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Ziņa
Bauska aicina uz
vērienīgāko notikumu
pilsētā – festivālu
Bauska TASTE

N

ākamajā nedēļas nogalē, 3. un
4. augustā, norisināsies vērienīgākais notikums Bauskā
– festivāls „Bauska TASTE”, kur uz
divām skatuvēm uzstāsies aktuālākie
latviešu mūziķi un jaunie izpildītāji.
Jau trešo gadu pirmajā augusta
nedēļas nogalē festivāls „Bauska
TASTE” aicina doties uz triju upju
ieskauto Bauskas Pilskalna parku,
lai aizraujoši pavadītu laiku, piedzīvojot neaizmirstamas latviešu mākslinieku uzstāšanās un baudot neatkārtojamo festivāla gaisotni.
Šogad uz festivāla galvenās skatuves kāps MESA, The Sound Poets,
Autobuss debesīs, Dzelzs vilks, Triānas parks, Otra puse, Pirmais kurss,
Latvian Blues Band, Kautkaili, Laika suns, Deniss Paskevich & Funk
Therapy Collective, Ingus Pētersons,
Sigma, Gribam būt dīdžejas un baušķenieki Without Borders. Uz otras
festivāla skatuves skanēs Kreisais
krasts, Brīvrunu projekts, Nakts &
Ervīns Ruža, Kontraflovs, kā arī jaunās apvienības no Radio SWH raidījuma „Priekšnams.”
Arī šogad festivālā „Bauska TASTE” būs iespējams piedalīties „Magnēts” rīkotajā rogainingā jeb aizraujošā orientēšanās sacensību paveidā.
Skrējiena dalībnieki varēs izvēlēties
starp dažāda garuma distancēm, kā
arī rīkotāji būs parūpējušies par pašiem mazākajiem sportistiem. Pieteikšanās un detalizētāka informācija
pieejama vietnē magnets.lv.
Šogad festivāla apmeklētājus
gaida jaunas un nebijušas aktivitātes. „Kendama Mārupe” teltī varēs
vērot kendamas paraugdemonstrējumus, izmēģināt prasmes spēlē,
kā arī piedalīties sacensībās. Tāpat
pirmo reizi festivālā būs iespējams
izdejoties klusajā disko, kas notiks
mazajā festivāla skatuvē. Organizatori apmeklētājiem būs sagādājuši
austiņas, kurās mūzikas skaļumu un
kanālu iespējams regulēt pēc paša
dejotāja vēlmēm. Šogad festivālā
viesosies arī Latvijā pirmā mobilā
kvestu jeb izlaušanās istaba „The
Trailer”, ko radījuši Bauskas biznesa
inkubatora dalībnieki. „The Trailer”
ir aizraujošs prāta mežģis, kas jāatrisina, lai pirms uzdevuma veikšanai
atvēlētā laika izkļūtu no izlaušanās
istabas. Aktīvās atpūtas cienītājiem
būs iespēja iepazīties ar ūdens sporta veidu skimbordu – programmā
paraugdemonstrējumi, mini sacensības iesācējiem un amatieriem, kā
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Ziņa

Saistošie noteikumi

turpinājums no 1.lpp

paradīze” kasēs – abu dienu biļetes
cena 25,- eiro, vienas – 13,-. Bērniem no 12 līdz 17 gadu vecumam
(ieskaitot), kā arī pensionāriem un
2. un 3. grupas invalīdiem, uzrādot
apliecību, biļetes cena nemainīga –
7,- eiro. Bezmaksas ieeja festivālā ir
1. grupas invalīdiem un bērniem līdz
11 gadu vecumam (ieskaitot). Latvijas Goda ģimenes apliecības „3+
Ģimenes kartes” īpašniekiem tiek
piemērota 20% atlaide, iegādājoties
biļetes iepriekšpārdošanā.
Pirmajā augusta nedēļas nogalē,
3. un 4. augustā, festivālā „Bauska
TASTE” baudi aktuālāko Latvijas
mākslinieku uzstāšanās, kā arī vienreizēju atpūtu brīnišķīgā gaisotnē!

arī instruktāža tiem, kuri pirmo reizi
kāps uz skimborda dēļa.
Tāpat festivāla organizatori parūpējušies arī par pašiem mazākajiem
apmeklētājiem – „Kids Wonderland” zonā, samaksājot vienreizēju
ieejas maksu, bērni visu dienu varēs
izmantot visas piedāvātās atrakcijas – lāzertagu, airsoft šautuvi, putu
ballīti sestdienā, burbuļu ballīti svētdienā, piepūšamās atrakcijas, DJ
meistarklasi, rotaļu laukumu un citas
atrakcijas. „Krāsu karuselis” gādās
par aizraujošām radošajām darbnīcām un aktīvām laika pavadīšanas
iespējām, savukārt pasākumu aģentūra „Party trip” piedāvās dažādas
lielformāta spēles, kas aizraus gan
bērnus, gan vecākus.
Biļetes pieejamas visās „Biļešu

Ilze Lujāne, sabiedrisko
attiecību speciāliste, Bauskas
Kultūras centrs

Aktuāli pašvaldībā

Paziņojums par izsoli
Bauskas novada dome 2019.
gada 31.jūlijā Uzvaras ielā 1,
Bauskā rīko pašvaldības nekustamo
īpašumu, atklātas, atkārtotas mutiskas izsoles ar augšupejošu soli:
1.„Pukši” -3, Dāviņu pag., 36,4
m², sākumcena - EUR 160,00, izsoles laiks plkst. 13.30.
2.„Pukši” -4, Dāviņu pag., 21,3
m², sākumcena - EUR 120,00, izsoles laiks plkst. 13.45.
3.„Silavas” -2A, Vecsaules
pag., 14,2 m², sākumcena - EUR
150,00, izsoles laiks plkst. 14.00.

izsoles sākumcenas Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223,
bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571, AS „SEB”
banka, kods UNLALV2X un reģistrācijas maksa – EUR 20.00 apmērā Bauskas novada domes, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr.
LV06UNLA0050014355676, AS
„SEB” banka, kods UNLALV2X.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var
Bauskas novada administrācijas
Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā darba
dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel.
63922238, 29168555.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums – 10% no nekustamā īpašuma

Paziņojums par izsoli
Bauskas novada dome 2019.
gada 31.jūlijā pulksten 14.15
Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Veccīruļi”, Vecsaules pag., Bauskas
nov., kadastra Nr. 4092 012 0060,
kas sastāv no zemes vienības ar
platību 3,02 ha, kadastra apzīmējums 4092 012 0060 un dzīvojamās
mājas, būves kadastra apzīmējums
4092 012 0060 001, atklātu, mutisku, atkārtotu izsoli ar augšupejošu
soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā
cena jeb izsoles sākumcena – EUR
5300,- (pieci tūkstoši trīs 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

lasiet arī www.bauska.lv

Nr. LV66UNLA0050019706571,
AS „SEB” banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi „Nekustamā īpašuma – „Veccīruļi”, Vecsaules 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
atzīmi „Nekustamā īpašuma – „Veccīruļi”, 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.

Bauskas novada pašvaldības policija
informē
Atgādinām, ka pamatojoties uz Bauskas novada domes 2011.gada
30.jūlija saistošo noteikumu Nr.11 „Par sabiedrisko kārtību Bauskas novada administratīvajā teritorijā” 14.3.punktu – par zāles nenopļaušanu
īpašumā, lietojumā, kā arī īpašumam piegulošajā teritorijā gadījumos, ja zāles garums pārsniedz 20 cm, Bauskas novada pašvaldības policija var saukt pie administratīvās atbildības, kas paredz naudas
sodu fiziskām personām līdz 35 eiro, juridiskām personām līdz 70 eiro.
Lūdzam savlaicīgi sakārtot īpašumus un uzturēt tos kārtībā.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2019.gada 30.maijā Nr.11
(protokols Nr.6, 17.punkts)

Grozījumi Bauskas novada
domes 2018.gada 26.jūlija
saistošajos noteikumos
Nr.19 „Saistošie noteikumi par Bauskas novada
pašvaldības stipendijas
piešķiršanu studējošiem,
kuri apgūst medicīniskās
izglītības programmu”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 43.panta trešo daļu.
Izdarīt Bauskas novada domes
2018.gada 26.jūlija saistošajos noteikumos Nr.19 „Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības
stipendijas piešķiršanu studējošiem,
kuri apgūst medicīniskās izglītības
programmu” šādus grozījumus:

rezidentūras pabeigšanas reģistrēties Nacionālajā veselības dienestā
primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju gaidīšanas sarakstā vai uzsākt darbu ģimenes ārsta praksē Bauskas administratīvajā
teritorijā, nostrādājot piecus gadus.”
2.Izteikt pielikumu „Līgums”
jaunā redakcijā.

Domes priekšsēdētājs
A.Jātnieks

1.Papildināt 9.3.apakšpunktu ar
teikumu šādā redakcijā:
„Stipendiātam pēc ģimenes ārsta

Paskaidrojuma raksts
Bauskas novada domes 2019.
gada 30.maija saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Grozījumi Bauskas novada domes 2018.gada
26.jūlija saistošajos noteikumos
Nr.19 „Saistošie noteikumi par
Bauskas novada pašvaldības stipendijas piešķiršanu studējošiem,
kuri apgūst medicīniskās izglītības programmu””
1.Projekta nepieciešamības pamatojums
Pašvaldības viena no autonomajām funkcijām ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību pašvaldības
administratīvajā teritorijā.
Stipendijas mērķis ir piesaistīt
Bauskas novada pašvaldībā kvalifi-

cētus speciālistus.
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi nosaka, ka
stipendiātam pēc ģimenes ārsta rezidentūras pabeigšanas jāreģistrējas
Nacionālajā veselības dienestā primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju gaidīšanas sarakstā
vai uzsāk darbu ģimenes ārsta praksē Bauskas administratīvajā teritorijā.
3.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Pašvaldības budžetu saistošie
noteikumi neietekmēs, izpilde tiks
nodrošināta apstiprinātā budžeta ietvaros.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā
Tiešas ietekmes nav
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Saistošie noteikumi jāsaskaņo ar
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Konsultācija veikta ar Bauskas
novada pašvaldības kapitālsabiedrību SIA „Bauskas slimnīca”.

Domes priekšsēdētājs
A.Jātnieks

Pārmaiņas vispārējā pamatizglītībā
Jau pagājušā gada 27.novembrī
valdībā tika apstiprināts jaunais
vispārējās pamatizglītības mācību
saturs, kas paredz mācīšanas un
mācīšanās pieejas maiņu. Tajā paredzēts skolēnos attīstīt 21. gadsimtam svarīgās kompetences un spēju
skolā iegūtās zināšanas un prasmes
veiksmīgi pielietot dažādās dzīves
situācijās. Jaunajā mācīšanas un
mācīšanās pieejā uzsvars tiks likts
nevis uz konkrētiem mācību priekšmetiem, bet tie ir apvienoti septiņās,
cilvēka dzīves darbībai nozīmīgās,
mācību jomās: valodu, sociālajā
un pilsoniskajā, kultūras izpratnes
un pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju,
veselības un fiziskās aktivitātes.
Katrā no tām izvirzīti būtiskākie pamatjēdzieni, kas skolēnam jāapgūst,
kā arī jāapgūst katrai mācību jomai
raksturīgas prasmes, lai viņam veidotos vienota izpratne par apkārtējo
pasauli un sevi tajā. Īpaša uzmanība
tiks veltīta mācību satura plānošanai, lai zināšanas, temati un prasmes dažādos mācību priekšmetos
nepārklātos, pēc iespējas mazinot
sadrumstalotību. Jaunajā pamatizglītības saturā paredzēti arī jauni
mācību priekšmeti – datorika, dizains un tehnoloģijas, teātra māksla. Satura piedāvājumā ir iekļauta

tehnoloģiju joma, kurā ir vairāki
bloki, tajā skaitā inženierzinātnes
un datorika, kas, atbilstoši skolēnu vecumam un izglītības iestādes
īstenotajai izglītības programmai,
tiks mācīti jomas ietvaros vai kā
atsevišķi mācību priekšmeti: piemēram, 7. klasē skolēniem būs iespēja
apgūt jaunu mācību priekšmetu „Inženierzinības”. Līdzšinējā mācību
priekšmeta „Mājturība un tehnoloģijas” vietā tiek piedāvāts mācību
priekšmets „Dizains un tehnoloģijas” visās pamatskolas klasēs, tajā
par centrālo mērķi izvirzot dizaina
procesa apguvi un pieredzi darbā ar
dažādām tehnoloģijām.
Vispārējā pamatizglītībā tiks
palielināta izglītības iestāžu autonomija mācību darba plānošanā,
atbilstoši izglītības programmām.
Izglītības iestādes varēs izmantot
jau sagatavotus mācību programmu
paraugus vai veidot tos pašas, ietverot tajos savas skolas sagatavotus
mācību priekšmetu plānus un/vai
skolotāju izstrādātos stundu plānus. Kopējo stundu skaitu mācību
priekšmetā katra izglītības iestāde
varēs noteikt trim gadiem, turklāt tai
būs iespēja mainīt stundu skaitu mācību priekšmetā līdz 10%, bet valsts
ģimnāzijās 7.-9. klasē - līdz 25% no
kopējā stundu skaita konkrētajā mā-

cību priekšmetā.
Izglītības saturs vispārējā pamatizglītībā ir papildināts ar caurviju
prasmēm un ieradumiem, kas balstīti vērtībās, lai skolēns iemācītos
mācīties visa mūža garumā un ikdienā rīkotos saskaņā ar tiem. Visu
mācību saturu caurvij tādas prasmes
kā kritiskā domāšana un problēmrisināšana, jaunrade un uzņēmējspēja, sadarbība, pilsoniskā līdzdalība,
digitālās prasmes. Kā svarīgākās
vērtības un tikumi tiks akcentēti:
atbildība, centība, drosme, godīgums, gudrība, laipnība, līdzcietība,
mērenība, savaldība, solidaritāte,
taisnīgums, tolerance.
Pārmaiņas vispārējā pamatizglītībā plānots ieviest pakāpeniski jau
no 2020. gada 1. septembra. Vēl
lielākas pārmaiņas tiks veiktas vispārējā vidējā izglītībā. 2019./2020.
mācību gadā pēc jaunā izglītības
satura sāk strādāt pedagogi pirmsskolas izglītībā, pārmaiņas skar un
turpmākajos gados skars ikvienu izglītības procesā iesaistīto. Lai mums
visiem kopā darbīgs un spraigs jaunais mācību gads!

Māra Bauvare
Bauskas novada
administrācijas Izglītības
nodaļas vadītāja

Neaizmirsīsim izkārt karogu augustā
Saskaņā ar likumu „Par Latvijas valsts karogu”
– 21.augustā – Konstitucionālā likuma „Par Latvijas Republikas tiesisko
statusu” pieņemšanas dienā pie iestādēm un dzīvojamām ēkām jāizkar Latvijas
valsts karogs

„Bauskas Novada Vēstis” nākamais izdevums iznāks 16.augustā
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Aktuāli pašvaldībā

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības Ēku atjaunošanas
projektā īstenotas svarīgas aktivitātes
process turpinās

30.jūnijā noslēdzās divus gadus
īstenotais Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas (20142020) projekts „Biznesa bibliotēku
potenciāla attīstība uzņēmējdarbības
veicināšanai pašvaldībās” (BUSINESS BAG), Nr.LLI-155. Projektu
ieviesa divas pašvaldības – Bauskas
novada pašvaldība un Pasvales rajona pašvaldība Lietuvā.
Jūnijā realizētas divas noslēdzošās projekta aktivitātes. Viena no
tām - tikšanās ar Bauskas novada
Uzņēmējdarbības konsultatīvo padomi 12.jūnijā, prezentējot projektā
paveikto un diskutējot par biznesa
atbalsta bibliotēku lomu sabiedrības attīstībā. Projekta vadītāja Laine
Baha informēja sanāksmes dalībniekus par projekta rezultātiem, būtisko
ieguldījumu infrastruktūrā, atjaunojot Jaunsaules, Ozolaines un Gailīšu
bibliotēku, par bibliotēku kapacitātes celšanas pasākumiem un skolēnu
neformālajiem izglītošanas pasākumiem uzņēmējdarbības prasmju un
zināšanu nostiprināšanā.
20.jūnijā notika projekta noslēguma konference Marius Katališkis
publiskajā bibliotēkā, Pasvalē, Lietuvā. Noslēguma konference abiem
projekta partneriem bija pēdējā kopīgi īstenotā aktivitāte. Tajā piedalījās
vairāk kā 30 dalībnieku no Bauskas
un Pasvales pašvaldības – abu pašvaldību vadītāji, projektu vadītāji,
grāmatveži, bibliotēku pārstāvji,
projektā apmācītie mentori, skolotāji
un citi projektā iesaistītie pašvaldību
speciālisti. Šīs konferences mērķis
bija informēt par projekta rezultātiem un projekta pievienoto vērtību
abu pašvaldību kontekstā.
Svinīgus noslēguma konferences
atklāšanas ievadvārdus dalībniekiem teica Bauskas novada domes
priekšsēdētājs Arnolds Jātnieks un
Pasvales rajona pašvaldības vadītājs
Gintautas Gegužinskas. Abu pašvaldību vadītāji ir gandarīti par pārrobežu projektā „BUSINESS BAG”
paveikto un kā lielāko ieguvumu
no kopīgi īstenotā projekta minēja
vairāku gadu garumā izveidojušos
sadraudzību un efektīvo sadarbību
bibliotēku un projektu īstenošanas
jomā starp Bauskas novada un Pasvales rajona pašvaldību.
Abu projektu vadītājas bija sagatavojušas prezentācijas par projekta
aktivitātēm un galvenajiem projekta
ieguvumiem, kā arī uzteica veiksmīgi izveidojušos partnerību pārrobežu
projektu īstenošanā.
Bauskas Centrālās bibliotēkas

Biznesa bibliotēkas vadītāja Ērika
Pelcere un Pasvales M.Katališkis
publiskās bibliotēkas vadītāja Danguole Abazoriuviene klātesošos
iepazīstināja ar bibliotēku lomu uzņēmējdarbības un komerczinību neformālās izglītības apguvē.
Pieredzes stāstā par skolēnu iesaisti projekta aktivitātēs dalījās

divas projektā apmācītās mentores –
Audrone Petraitiene no Pasvales Levensa sākumskolas un Īslīces pamatskolas skolotāja Rita Straumīte, kas
kopā ar skolēniem bija sagatavojusi
video materiālu, ar kura palīdzību
pastāstīja par vērtīgo pieredzi un ieguvumiem līdzdarbojoties pārrobežu
projektā „BUSINESS BAG”.
Iedvesmojošu lekciju par biznesa
bibliotēku lomu, attīstības perspektīvām un mūsdienu tendencēm neformālajā biznesa izglītībā dažādos
bērnu un jauniešu vecumposmos dalījās Inga Uvarova, SIA „ArtSmart”
vadītāja, biznesa konsultante un
Pārrobežu uzņēmējdarbības atbalsta
bibliotēku tīkla attīstības stratēģijas
autore.
Konferences noslēgumā dalībnieki varēja apskatīt M.Katališkis
publisko bibliotēku, kā arī telpas,
kuras Pasvales rajona pašvaldība
ar INTERREG Latvijas – Lietuvas
pārrobežu sadarbības programmas
finansiālo atbalstu izremontējusi un
no jauna izveidojusi.
Projektā „BUSINESS BAG”
Bauskas novada pašvaldība un Pasvales rajona pašvaldība īstenojusi
dažādus pasākumus un aktivitātes:
projekta vadības un uzraudzības
sanāksmes visa projekta ieviešanas
laikā, atjaunotas un aprīkotas telpas
Ozolaines, Jaunsaules un Gailīšu
pagasta bibliotēkā,
kā arī atjaunotas un
no jauna izbūvētas telpas Pasvales
M.Katališkis publiskajā bibliotēkā,

izstrādātas 3 neformālās izglītības
apmācību programmas sākumskolas,
pamatskolas un vidusskolas vecuma
posma skolēniem uzņēmējdarbības
prasmju attīstīšanā, nodrošinātas
bērnu un jauniešu neformālās apmācības Bauskas sākumskolas, Īslīces
pamatskolas un Bauskas Valsts ģimnāzijas skolēniem kā arī skolēniem
Pasvales rajona skolās, izstrādātas
mentoru vadlīnijas darbā ar topošajiem uzņēmējiem – bērniem un
jauniešiem organizētas skolotāju un
bibliotekāru apmācības par mentoringu, izstrādāta biznesa simulācijas
programma ECO SIM ADAM un tās
metodoloģija, trīs posmos organizēts skolēnu biznesa ideju konkurss
„Jaunie uzņēmēji bez robežām”,
organizēti pārrobežu tirdziņi skolēniem Bauskā un Pasvalē, organizētas
mentoru un skolēnu pārrobežu nometnes, iegādāta biznesa literatūra
un attīstošās galda spēles, organizēti
divi pieredzes apmaiņas braucieni uz
Somijas un Dānijas lielākajām un attīstītākajām mūsdienu bibliotēkām,

organizēti skolēnu pieredzes apmaiņas braucieni pie dažādiem uzņēmējiem, organizēts jauniešu biznesa
forums un ēnu dienas, apmeklējot
uzņēmumus, nodrošināti tīklošanās
pasākumi starp vietēja un nacionālu
līmeņa biznesa asociācijām un uzņēmējdarbības atbalsta institūcijām,
nodrošināta projekta publicitāte un
citas aktivitātes.
Projekta „BUSINESS BAG”,
Nr.LLI-155 mērķis ir uzlabot infrastruktūru un celt to darbinieku kapacitāti ar mērķi nodrošināt inovatīvu uzņēmējdarbības atbalsta centra
vidi, kā arī nodrošināt bibliotēkās
kvalitatīvus biznesa atbalstošus pakalpojumus, attīstīt uzņēmējdarbības
atbalsta bibliotēku tīkla potenciālu
un iespējas. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 628 335. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās
attīstības fonda ir EUR 534 085.

Kā jau iepriekš rakstīts, aptuveni
70% Latvijas iedzīvotāju dzīvo padomju laika daudzdzīvokļu namos,
kas būvēti laika posmā no 1945.
gada līdz 1992.gadam. Šo ēku vidējais kalpošanas ilgums tuvojas
beigām, un to stāvoklis turpina pasliktināties, jo ēkas netiek atbilstoši
apsaimniekotas un uzturētas. Līdz
ar to, šodien daudzdzīvokļu ēku
visaptveroša atjaunošana ir obligāta
nepieciešamība.
Pašlaik esam projekta realizācijas vidus posmā. Vairāku Bauskas
daudzīvokļu ēku īpašnieki ir lēmuši
veikt pirmo soli un novērtēt savas
mājas tehnisko stāvokli. Pavisam
ir izstrādāti 14 ēku energoaudita
sertifikāti un deviņu ēku tehniskās
apsekošanas atzinuma dokumentācija. Bauskas novada pašvaldība
finansē energoaudita un tehniskās
apsekošanas veikšanu līdz 80% no
izmaksām, bet ne vairāk kā 900
eiro. Pavisam nesen, pēc dzīvokļu īpašnieku lēmuma tika uzsākta
viņu mājas vispārējās atjaunošanas
tehniskās dokumentācijas izstrāde
(projektēšana) un pa vienai ēkai Salātu ielā un Vītolu ielā projektēšana
ir pabeigta un projekts ir saskaņots
Bauskas novada būvvaldē. Nākošais solis – saskaņošana valsts finanšu institūcijā ALTUM, atbalsta
saņemšanai. Darbs turpinās arī ar
pārējām ieinteresētajām daudzdzīvokļu mājām.
Atsaucoties uz 2014.gada pētījuma rezultātiem, kā lielāko izaicinājumu ēku visaptverošai atjaunošanai
ar EPC līgumu iedzīvotāji minēja
neuzticību pašu ēkas iedzīvotāju
starpā, tādā veidā nespējot uzņemties kopīgus pienākumus. Arī zināšanu trūkums un neskaidrība par to,
ko ietver jēdzieni atjaunošana un
siltināšana, ir iemesls, kas attur iedzīvotājus no lēmuma pieņemšanas
veikt ēkas visaptverošu atjaunošanu
ar EPC līgumu.
Uz jautājumu „Vai EPC līguma
popularitāte pieaugs tuvākajā nākotnē”, no respondentiem tika saņemtas pozitīvas atbildes, minot, ka
informācijas pieejamība sabiedrībā
turpmāk ļoti ietekmēs iedzīvotāju
interesi visaptverošas ēkas atjaunošanā ar EPC līguma atbalstu.
Salīdzinot respondentu atbildes

ar 2014.gada pētījuma rezultātiem,
var secināt, ka personīgās vajadzības ir noteicošais faktors iedzīvotāju lēmumam ēkas visaptverošā
atjaunošanā ar EPC līgumu. Līdz ar
to rezultāti liecina, ka pieprasījums
pēc EPC līguma pieaugs gadījumos,
ja māju iedzīvotāji pirms atjaunošanas izjutīs ēkas defektu ietekmi savā
dzīvoklī un būs motivēti uzlabot
dzīves apstākļus.
Energoefektivitātes pakalpojuma
līguma priekšrocība ir tā, ka līguma
ietvaros ESKO apņemas nodrošināt
nepieciešamos kapitālieguldījumus
ēkas atjaunošanai, tādējādi aiztaupot dzīvokļu īpašniekiem rūpes
par finansējuma piesaisti. Savukārt
dzīvokļu īpašnieki apņemas apmaksāt ESKO veiktās investīcijas
ilgtermiņā saskaņā ar EPC noteikto.
Būtiski minēt, ka daudzdzīvokļu
ēku īpašnieki var arī paši segt ēkas
atjaunošanas darbu izmaksas un
slēgt energoefektivitātes pakalpojuma līgumu, nodrošinot ilgtermiņa
garantijas visām uzstādītajām iekārtām un materiāliem arī pēc līguma
beigšanās.
Varbūt ir pienācis īstais laiks atjaunot savu māju? Stingrāki pamati,
pa logu un durvju spraugām vairs
nesvilpos vējš, nepilēs jumts, būs
sakārtoti bēniņi un pagrabi, atjaunota mājas fasāde. Lai pie mums vēl
ilgi var nākt viesi, lai nākot mājās
nav jābaidās, ka kaimiņu balkons
varētu uzkrist uz galvas, atjaunosim
savu māju. Paaugstināsim tās vērtību un drošumu.
Lai sniegtu vairāk informācijas,
esam apkopojuši atbildes uz biežāk
uzdotajiem jautājumiem par ēku atjaunošanas izmaksām un pašvaldību
sniegto atbalstu daudzdzīvokļu ēku
atjaunošanas projektu realizācijai.
Raksts tapis projekta „Accelerate
SUNShINE” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Savienības programma
„Apvārsnis 2020”, projekta līguma
Nr. 754080. Ja vēlaties iegūt vairāk
informācijas par projektu, aicinām
sazināties ar Bauskas novada domes
energopārvaldnieku Raiti Ignatjevu, raitis.ignatjevs@bauska.lv vai
apmeklēt mājaslapu www.sharex.lv.

Raitis Ignatjevs,
energopārvaldnieks

*Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu.
Par šī raksta saturu pilnībā atbild
Bauskas novada pašvaldība, un tas
nekādos apstākļos nav uzskatāms
par Eiropas Savienības oficiālo
nostāju.

Laine Baha, Attīstības un
plānošanas nodaļas projektu
vadītāja

„Bauskas Novada Vēstis” lasāmas arī Bauskas
novada mājas lapā www.bauska.lv
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Lauksaimnieciskās produkcijas ražošana un pārstrāde–
dominējošā uzņēmējdarbības nozare Bauskas novadā
Bauskas novada turīgāko uzņēmēju sarakstā būtisku vietu ieņem
lauksaimniecības jomas pārstāvji.
Vērtējot lauksaimniecības nozares attīstību, jāuzsver, ka Bauskas
novads ir bagāts ar stiprām zemnieku saimniecībām un lieliem,
tradīcijām bagātiem uzņēmumiem,
kuri darbojas šajā nozarē vairākus
gadu desmitus. Esošie fakti nepārsteidz, jo 80,4% no Bauskas novada
teritorijas aizņem lauksaimniecības
zeme.
Lursoft datu bāzē pieejamā informācija liecina, ka uz 2019.gada
1.maiju Bauskas novadā ir reģistrēti
2004 uzņēmumi. No tiem 38 % jeb
761- ir zemnieku saimniecības. Savukārt 41 % jeb 829 uzņēmumi ir
sabiedrības ar ierobežotu atbildību
(SIA), no kurām liela daļa arī darbojas tieši lauksaimniecības nozarē.

Bauskas novada lauksaimniecības uzņēmumi pēc apgrozījuma
2018. gadā Bauskas novada uzņēmumu TOP 100 saraksta pirmajā
vietā ierindojas kombinētās lopbarības ražotājs SIA „LRS MŪSA”
(ar 10,6 miljonu eiro apgrozījumu).
2017.gadā uzņēmums pēc apgrozījuma rādītājiem savā nozarē valsts
mērogā ierindojās 4. vietā. Savukārt
trešo vietu ieņem graudaugu, pākšaugu un eļļas augu sēklu audzētājs
SIA „Uzvara-Lauks” (ar 6.7 milj

eiro apgrozījumu). 2017.gadā Latvijas mērogā tas ieņēma 5. vietu
starp savas nozares uzņēmumiem.

Īpaši jāizceļ Andra Grantiņa
Zemnieku saimniecība „Eriņi”, kas
ar 2,9 milj. eiro lielu apgrozījumu
Bauskas novada Top 100 uzņēmumu sarakstā ieņem godpilno 11.
vietu jeb 1.vietu starp visām novada
zemnieku saimniecībām.

Bauskas uzņēmēju TOP 100 sarakstā iekļuvuši 36 uzņēmumi, kas
darbojas lauksaimniecības nozarē :
• 2 kooperatīvās sabiedrības;
• 15 sabiedrības ar ierobežotu atbildību
• 19 zemnieku saimniecības.

10 populārāko deklarēto kultūraugu platību apjoms pa pagastiem
2018.gadā, ha
Lauku atbalsta dienesta dati liecina, ka kopējais deklarēto kultūraugu platību apjoms Bauskas novadā
2018. gadā bija 50118,09 ha jeb 64%

no Bauskas novada kopējās teritorijas.
Visvairāk sēti ziemas kvieši
(18396,19 ha platībā), tad seko va-

saras kvieši (9805,82 ha platībā),
bet trešo vietu sējumu platību ziņā
ieņem ziemas rapsis (8080,02 ha
platībā).

Bioekonomikas potenciāls Bauskas novadā
Bioekonomikas būtība ir ilgtspējīga un pārdomāta atjaunojamo
bioloģisko resursu izmantošana, lai
ražotu pārtiku, bioresursos balstītus
produktus, materiālus un enerģiju.
Latvijas agroklimatiskie apstākļi ir
piemēroti atjaunojamo bioloģisko
resursu ražošanai, kā rezultātā veidojas pievilcīga vide uzņēmējdarbībai bioekonomikā.
Ņemot vērā nozares attīstību un
novada specifiku, Bauskas industriālajā parkā uzņēmums „Baltic
Bioethanol” OÜ plāno būvēt modernu bioetanola rūpnīcu un biogāzes ražotni. Te iecerēts ražot otrās
paaudzes biodegvielu*, kā izejvielu
izmantojot graudaugu salmus. Šobrīd rūpnīca jau ir noslēgusi līgumus par salmu iepirkšanu pārstrādei

ar Bauskas novada zemnieku saimniecībām „Mežmārtiņi”, „Beķeri”,
„Eriņi”, „Vaidelotes” un citām,
nodrošinot saimniecībām papildus
ienākumus. Ražotne aicina uz sadarbību arī citus Bauskas un kaimiņnovadu lauksaimniekus. Salmu
pārdošana sniegts iespēju bezpeļņas lauksaimniecības atkritumus
(salmus) pārvērst par patstāvīgu
ienākumu avotu. Ja esat ieinteresēts sadarboties, līgumu iespējams
parakstīt klātienē Bauskas novada
pašvaldībā, Uzvaras ielā 1, informatīvais tālrunis: mob. 20213021.
* Otrās paaudzes biodegvielu
ražo no izejvielām, kuras parasti
nav pārtikas augu kultūras un nav
derīgas lietošanai cilvēkiem pārtikā.

Atbalsts lauksaimniekiem

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

Šobrīd Bauskas novadā ir pieejams plašs pakalpojumu klāsts, kas
būtiski atvieglo esošo un potenciālo
uzņēmēju sadarbību ar valsts un pašvaldības iestādēm. Šeit atrodas arī
virkne nevalstisku organizāciju, kas
veiksmīgi konsultē topošos un esošos
lauksaimniekus dažādos jautājumos.
Valsts un pašvaldības vienotajā
klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC), Uzvaras ielā 1 ir iespējams
pieteikt noteiktus Valsts ieņēmumu
dienesta (VID), Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA),
Valsts zemes dienesta (VZD), Lauksaimniecības datu centra (LDC)
Lauku atbalsta dienesta (LAD) pakalpojumus, saņemt konsultācijas
par Nodarbinātības valsts aģentūras
(NVA), Uzņēmumu reģistra (UR),
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP), Valsts darba inspekcijas
(VDI), VID un VSAA e-pakalpojumiem, kā arī saņemt informāciju un
praktisku palīdzību darbā ar datoru,
internetu, eID viedkaršu lasītāju.
SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (LLKC),
Bauskas birojs, Kalna iela 7, Bauska
LV-3901.
Tālr. 29180377, www.llkc.lv
LLKC stratēģiskais mērķis ir veicināt lauku un zivsaimniecības iz-

augsmi, sniedzot lauku uzņēmējiem,
organizācijām un iedzīvotājiem konsultācijas un pakalpojumus saistībā
ar nozares ražošanas procesu, grāmatvedību un biznesa plānošanu.
Biedrība „Bauskas rajona lauku
partnerība”, Uzvaras iela 1, Bauska,
LV-3901, 29781969,
http://www.bauskaspartneriba.lv
Biedrība ir vietējo organizāciju
(pašvaldību, NVO, uzņēmēju) un
iedzīvotāju apvienība, kas darbojas
Bauskas, Vecumnieku, Iecavas un
Rundāles novadā, pārstāv iedzīvotāju intereses un rūpējas par lauku
attīstības jautājumiem vietējā līmenī.
Biedrība „Bauskas rajona lauksaimnieku apvienība”, Uzvaras
iela 3, Bauska, rla.bauska@inbox.lv,
http://www.losp.lv/node/24
Biedrība par savu mērķi izvirzījusi
lauksaimniecības, mežsaimniecības,
zivsaimniecības un lauku attīstības
daudznozaru un nozaru nevalstisko
organizāciju iesaistīšanu lauksaimniecības un lauku attīstības politikas veidošanā un īstenošanā, konkurētspējīgas lauksaimniecības produkcijas
ražošanas, pārstrādes, kooperācijas,
eksporta un alternatīvu nodarbošanās
veidu attīstības laukos veicināšanu.

Inga Pinne, sabiedrisko
attiecību speciāliste
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Tūrisms

Bauskas novadā tiekas vadošie
industriālo parku attīstības pārstāvji
Nodibinājuma „Ventspils Augsto
tehnoloģiju parks” (VATP) valdes
priekšsēdētājs Ivars Eglājs un SIA

un Berovsku iepazīstināja Attīstības
un plānošanas nodaļas vadītāja Ilze
Tijone, minot, ka Lidlauka iela pēc

Tikšanās noslēgumā VATP valdes loceklis Ivars Eglājs pauda
atbalstu Bauskas pašvaldības at-

„Ideju kapitāls” valdes priekšsēdētāja Baiba Berovska jūlijā apmeklēja Bauskas novada pašvaldību, lai
iepazītos ar topošā Bauskas Industriālā parka attīstības plāniem, kā arī
pārrunātu potenciālo investoru un
uzņēmumu piesaistes iespējas.

izbūves veida būs jaunveidojama
industriālā parka zona vairāk kā 100
ha platībā, kura top uz industriāli
vēl neapbūvētas zemes. Teritorijas
sakārtošana prasa ievērojamus ieguldījumus infrastruktūrā. Pašvaldība piedāvās transporta infrastruktūru, ūdensapgādes un kanalizācijas
infrastruktūru, kā arī pamata gāzes
tīklu un ielas apgaismojumu. Darbu
īstenošana ir plānota līdz 2020.gadam. Tijone atzīmē, ka pērnā gada
rudenī tika noslēgts pirmais nodoma
protokols par Baltic Bioethanol rūpnīcas attīstību industriālā parka teritorijā, kurā investors plāno ieguldīt
150 milj. eiro, kā arī sadarbība ar
citiem potenciālajiem investoriem.
„Liela investora, tāda kā bioetanola rūpnīca, ienākšana Bauskā piesaistīs arī citu investoru uzmanību.
Tāpēc šobrīd ir būtiski turpināt darbu pie iesāktā, radot labvēlīgu vidi
uzņēmējdarbības piesaistīšanai” –
tā Baiba Berovska.
„Bauskai ir vairākas priekšrocības, salīdzinot ar citiem reģioniem,
bioetanola rūpnīcas izbūvei. Pirmkārt, mūsu novadā un 50 km rādiusā
ir pieejamas izejvielas (salmi), kas
nodrošinātu rūpnīcas pilnvērtīgu
darbību. Uzņēmums ir uzsācis līgumu slēgšanu ar vietējiem zemniekiem par salmu piegādi ilgtermiņā”
stāsta Jātnieks, „otrkārt, izdevīga atrašanās vieta. A7 maģistrāles tiešais
tuvums, kā arī iespējama Rail Baltic
dzelzceļa atzara izveide, kas nodrošinās gan izejvielu, gan gatavās produkcijas ērtu transportēšanu.”

tīstības plāniem, izsakot nodomu
apsvērt iespējamo sadarbību un izteica cerību, ka topošais industriālais parks kļūs par vienu no reģiona
veiksmes stāstiem.
Kā jau iepriekš ziņots, Bauskas
pilsētas dienvidu daļā pagājušajā
gadā uzsākta projekta „Bauskas
industriālās teritorijas attīstība, reģenerējot degradētās teritorijas”
īstenošana. Projekta mērķis ir revitalizēt (sakārtot) degradētās teritorijas Bauskas dienvidaustrumu daļā,
lai veicinātu investoru piesaisti un
nodrošinātu uzņēmējdarbības aktivizēšanos.

Bauskas novada teritorijā aktuāls
jautājums ir telpu pieejamība uzņēmējdarbības veikšanai, kur, bez
vērā ņemamiem ieguldījumiem,
varētu izvietot ražotni, noliktavu
vai biroju. Topošais Bauskas industriālais parks tiek veidots ar mērķi
attīstīt industriālo zonu ar teicamu
ceļu infrastruktūru un izbūvētām
komunikācijām. Šādu, sakārtotu un
modernu vidi, novērtēs gan mazie
un vidējie uzņēmumi, kas ar nelieliem finansiāliem ieguldījumiem
varētu uzsākt darbību, gan lielie
uzņēmumi, kuriem svarīgas mūsdienīgas komunikācijas ražošanas
un pārstrādes jaudu nodrošināšanai.
Ivars Eglājs dalījās pieredzē,
kādu ieguvis, no Ventspils Augsto
tehnoloģiju parka idejas izstrādes
2004. gadā līdz projekta realizācijai
ciešā sadarbībā ar Ventspils pašvaldību. Darbs pie biznesa atbalsta
vides veidošanas Ventspilī tiek turpināts arī šobrīd. Viņš atzina, ka nozīmīgu pienesumu uzņēmējdarbības
vides veicināšanai sniedz Ventspils
Tehnikuma un Ventspils universitātes mācību programmas, kuras
apgūstot, jaunajiem profesionāļiem
tiek nodrošinātas darbavietas pilsētā, t.sk. uzņēmumos, kuri aktīvi
darbojas VATP kompleksā. VATP
arī šobrīd tiek domāts par nākotni,
ģenerētas jaunas idejas un meklēti
risinājumi jauniem attīstības virzieniem.
Viesi klātienē apskatīja topošā
Bauskas industriālā parka teritoriju
un atzinīgi novērtēja gan lokācijas
vietu, gan attīstības potenciālu. Ar
projekta vēlamo scenāriju Eglāju

5

Viesi un pašvaldības pārstāvji atzīst, ka ieguvēji no sakārtotas industriālas zonas būs visi, gan uzņēmēji,
gan iedzīvotāji, gan pašvaldība.
Novadā tiktu nodrošinātas jaunas
darbavietas vietējiem iedzīvotājiem
un veicināta novada attīstība. Investējot līdzekļus pamata infrastruktūras izveidē, pašvaldība ieguldītos
līdzekļus jau tuvā nākotnē atgūtu
nodokļu maksājumos.

Inga Pinne, sabiedrisko
attiecību speciāliste

Uzziņai:
VATP ir ilggadēja pieredze publiskā finansējuma apguvē no Latvijai
pieejamajiem ES struktūrfondiem, Norvēģijas
finanšu instrumenta un
Eiropas ekonomikas
zonas (EEZ) finanšu instrumenta, kā arī Eiropas
teritoriālās sadarbības
programmām, kā arī privāto finansējumu, tādu
kā banku, ALTUM, riska
kapitāla finansējumu
piesaistē. Nodibinājums
piedāvā dažādus pakalpojumus uzņēmējdarbības attīstībai, tajā skaitā
finansējuma iegūšanas
iespēju identificēšanu,
veicot klienta vajadzību
izvērtēšanu un piemērotākā finansējuma instrumenta izvēli, projekta
plānošanu, dokumentu
sagatavošanu, vadības
un uzraudzības pakalpojumus.

„Iepazīsti kaimiņus
Zemgalē!” 2019
Kopīgs maršruts un akcija ikvienam Latvijas un Lietuvas ceļotājam.
Akcijas laiks: 1.maijs – 30.septembris, Latvijas – Lietuvas pierobeža.
Maršrutu un akciju Iepazīsti kaimiņus Zemgalē! 2019” jau trešo
gadu veido un organizē astoņas pašvaldības - Bauskas, Iecavas, Rundāles, Vecumnieku novada pašvaldība
Latvijā un Biržu, Pasvales, Pakrojas
un Jonišķu rajona pašvaldība Lietuvā.
Akcijā aicināti piedalīties Latvijas un Lietuvas zinātkārie iedzīvotāji gan kopā ar savu ģimeni,
gan draugiem, gan klasesbiedriem.
Akcijā var piedalīties Latvijas un
Lietuvas iedzīvotāji no 12 gadu vecuma. Maršruta un akcijas brošūrā,
kurā pieejama informācija par 24
akcijas objektiem un pasākumiem
un papildu apskates vietām pieejama Tūrisma informācijas centros
Bauskā, Biržos, Pasvalē, Pakrojā un
Jonišķos.
Šī gada akcijā ir daudz jaunumu:
1) visi objekti pieejami jebkurā
diennakts laikā;
2) tiem nav ieejas maksas;
3) lai saņemtu zīmogu, akcijas
dalībniekam ir jānofotografējas pie
akcijas objekta (selfijs);
4) akcijas zīmogu varēsi saņemt
Bauskas, Biržu, Pasvales, Pakrojas,
Jonišķu Tūrisma informācijas centros, uzrādot fotogrāfijas (telefonā
vai fotoaparātā), kurās jābūt redza-

mam akcijas dalībniekam un akcijas
objektam.
5) lejuplādējama Mobilā aplikācija – Kaimini Zemgale, kurā savu
selfiju var augšuplādēt turpat pie
objekta, vai arī vēlāk, kad pieejams
internets.
Iesniedzot apzīmogotās akcijas
kartes Bauskas, Biržu, Pakrojas, Pasvales vai Jonišķu Tūrisma informācijas centros vai lejupielādējot tās
mobilajā aplikācijā līdz 1.oktobrim,
būs iespēja pretendēt uz kādu no 16
balvām:
4 (četri) Latvijas apceļotāji, kuri
būs apmeklējuši vismaz 16 (sešpadsmit) akcijas pasākumus vai
objektus (katrā pašvaldībā divus)
varēs iegūt velosipēdu no Biržu, Pasvales un Pakrojas, Jonišķu rajona
pašvaldības.
4 (četri) Lietuvas apceļotāji, kuri
būs apmeklējuši vismaz 16 (sešpadsmit) akcijas pasākumus vai
objektus (katrā pašvaldībā divus)
varēs iegūt velosipēdu no Bauskas,
Iecavas, Rundāles un Vecumnieku
novada pašvaldības.
Papildu 8 (astoņi) dalībnieki, no
tiem, kas iesniegs derīgas anketas,
bet nebūs ieguvuši velosipēdus, varēs iegūt atbalstītāju veicināšanas
balvas – dāvanu kartes romantiskām
pusdienām vai nakšņošanai.
Apceļošanas akcijas noslēgums
un balvu pasniegšana notiks 12.oktobrī Iecavā, līdz ar to simboliski
noslēdzot aktīvo tūrisma sezonu.
Par akciju, sadarbības teritorijas
aktuālo tūrisma piedāvājumu un
pasākumiem var uzzināt sekojot
FB lapai @kaiminizemgale

Inese Turkupole-Zilpure,
Bauskas Tūrisma
informācijas centra un
projekta vadītāja

Glezniecības plenēra laikā
Bauskā uzziedēs jaunas rozes
No 25. jūlija līdz 2. augustam
Bauskā norisināsies 16. glezniecības plenērs „Bauskas vasara”, kurā
piedalīsies astoņas mākslinieces, lai
Bauskai veltītu īpašu gleznojumu.

Plenērā „Bauskas vasara” piedalīsies mākslinieces no Bauskas,
Kandavas, Rīgas un citām Latvijas pilsētām ar pieredzi lielformāta
darbu veidošanā – Dārta Stafecka,
Laura Matilde-Ikerte, Laima Grigone, Linda Romanovska, Līga Jansone, Līga Mergina, Neonilla Medvedeva un Aija Straume.
Plenēra organizatore, Bauskas
Kultūras centra gleznošanas studijas „Meistars Gothards” vadītāja
Inga Krolle atklāj, ka šogad plenēra
formāts esot pilnīgi savādāks nekā
iepriekšējos gadus. „Šī gada plenērā biedrība „Meistars Gothards”
īstenos projektu „Ziedēšana”, kura
autore un māksliniece ir Laura Matilde-Ikerte. Projekta laikā profesionālas mākslinieces apgleznos Rīgas
ielas baltās pirts ēkas sienu aptuveni 150m2 platībā. Savukārt izstādē,
kas no pirmā līdz
21. augustam atradīsies Bauskas muzejā, būs aplūkojami

mākslinieču atvestie darbi, kā arī
Andra Dūmiņa fotogrāfijas, kurās
būs iemūžināts ēkas apgleznošanas
process,” atklāj Inga Krolle. Tā kā
Rīgas ielā jau rotājas izšūtas un
tamborētas rozes, arī Bauskas pirts
ēkas gleznojumu iecerēts ieturēt
ziedu tematikā, un, kā norāda Inga
Krolle, ar šo projektu Rīgas iela tiks
turpināta kā rožu aleja.
Plenēra laikā mākslinieki nakšņos
Bauskas pilī, bet no darba brīvajā
laikā paredzēts atpūsties Bauskā
un tās apkārtnē, lai smeltos iedvesmu turpmākiem radošiem darbiem.
Projektam „Ziedēšana” daļu finansējuma piešķīris Zemgales plānošanas reģiona Latvijas Valsts mežu un
Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītās Zemgales kultūras programmas
2019 konkurss, daļu Bauskas novada pašvaldība. Tāpat māksliniecēm
atbalstu sniegs „Vides Serviss”, kā
arī vairāki Bauskas apkārtnes uzņēmēji un privātpersonas.

Ilze Lujāne
sabiedrisko attiecību speciāliste
Bauskas Kultūras centrs

6

lasiet arī www.bauska.lv

2019.gada 26.jūlijā

Aktuāli pašvaldībā

Bauskas pils muzejā aplūkojama
izstāde „Čehijas pilis”
22.jūlijā Bauskas pils muzeja landtāga zālē atklāta izstāde „Čehijas
pilis”. Izstāde iepazīstina muzeja apmeklētājus ar 24 interesantām Čehijas pilīm un cietokšņiem Bohēmijas
un Morāvijas vēsturiskajos apvidos,
kas celtas laika posmā no 12. līdz
19.gadsimtam.
Atklāšanas pasākumā ar svinīgu
uzrunu klātesošos sveica Čehijas
Republikas vēstnieks Miroslavs Koseks (Miroslav Kosek), īpaši uzsverot sadarbības nozīmību draudzības
saišu stiprināšanā. Čehijas Nacionālā muzeja direktora vietnieks muzeja ekspozīciju jautājumos Mihals
Šteliks (Michal Stehlík) uzslavēja
muzeja darbiniekus un īpaši pateicās Mārim Skanim par personīgo
ieguldījumu čehu kultūras dārgumu
popularizēšanā.
Izstādes apmeklētāji ar klusuma
brīdi godināja mūžībā aizgājušo izcilo čehu restauratoru Milošu Gavendu (Miloš Gavenda). Milošs bija
ne tikai pieredzējis restaurators, bet
īsts renesanses cilvēks - skolotājs,

kurš sava amata prasmes nodeva
mums no rokas rokā, - tā, par ilggadējo ciešo sadarbību Bauskas pils
restaurācijā sacīja muzeja direktors
Māris Skanis.
Kā jau iepriekš tika ziņots, izstāde palīdzēs radīt iespaidu mozaīku,
kas stāsta par izvēlētajiem kultūras
dārgumiem un daļēji arī mākslas

darbiem un iekārtojumu. Izstāde dāvās gan estētisku baudījumu un zināšanas, gan arī rosinās tuvāk izpētīt
cietokšņus un pilis, kā arī aicinās
apmeklēt Čehijas Republiku!
Izstāde apskatāma līdz septembrim.

Inga Pinne,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Mūžībā devies Bauskas pils
restaurators Milošs Gavenda

10. jūlijā no mums aizgājis „tēvs
un skolotājs”. Tā, Milošam nedzirdot, Bauskas pilī viņš tiek saukts
gan nopietnos, gan nenopietnos brīžos. Arī pats Milošs vienmēr teicis,
ka Bauskas pils ir viens no mīļākajiem viņa daudzajiem bērniem, ko
apliecinājis darbos. Kaut arī Čehijā paliek labi draugi un viņa darba
turpinātāji, mums klāsies grūti bez
Miloša, gan kā domu un interešu
biedra, gan kā radoša un ļoti pieredzējuša speciālista. Esot pilī, ir
neiespējami iedomāties, ka viņš te
nebūs sastopams. Tik stipra caur
darbiem ir Miloša klātbūtnes sajūta.
Restaurators Milošs Gavenda
beidzis Tēlotājas mākslas akadēmiju (1974), Celtniecības meistaru
skolu (1977), Specializēto pieminekļu restaurācijas skolu (1985)
Čehijā. Vadījis restaurācijas darbus
UNESCO arhitektūras pieminekļos
Prāgas pilī, Lednices pilī, SV. Jana
Nepomucka kapelā Zelena Horā,
Kutna Horas katedrālē, kā arī Jindričkov Hradecas, Kostas, Uherčices, Bitovas, Bušovices pilīs, Sv.Vita katedrālē Prāgā un daudzos citos
arhitektūras pieminekļos Čehijā,
Spānijā, Vācijā u.c. valstīs.
M.Gavenda bija Bauskas pils

restaurācijas koncepcijas un tehnoloģiju autors, darbu vadītājs kopš
1996. gada. Viņa vadībā veikta
Bauskas Jaunās pils fasāžu un interjeru restaurācija un ordeņpils drupu
konservācija. M.Gavendas darbība
ietekmējusi ne tikai Bauskas pils
saglabāšanas un aprūpes pasākumus, bet devusi arī jaunus impulsus
visas Latvijas mūra ēku restaurācijai – Rundāles, Cēsu, Raunas pilīs, Bauskas S.Gara baznīcā, Rīgas
Doma baznīcā u.c. Latvijas kultūras
pieminekļos.
Milošam piemita mākslinieciska
arhitektūras un vides izjūta, pietāte
pret vēsturisko oriģinālu un respekts
pret amata tradīciju, ko viņa praktiskajā darbā gluži vai pravietisku
darīja vairāk, kā četrdesmit gadu
restaurācijas darba pieredze. Viņa
darbu raksturoja zinātniski pamatota, profesionāla seno celtniecības
materiālu un tehnoloģiju pārzināšana un to kombinēšana ar mūsdienu
restaurācijas materiāliem.
M.Gavenda ir sagatavojis mācību līdzekli Bauskas pils aprūpes
speciālistu teorētiskai sagatavošanai, sarakstījis grāmatu par dekoratīvo izstrādājumu no javas izgatavošanu un restaurāciju, novadījis

Nometne Lietuvā
„Nature is our home”

sešus seminārus Latvijas mūra ēku
apsaimniekotājiem, restauratoriem,
arhitektiem un pieminekļu aizsardzības inspektoriem, apmācījis
Bauskas pils muzeja speciālistus un
būvstrādniekus. Pie Miloša Čehijā
un Spānijā stažējušies gan Bauskas pils atjaunotāji, gan pavisam
jauni restauratori no citām Latvijas
vietām. M.Gavendas pieredzes un
zināšanu pienesumu Latvijas pieminekļu aprūpei varētu raksturot ar
Raiņa vārdiem „Es gribēju jums vēl
vairāk dot, jums nebij spēka saņemot”.
Darbojoties Stražnices ciema
folkloras ansamblī, Milošs ļāvis
baušķeniekiem iepazīt čehu tautas
mūziku un sadzīves tradīcijas. Tika
plānota čehu ansambļa vizīte Bauskas pilsdrupu konservācijas darbu
noslēguma pasākumā.
Bauskas pils restaurācijas darbu
kvalitāti novērtējuši gan Latvijas,
gan Eiropas Savienības pieminekļu aizsardzības speciālisti: 2002.
gadā „Latvijas Kultūras Mantojuma
Gada Balva Restaurācijā”; 2003.
gadā „Latvijas Kultūras Mantojuma Gada Balva” par pieminekļu
aprūpes metožu popularizēšanu;
2005.gadā ES balva „Europa Nostra Awards 2004” par tradicionālo
metožu aktualizāciju torsālās arhitektūras konservācijā; 2014.gadā
„Latvijas Būvniecības Gada balva
restaurācijā”; 2015.gadā „Latvijas
Kultūras Mantojuma Gada Balva
Restaurācijā”.
M.Gavenda bija Latvijas valsts
ordeņa - Atzinības krusta, kura devīze ir Pour les honnźtes gens (Goda
prāta ļaudīm) kavalieris un Bauskas
novada Goda pilsonis.
Savā pēdējā vizītē Bauskas pilī
šī gada maijā, apspriežot pilsdrupu
konservācijas darbus, Milošs sacīja: „Bauskas pilī restaurācijas darba kvalitātes latiņa pacelta augstu,
mums nav tiesību to nolaist”.

Bauskas pils muzeja kolektīvs

Izmantojām iespēju piedalīties
Zemgales Plānošanas reģiona piedāvātajā projekta aktivitātē, kas
notika Latvijas-Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas finansēta
projekta „Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana
Vidus-Baltijas reģionā” /SocQuality
ietvaros. No 2019. gada 2.jūlija septiņas dienas Rokišku rajonā, Lietuvā norisinājās Latvijas un Lietuvas
jauniešu (10-14 g.v.) kopīgā nometne „Nature is our home”, tulkojot
latviski, „Daba ir mūsu mājas”.
No Zemgales plānošanas reģiona
pašvaldībām šajā nometnē piedalījās jaunieši un atbalsta personas no
Dobeles, Auces, Jaunjelgavas, Viesītes un Bauskas novada. Nometni
rīkoja viens no projekta partneriem
– Rokišķu jauniešu centrs.
Nometne ar mērķi integrēt jauniešus un attīstīt viņu socializēšanās
prasmes ar dažāda veida aktivitātēm dabā, pielietojot arī vairākas
mākslas metodes sevis izzināšanā,
komandas iepazīšanā, saliedēšanā,
rezultātā spējot plašāk uzlūkot sava
darba nianses, pieņemt neveiksmes
un rast risinājumus.
Liels paldies Bauskas novada
Sociālā dienesta darbiniekiem, kuri
uzrunāja četrus jauniešus, tai skaitā
divus no sociālā riska grupas ģimenēm, paldies soc. darbiniecei D.
Supei, par sadarbību ar Zemgales
Plānošanas reģiona darbiniekiem,
paldies arī jauniešu vecākiem, kuri
piekrita un iesaistījās jauniešu motivēšanā, sagatavošanā un dokumen-

tu kārtošanā.
Projektā iesaistītās pašvaldības
un Zemgales plānošanas reģions organizēja transportu turp un atpakaļ
projekta jauniešiem un pavadošajai
personai, grupa tika izmitināta atpūtas kompleksa labiekārtotā mājā,
kura atrodas lauku teritorijā ar vairākām ūdens tilpnēm, kur jaunieši
airējās ar kajakiem un peldējās.
Ik dienu bija nodarbības un radošās darbnīcas:
1.Figūriņu, putniņu, svilpīšu,
medaljonu veidošana no māla izmantojot dažādas dekorēšanas metodes.
2.Klūgu pīšana, kurā katrs varēja
izveidot pūci, tējas krūzes paliktni
un sirsniņu, dekorējot tos ar Lietuvas un Latvijas valsts simboliku.
3.Rokassprādžu mezglošana no
dekoratīvā diega, kartiņu sagatavošana vecākiem.
4.Vingrošana un dažādu stilu
deju nodarbības.
Nometnes noslēgumā jaunieši
sirsnīgi atvadījās un saņēma savus
darinājumus, lai vestu dāvināšanai
un atrādīšanai mājiniekiem. Atmiņu
pilna vasara mūsu bērniem!
Man, kā atbalsta personai un
Bauskas novada Sociālā dienesta
darbiniekam, šis sadarbības projekts deva iespēju gūt pieredzi,
iepazīt jaunus darba kolēģus, papildināt savu neilgo sociālā darba
pieredzi un apgūt jaunas sociālā
darba metodes.

Aleksandrs Timofejevs,
sociālais darbinieks

„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
jūliju (pārskata periods 25.06.2019. - 22.07.2019.)

Dzimtsarakstu ziņas
Dzimtsarakstu nodaļas statistika no 19.06.2019. līdz 22.07.2019.
Reģistrēti dzimušie 20,t.sk. 12 meitenes un 8 zēni
Reģistrēti mirušie 33, t.sk. 16 sievietes un 17 vīrieši
Reģistrētas laulības, 27 t.sk. baznīcā - 1
Bērniem doti vārdi: Gustavs, Mairis, Māris, Artis, Ričards, Dāvids,
Everts, Klāvs un Šarlīna, Gabriela, Mišela, Ieva, Linda, Grēta, Karlīna,
Madara, Endija, Maija, Odrija, Deina Ariana.

Sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli

5

Par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa noteikumu pārkāpumiem

3

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

2

Apsveikumi

Saņemti personu iesniegumi

7

Izskatīti personu iesniegumi

4

Sirsnīgi sveicam mūsu novada
dižos jubilārus

Administratīvās lietvedības uzsākšana

6

Administratīvās lietvedības izbeigšana

6

Atlikumā materiāli

15

BNPP izskatītas administratīvā pārkāpuma lietas

4

Administratīvo lietvedību nosūtīšana izskatīšanai/lēmuma pieņemšanai Administratīvajai komisijai (par saņemtajiem iesniegumiem vai uzsākot administratīvā pārkāpuma lietu) (netiek skaitīt materiāli, kur sastādot APP nosūta
izskatīšanai Administratīvajai komisijai)

1

Izteikti aizrādījumi par izdarītajiem administratīvajiem pārkāpumiem

32

Nodrošināta sabiedriskā kārtība un drošība publisku pasākumu laikā

10

Sadarbība ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu

2

Sadarbība ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu

11

Sadarbība ar Valsts policiju

15

Sadarbība ar Bauskas novada Bāriņtiesu un/vai Sociālo dienestu

3

Sadarbība ar SIA “Vides serviss”

1

Personu nodošana Iecavas novada pašvaldības policijas darbiniekiem

1

Personu nodošana Valsts policijas darbiniekiem

1

Personu nogādāšana dzīvesvietā

10

Personu nogādāšana naktspatversmē “Gaiziņš”

1

Personu nogādāšana slimnīcā, slimnīcā “Ģintermuiža”

8

Administratīvā kārtā aizturētas personas

9

Klaiņojošu, pamestu, ievainotu dzīvnieku nodošana dzīvnieku patversmei

21

Bauskas novada pašvaldības policijā saņemti 120 izsaukumi, no tiem:
no fiziskām personām

72

no juridiskām personām

13

no Valsts policijas

35

patrulēšanas laikā konstatēti pārkāpumi

31

par klaiņojošiem, pieklīdušiem, pamestiem, savainotiem, mirušiem dzīvniekiem

22

par sabiedriskās vietās guļošām personām

17

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

11

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

1

par atrašanos sabiedriskā vietā ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu

7

par smēķēšanu tam neparedzētā vietā

2

par konfliktiem

12

par agresīvu, neadekvātu, aizdomīgu personu

9

par mirušu cilvēku

1

par transportlīdzekļiem, kas novietoti, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumu prasības

6

par transportlīdzekļa vadīšanu pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumu prasības

2

par transportlīdzekļa vai velosipēda vadīšanu alkohola reibumā

1

par darbībām, kas rada troksni un traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru

11

par nepiederošu personu atrašanos īpašumā

5

par nesaskaņotu reklāmas izvietošanu

1

par īpašuma bojāšanu

2

par zāles dedzināšanu, zaru dedzināšanu, atkritumu dedzināšanu, ugunskura kurināšanu

8

par nepļautu zālāju, nesakārtotu īpašumu

25

par sadzīves atkritumiem, būvgružiem, lielgabarīta atkritumiem

9

par nolauztiem kokiem, zariem

1

par smakām

1

par atvērtu akas vāku

1

par durvju atvēršanu

1

par palīdzības sniegšanu

14

par bezpajumtniekiem

1

par maluzvejniecību

1

par atstātām mantām

1

Bauskas novada pašvaldības policijas inspektore Solvita Žižņauska
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Dzidru Druseiku Brunavā
Stasi Zibalu Bauskā
Jeļizavetu Zujevu Mežotnē

Sirsnīgi sveicam
Dimanta kāzās

Jāni un Maiju DZEGUZES Gailīšos

Sirsnīgi sveicam Zelta kāzās

Juri un Gundegu GRUNDŠTEINUS Vecsaulē

Bauskā piestāj Vācijas
elektromobiļu rallijs
23.jūlija rītā Bauskas rātslaukumā piestāja Vācijas elektromobiļu rallija „E-Rallye Baltica 2019”
dalībnieki ar saviem elektromobiļiem - septiņiem Tesla modeļiem,
Renault Zoe ZE40 R110, BMW i3
120Ah, Hyundai IONIQ Electric un
Audi e-tron.
Rallija dalībnieki pastāstīja par
elektromobiļiem un to ceļojumu organizēšanu, kā arī par uzlādes risinājumiem - no speciālajiem pieslēgumiem līdz parastajām elektrības
rozetēm. Elektromobiļu īpašnieki
atbildēja uz daudziem interesentu
jautājumiem par spēkratu specifikāciju – cik kilometru var nobraukt
ar vienu uzlādi, kāda uzlādes infrastruktūra pieejama Eiropā, Baltijā
un Latvijā, kādas ir auto uzturēšanas
izmaksas un citiem jautājumiem.
Lielu sanākušo interesi piesaistīja 22 gadus vecais Citroen elektromobilis, kura īpašnieks ar aizrautību un entuziasmu stāstīja par savu
spēkratu. Viņš to iegādājās pērn par
tūkstoti eiro. Ar vienu uzlādi var nobraukt 100 kilometrus. Viņa bagāžniekā ir 4-5 uzlādes kabeļa veidi, lai
auto varētu uzlādēt praktiski jebkur,
kur pieejama elektrība. Tāpat, viņš
pats maina un pat gatavo elektromobiļa baterijas, kuras katru „pieskata”
pašdarināti digitalizēti paneļi, kuri
spēkrata salonā rada maza kosmosa
kuģa efektu.
Pilnīgs pretstats mazajam un teju
240 tūkstošus lielu nobraukumu sasniegušajam Citroen ir pilnīgi jauns
Audi spēkrats, kurš ar vienu uzlādi

spēj noripot 400 kilometrus. Mūsdienu tehnoloģiju pārpildītais Audi
vizuāli ne ar ko neatšķiras no ierasta
dīzeļa vai benzīna motora spēkrata,
kā vien ar to, ka sānu spoguļu vietā
ir kamera, kura attēlu pārraida ekrānā salona iekšpusē.
Bez iepriekš minētajiem auto,
rallija dalībnieku pulkā bija arī elektromotocikli un elektrovienriteņi.
Kā ierasts BIMAB organizētajiem elektromobiļu braucieniem,
Rallija laikā tika atklāti vairākas
parastās rozetes – sadzīves un
trīsfāžu – pieslēguma uzlādes punkti. Bauskas rallija ietvaros viens
šāds pieslēguma punkts tika atklāts
atpūtas kompleksā „Miķelis”, Gailīšu pagastā.
Vācijas elektromobiļu rallijā
„E-Rallye Baltica 2019” piedalās
23 braucēji ar septiņiem Tesla modeļiem, kā arī Renault Zoe ZE40
R110, BMW i3 120Ah un Hyundai
IONIQ Electric. Rallija Latvijas
posmu izbrauks arī Audi e-tron. Pasākumu organizē biedrība „Bezizmešu mobilitātes atbalsta biedrība”
(BIMAB) sadarbībā ar Bauskas novada pašvaldību. Rallija dalībniekus
sagaidīja un veiksmīgu turpmāko
rallija gaitu vēlēja arī Bauskas novada domes vadība un deputāti.
Rallija dalībnieki maršrutu veiks
bez pavadošajiem fosilās degvielas
automobiļiem, un Latvijā iepazīsies
ar populāriem tūrisma objektiem.

Artūrs Dulbe,
sabiedrisko attiecību speciālists
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lasiet arī www.bauska.lv

2019.gada 26.jūlijā

Informācija, paziņojumi
Kultūras pasākumi augustā
Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

1.augusts –
10.septembris

Bauskas muzejā

Glezniecības plenēra dalībnieku darbu izstāde „Bauskas vasara 2019”

līdz
3.septembrim

Bauskas muzejā

Bauskas 410 gadu jubilejai veltīta
izstāde „Bauska bildēs”

4.augustā no
plkst. 9.00-14.00)

V.Plūdoņa muzejā

Maizes diena. Rotaļas ar folkloras
kopu „Laukam, pāri”

3.-4. augustā

Bauskas pilskalna
parka estrādē

*Mūzikas festivāls „Bauska
TASTE 2019”
(MESA, The Sound Poets, Autobuss
debesīs, Dzelzs vilks, Triānas parks,
Otra puse, Pirmais kurss, Latvian
Blues Band, Kautkaili, Laika suns,
Deniss Paskevich & Funk Therapy
Collective, Ingus Pētersons, Sigma,
Gribam būt dīdžejas un baušķenieki
Without Borders. Uz otras festivāla
skatuves skanēs Kreisais krasts,
Brīvrunu projekts, Nakts & Ervīns,
kā arī jaunās apvienības no Radio
SWH raidījuma „Priekšnams.”)

10.augustā,
plkst. 17.00

Bauskas pils
muzejā

Ansambļa „Mediatore” koncerts
„Itāļu mūzika Londonas
manuskriptā”

11. augustā
plkst. 17.00

Bauskas Pilskalna
parka estrādē

* Īsti latviska un visiem pazīstama
Rūdolfa Blaumaņa komēdija
brīvdabas izrādē
„No saldenās pudeles” (Daiga
Gaismiņa, Zane Daudziņa, Madara
Melne – Tomsone, Ivars Kļavinskis
vai Madars Zvagulis, Juris Lisners,
Līga Zeļģe, Mārtiņš Počs, Māris
Bezmers, Ainārs Ančevskis)

23. augustā
plkst. 17.00

Grenctāles
Kultūras namā un
tā apkārtnē

Notikums par godu Baltijas ceļa
30. gadadienai „Brālība. Brolybė.
Brotherhood.”
*Brīvdabas izrāde
„Čikāgas piecīši. Leģendu atgriešanās”

23. augustā
plkst. 19.00

Bauskas Pilskalna
parka estrādē

31. augustā

Pie Īslīces Kultūras
nama

(Režisors – Valdis Lūriņš. Lomās Mārtiņš Egliens Mārtiņš Brūveris,
Ieva Sutugova, Inita Sondore vai
Ginta Krievkalna, Rolands Beķeris,
Marģers Eglinskis. Horeogrāfs –
Jānis Putniņš . Producente – Laila
Ilze Purmaliete.)
Saulespuķu svētki

* - maksas pasākums

Augustā
14. augustā plkst.15.00 – Sociālo, izglītības, kultūras
un sporta lietu komitejas sēde;
15. augustā plkst.14.00 – Vides un attīstības komitejas
sēde;
22. augustā plkst.14.00 – Finanšu komitejas sēde;
29. augustā plkst.14.00 – novada domes sēde.

Senioru deju festivālā cildinās Annas

BAUSKAS MUZEJS AICINA UN PIEDĀVĀ APSKATĪT
– 1.augusts - 10.septembris - Glezniecības plenēra
dalībnieku darbu izstāde „Bauskas vasara 2019”
– Līdz 3.septembrim - Bauskas 410 gadu jubilejai veltīta izstāde „Bauska bildēs”
V.PLŪDOŅA MUZEJĀ
– 4.augustā no plkst. 9.00 līdz 14.00 – Maizes diena
Plkst. 9.00 – rudzu maizes cepšanas meistarklase
(iepriekš pieteikties)
Plkst. 11.00 - rotaļas ar folkloras kopu
„Laukam pāri”
www.bauskasmuzejs.lv

Bauskas Pilskalna parka estrādē
27. jūlijā plkst. 16.00 norisināsies
jau astotais Senioru deju festivāls
„Annas danči”, kurā piedalīsies 11
deju kolektīvi.
Šis ir jau astotais Senioru deju
festivāla gads, kad Bauskā pulcēsies
košie dejotāji, lai izpildītu elegantās
Eiropas dejas. Šogad skatītājus prie-

cēs Bauskas Kultūras centra senioru
deju kopa „Vēlreiz”, „Kamenes” no
Iecavas, „Garrozes” un „Čaukstenes” no Ozolnieku novada, „Astras”
no Ogres, „Gaujmalietes” no Carnikavas, „Madaras” no Lielauces,
„Magnolijas” no Rundāles, kā arī
„Virši zied” no Sesavas. Pirmo reizi festivālā uzstāsies arī „Vijas” no

Ikšķiles un Bauskas Kultūras centra
Senioru deju kolektīvs „SenBiguļi”.
„Programmā gaidāmi vairāki
jauninājumi – šogad pie mums viesosies tautas deju kolektīvs „SenBiguļi”, arī gājiens nevedīs gar Bauskas pili, jo dejotāji uz skatuvi dosies
no visām Pilskalna parka taciņām,”
stāsta „Annas danču” organizatore,
Bauskas Kultūras centra senioru
deju kopas „Vēlreiz” vadītāja Inese
Smilškalne.
Šajā festivāla gadā īpaši cildinās
Annas dienu – tiks apspēlētas tradīcijas un pašas vārda īpašnieces.
Tāpat par godu Senioru deju festivālam kolektīvi apguvuši jaunas dejas. Inese Smilškalne stāsta, ka jauna iedvesma gūta seminārā Vācijā,
tomēr būs iespējams vērot jau iemīļotas dejas, kas iecienītas šo astoņu
gadu laikā. Festivāla organizatore
sola, ka programma būs interesanta
un to papildinās skaista mūzika.

Ilze Lujāne
sabiedrisko attiecību speciāliste
Bauskas Kultūras centrs
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