuss 12:18

Pirmajā pusfināla cīņā, Bērzkalni/HK Bauska ar 6 – 4 pārspēja
ceraukstiešus, bet Garoza, teicamā
spēlē ar 8 – 1 uzveica „Bieds visiem” vecmeistarus. Cīņā par 7.-8.
vietu „Internacionāļi” ar rezultātu 9
– 3 uzvarēja Strēlnieku, bet sacensībā par 5.-6.vietu Brunava ar 2 – 3
zaudēja Ceraukstes otrajai vienībai.
Spēle par 3.vietu starp Ceraukste I
un „Bieds visiem” hokejistiem, neraugoties uz tuvojošos vakaru, izrādījās aizraujoša un saistoša visiem
atbalstītājiem un skatītājiem. Cīņas
pamatlaiks noslēdzās ar rezultātu 2
pret 2, līdz ar to uzvarētājs tika noskaidrots pēcspēles metienos, kur,
tikai ar desmito metienu, Ceraukstes
komanda izrāva bronzas godalgas.
Finālā, garākais Garozas komandas rezervistu soliņš un mājas
„borti” palīdzēja uzvarēt Bērzkalni/
HK Bauska vienību ar 7 pret 2, un
saņemt uzvarētāju kausu un zelta
godalgas. Šī gada pirmā hokeja turnīra rezultatīvākais spēlētājs Gatis
Feldmanis.
Paldies Gvido Kalnmalim un
viņa domu biedriem par lielisko
ledu, kā arī Ritvaram Dziļumam un
Marekam Matuzonim par atsaucību
sacensību tiesāšanā.
Jācer, ka ziema lutinās un hokeja
cienītājiem vēl būs iespēja izmēģināt savu varējumu. Nākošais turnīrs
Garozas ciemā iecerēts 10.februārī.
Februārī paredzēts uzsākt novada
2019.gada volejbola un telpu futbola čempionātu maratonu. Sporta
centra Mēmele sporta darba organizatore Inga Ūbele gaidīs komandu
pieteikumus telpu futbolā līdz 11.
februārim, volejbolā līdz 18.februārim. Ar sacensību nolikumiem tuvākajā laikā varēs iepazīties mūsu
mājas lapā www.sportsbauska.lv.

Inga Ūbele, sporta centra
„Mēmele” sporta darba
organizatore
FOTO:sportsbauska.lv

35 – 49 g.vec sievietes 2 km
1. Agnese Čakša 15:15
2. Solvita Kampuse 16:03
3. Dace Kalniņa 16:25
35 – 49 g.vec vīrieši 4 km
1. Jānis Čakšs 26:35
50 – 64 g.vec sievietes 2 km
1. Ingrīda Šēnere 15:55
2. Daina Mičule 17:40
3. Olga Rozentāle 18:09
50 – 64 g.vec vīrieši 2 km
1. Bogdans Kohanovskis 11:39
2. Ivars Rozentāls 11:46
3. Imants Grencis 14:00
65+ sievietes 1km
1. Anna Pakalne 6:46
2. Kornēlija Zemīte 9:06
65+ vīrieši 1km
1. Jānis Mičulis 16:00
2. Abreks Ibragimovs 16:02
80+ vīrieši 1 km
1. Zigfrīds Bukovskis 17:24

Hokejs
20.janvārī Mežotnes pagasta Garozas ciema slidotavā notika „Jaunā
gada” kausa izcīņa dīķa hokejā. Turnīrā piedalījās 8 vienības – Garoza,
Bērzkalni/HK Bauska, „Bieds Visiem”, „Internacionāļi”, Strēlnieks,

„Bauskas Novada
Vēstis” lasāmas arī
Bauskas
novada mājas lapā
www.bauska.lv
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Pašvaldības policijas informācija
Bauskas novada pašvaldības policijas atskaite par 2019.gada janvāri
(pārskata periods 17.12.2018.-28.01.2019.)

Dzimtsarakstu ziņas

Bauskas novada Dzimtsarakstu nodaļā sastādītie civilstāvokļa
reģistri 2018.g. (pēc dzimušo un mirušo deklarētajām dzīves vietām)
Dzimušie

Laulības

Mirušie

Bauska

68

122

Brunava

12

12

Ceraukste

13

18

Code

22

31

Dāviņi

5

13

10

Gailīši

16

13

Izskatīti personu iesniegumi

7

Īslīce

23

42

Administratīvās lietvedības uzsākšana

16

Mežotne

5

27

Atteikt uzsākt administratīvo lietvedību

3

Vecsaule

17

25

Atlikumā materiāli

12

Kopā Bauskas
novadā*

181

303

Izteikti aizrādījumi par izdarītajiem administratīvajiem pārkāpumiem

105

Citas pašvaldības

7

Kopā

188, t.sk. 72
meitenes, 116
zēni

190 t.sk. 24 baznī- 409, t.sk. 203
cas laulības, 9- ar sievietes, 206
ārvalstu pilsoņiem vīrieši

Salīdzinājumā ar
2017.gadu

-29

+10

Sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli

21

Par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa noteikumu pārkāpumiem

14

Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu Nr.11 „Saistošie noteikumi par sabiedrisko kārtību Bauskas
novada administratīvajā teritorijā” neievērošanu

7

Saņemti personu iesniegumi

Nodrošināta sabiedriskā kārtība un drošība publisku pasākumu laikā

7

Sadarbība ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu

1

Sadarbība ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu

3

Sadarbība ar Valsts policiju

24

Sadarbība ar Rundāles novada Pašvaldības policiju

2

Sadarbība ar Bauskas novada Bāriņtiesu un/vai Sociālo dienestu

8

Sadarbība ar SIA „Vides serviss”

4

Personu nodošana Valsts policijas darbiniekiem

7

Personu nogādāšana dzīvesvietā

43

Personu nogādāšana naktspatversmē „Gaiziņš”

6

Personu nogādāšana slimnīcā, slimnīcā „Ģintermuiža”

1

Administratīvā kārtā aizturētas personas

7

Aizturētas meklēšanā esošas personas

1

Klaiņojošu, pamestu, ievainotu, mirušu dzīvnieku nogādāšana dzīvnieku patversmē

9

Bauskas novada pašvaldības policijā saņemti 138 izsaukumi, no tiem:
no fiziskām personām

64

no juridiskām personām

7

no Valsts policijas

67

patrulēšanas laikā konstatēti pārkāpumi

101

par klaiņojošiem, pieklīdušiem, pamestiem, mirušiem dzīvniekiem

14

par labturības prasību mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumu neievērošanu

6

par sabiedriskās vietās guļošām personām

13

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

41

par alkoholisko dzērienu lietošanu un personu atrašanos alkohola reibuma stāvoklī bērna klātbūtnē

1

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

1

par smēķēšanu (nepilngadīgais)

4

par smēķēšanu tam neparedzētā vietā

8

par narkotiskām vielām

1

par konfliktiem

20

par neadekvātu, agresīvu, aizdomīgu personu

9

par kautiņiem

3

par meklēšanā esošu personu

1

par suicīdu

1

par transportlīdzekļiem, kas novietoti, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumu prasības

18

par transportlīdzekļa vadīšanu pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumu prasības

4

par ceļu satiksmes negadījumiem

1

par gājējiem noteikto pienākumu pārkāpšanu

20

par darbībām, kas rada troksni un traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru

15

par nepiederošu personu atrašanos īpašumā

3

par īpašuma bojāšanu

5

par zādzībām

2

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

18

par skolas neapmeklēšanu

1

par sadzīves atkritumiem

2

par zāles, atkritumu dedzināšanu

2

par palīdzības sniegšanu

24

par bezpajumtniekiem

1

par ubagošanu

2

Sagatavoja: Irina Mincenberga
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Saskaņā ar pastāvošo likumdošanu,
jaundzimušo mazuļu un mirušo personu reģistrāciju var veikt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā, tāpēc nodaļā reģistrēto dzimušo un mirušo personu skaits
nesakrīt ar Bauskas novadā deklarēto
dzimušo un mirušo personu skaitu:
Bauskas novadā deklarētie jaundzimušie 2018. gadā -197.
Mirušās personas, kuras bija deklarētas Bauskas novadā 2018.gadā - 329.
Populārākie vārdi zēniem:
Ralfs- 7 ģimenēs, Olivers - 6 ģi-

106

+42

menēs, Alekss - 4 ģimenēs, Artūrs,
Emīls, Gustavs, Markuss, Jēkabs,
Reinis, Renārs,Toms- 3 ģimenēs.
Populārākie vārdi meitenēm:
Alise - 5 ģimenēs, Amēlija, Emīlija- 4 ģimenēs, Stefānija - 3 ģimenēs
9 bērniem doti divi vārdi (2 meitenēm un 7 zēniem).
Retāk sastopamie vārdi- Elife,
Enza, Gabija, Katalina, Lueta, Rianna, Tifānija
Ārons ( 2 ģimenēs), Bendžamins,
Evans, Kālebs, Mateo, Matijs.

Reģistrēto mirušo iedalījums pēc vecuma
0 -15 gadi
16 - 30 gadi
3
31 -59 gadi
58
60 un vairāk gadi 348 (85 % no mirušo skaita).

Dzimtsarakstu ziņas no 18.12.2018. līdz 29.01.2019.
Reģistrēti dzimušie 24,t.sk. 17 meitenes un 7 zēni
Reģistrēti mirušie 67, t.sk. 34 sievietes un 33 vīrieši
Reģistrētas laulības 13, t.sk. baznīcā Bērniem doti vārdi: Gvido, Rūdolfs, Bruno, Egīls, Marks, Eliass,
Enriko Gustavs un Leila, Elisa, Emma, Robina, Luīze, Keita, Sofija,
Džeina, Alise, Elija, Lauma, Milana, Elizabete, Emīlija,
Marta - 3 ģimenēs.

Apsveikumi
Sirsnīgi sveicam mūsu novada dižos jubilārus
Jozapu ALEKSANDRAVIČU Mežotnē
Kārli VAIVARU Bauskā
Almu GRAUDIŅU Bauskā
Liliju MARĢI Bauskā
Rūdolfu ŽAMAITI Brunavā - 103.dzimšanas dienā

Sirsnīgi sveicam Zelta kāzās
Kārli un Silviju BEITIŅUS Vecsaulē

Sirsnīgi sveicam Dimanta kāzās
Laimoni un Ļubovu KALNIŅUS Codē
Arnoldu un Martu RUISUS Vecsaulē

8

lasiet arī www.bauska.lv

2019.gada 1.februārī

Informācija, paziņojumi

Novada kultūras pasākumu plāns februārim
Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

līdz 24.februārim

Bauskas muzejā

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

līdz 5.martam

Bauskas muzejā

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

1. februārī plkst. 17.00

Īslīces Kultūras namā

Izglītības un kultūras iestāžu 7.-9.klašu deju kolektīvu koncerts
„Spēlēju, dancoju”

2. februārī plkst. 16.00

Vecsaules saietu namā

Bauskas Tautas teātra izrāde „Laulību līgums”

2.februārī plkst. 17.00

DFC „Strēlnieki”

Īslīces pagasta amatierteātra „Dadži” viesizrāde bērniem un
pieaPugušajiem „Kaķīša dzirnavas”

8.februārī plkst.18.00

Ceraukstes tautas namā

Bauskas Tautas teātra izrāde „Laulību līgums” (režisore I.Hegenbarte)

9. februārī plkst. 18.00

Bauskas Kultūras centrā

Vidējās paaudzes deju kolektīvu koncerts „Mūžam jaunās sirdis”

9. februārī plkst. 21.00

Īslīces Kultūras namā

Balle pie galdiņiem „Valentīndienu gaidot”

10.februārī plkst. 13.00

Kultūras centrā „Kamarde”

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

14. februārī plkst. 16.30

Kultūras namā „Dāvis”

Galda spēļu un spēļu pēcpusdiena

14. februārī plkst. 19.00

Bauskas Kultūras centrā

Starptautisks projekts – mūzikls „Baltijas Karmena”Jāiegādājas
biļete.

15. februārī plkst. 19.00

Bauskas Kultūras centra
izstāžu zālē

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

16. februārī plkst.16.00

Vecsaules saietu namā

Pasākums „Tuvāk par elpu”

16.februārī plkst.18.00

Īslīces Kultūras namā

Koru koncerts „Mīlestības putenī”

16. februārī plkst. 15.00

Bauskas Kultūras centrā

Seniora kora „Sarma” koncerts

16. februārī plkst. 21.00

Ceraukstes tautas namā

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

17.februārī plkst. 13.00

Vecsaules saietu namā

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

DFC „Strēlnieki”

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

23. februārī plkst. 15.00

Bauskas Kultūras centrā

Eiropas deju kolektīva „Vēlreiz” koncerts „Danči Meteņos”

24. februārī plkst. 12.00

Codes pamatskolas zālē

Starptautiskais folkloras festivāls „Skaidrītes diena”

23.februārī plkst.17.00

Bauskas pils muzejā

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

24. februārī plkst. 15.00

Bauskas Kultūras centrā

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

27. februārī plkst. 11.00

Bauskas Kultūras centrā

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

22. februārī plkst. 13.00

Bauskas pilī muzicēs senās mūzikas
ansamblis „Modus Vivendi”
Bauskas pils muzejs arī 2019.
gadā aicina uz senās mūzikas koncertiem. Šī gada koncertu ciklu iesāksim 23. februārī plkst. 17.00 ar
senās mūzikas ansambļa „Modus
Vivendi” koncertu „Renesanses
dziesmas mātes valodā”.
Mūzikas vēsturnieki periodu
starp 1450. un 1600. gadu parasti
dēvē par renesanses laikmetu Eiropas mūzikas kultūras evolūcijā.
16.gs. viens no galvenajiem mūzikas žanriem ir madrigāls. Tulkojumā no latīņu valodas matricale ir
dziesma dzimtajā valodā. Madrigāla
žanra izcelsmes sākumi meklējami
tautas dzejā, vienbalsīgā renesanses
ganu dziesmā. Putnu čivināšana,
kavalēriju trokšņi, sievu strīdi tirgus
laukumā – tās ir tikai dažas ainas,
kas pavērsies koncerta kopējā dramaturģijā caur madrigāla žanru.
Senās
mūzika
ansamblis „Modus
Vivendi” dibināts
2006. gada janvārī,
savas gaitas sākot
Jumpravas
evaņģēliski luteriskajā
baznīcā. Kolektīva
dibinātājs un ilglaicīgs vadītājs bijis
diriģents Kaspars
Ādamsons,
kurš
vadību nodevis šā
brīža
vadītājam,
diriģentam Pēterim
Vaickovskim. Ansambļa repertuārs
aptver plašo renesanses un baroka
laikmetu, iekļaujot
gan ļoti pazīstamu
komponistu darbus,
gan meklējot iespēju iepazīt arī jaunus

mazpazīstamu autoru darbus.
Ansambļa pamatsastāvā muzicē:
Maruta Mikožāne /soprāns/, Daiga
Būda /soprāns/, Baiba Mežsēta /
alts/, Miķelis Zumbergs /tenors/ un
vadītājs Pēteris Vaickovskis /bass/.
Koncerta programmā: Klemāns
Ženekēns (Clement Janequin,
1485–1558), Hanss Leo Haslers
(Hans Leo Hassler, c.1564–1612)
u.c.
Biļetes cena:
• Biļetes var rezervēt pa tālr.
63923793, 63922280 vai e-pastu:
bauskaspils@bauska.lv. Rezervētās
biļetes jāizpērk ne vēlāk kā 30 min.
pirms pasākuma
Sīkāka informācija mājas lapā:
www.bauskaspils.lv.

Festivāls „Bauska TASTE” uzsāk biļešu
tirdzniecību
cumam (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).
No 1. jūlija biļetes cena visās
„Biļešu paradīze” kasēs būs 25,eiro, kā arī būs iespēja iegādāties
vienas dienas biļeti par 13,- eiro.
Festivālā „Bauska TASTE” uzstājušies tādi Latvijā atzīti mūziķi
kā Intars Busulis un Abonementa
orķestris, Skyforger, Jumprava,
Pērkons, Carnival Youth, Sudden
Lights, Aija Andrejeva, Astro’n’out,
Ralfs Eilands un Latvijas Radio bigbends, Satellites LV, Ozols un Tehnikums, Menuets, Labvēlīgais tips,
kā arī citi iecienīti mākslinieki.

Elīna Jegorova,
Bauskas pils muzejs

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

tivālu „Bauska TASTE” par īpašu
cenu – 15,- eiro, kas no 1. marta
mainīsies uz 20,- eiro.
Savukārt citās „Biļešu paradīze”
kasēs visā Latvijā un tiešsaistes
vietnē bilesuparadize.lv biļetes cena
no 28. janvāra līdz 30. jūnijam būs
20,- eiro.
Bērniem no 12 līdz 17 gadu ve-

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

Bauskas 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.

