%$86.$6129$'$3$â9$/'Ʈ%$6/$,.5$.676

2019.gada 30.augustā

Ziņa
Pagalmu un Putras
svētkos
apmeklētājus gaidīs
19 pagalmiņi

Nr. 15 (132)

Pagalmu un
Putras svētku
programma

Piedalies!
Konkurss
fotogrāfiem

Izglītība

Pedagogi tiekas gadskārtējā konferencē

B

auskas vecpilsētā 7. septembrī notiks IX Pagalmu svētki
un VII Putras godēšana, kur
19 pagalmiņos būs iespēja iesaistīties aizraujošās norisēs, nobaudīt
gardas putras un piedalīties svētku
loterijā. Bauskas rātslaukumā atradīsies Zemgales dižtirgus, kur pulcēsies mājražotāji un amatnieki no
visas Latvijas.
PII „Zīlīte” pagalmā būs iespēja
apskatīt lelles un rotaļu auto no retro
līdz mūsdienām, Bauskas Centrālās
bibliotēkas pagalmā gaidāmas dažādas izdarības ar grāmatām, Mākslinieku dārzā koncertā „Sanāciet,
sadziediet un sadejojiet” uzstāsies
Bauskas novada amatiermākslas kolektīvi – TDA „Jandāls”, TDA „Jandāls” studija, deju kopa „Rota”, koris „Skalve”, amatierteātris „Dadži”.
Veterinārās aptiekas „Cortex” pagalmā viesosies Faira un Draiskulis no
„Dabas Zirgiem”, kā arī darbosies
jautājumu un atbilžu stūrītis.
Tikmēr Bauskas novada pašvaldība aicina visus svētku apmeklētājus uz satikšanos atpūtas laukumā
Dambja ielā, lai iepazīstinātu ar
informāciju par pašvaldības aktuālākajiem projektiem. „Accelerate
SUNShINE” – daudzdzīvokļu ēku
atjaunošana un ieguvumi to iedzīvotājiem, „Pasākumi Bauskas novada
sabiedrības veselības veicināšanai
un slimību profilaksei” – sarunas par
bērnu imunitāti, kā arī iespēja pārbaudīt asinsspiedienu, ķermeņa masas indeksu un glikozes līmeni asinīs. Projekta „Zaļās infrastruktūras
pilnveidošana zemieņu upju ainavā
(ENGRAVE)” ietvaros multifunkcionālās iekārtas – amfībijas modeļa
TRUXOR 5045 prezentācija.
Svētku pilna programma 7.lpp.
Lai piedalītos svētku loterijā,
pasākuma apmeklētājiem jāiegūst
deviņi spiedogi uz pasākuma kartes, no kuriem pieci ir apmeklētāju brīva izvēle, bet četri pagalmiņi
jāapmeklē obligāti – PII „Zīlīte”,
Sociālais dienests, atpūtas laukums Dambja ielā un Bibliotēkas
pagalms. Spiedogotās kartes līdz
pulksten 15.00 jāiemet loterijas
kastē Bauskas rātsnamā, izlozes
sākums plkst. 15.05.
Pateicamies AS „Dobeles dzirnavnieks” un grāmatu veikalam
„Globuss” par atbalstu svētkos.

Ilze Lujāne, sabiedrisko
attiecību speciāliste, Bauskas
Kultūras centrs

Bauskas novada izglītības iestāžu direktori un domes priekšsēdētājs A.Jātnieks
FOTO-Artūrs Dulbe
Pedagogu Augusta konferencē
Bauskas Kultūras centrā pulcējās
Bauskas novada pedagogi. Konferenci atklāja Bauskas novada domes
priekšsēdētājs A.Jātnieks, iedvesmojošus vārdus nākamajam mācību
gadam savā uzrunā teica IZM parlamentārā sekretāre A.Muižniece. Par
aktualitātēm, prioritātēm un jaunumiem, kas sagaida jaunajā mācību

gadā informēja Bauskas novada
administrācijas Izglītības nodaļas
vadītāja M.Bauvare.
Konferencē par „Stereotipu spožumu un postu” lekciju lasīja LU
profesors, psiholoģijas nodaļas vadītājs I.Austers. Par šo iespēju liels
paldies Bauskas Valsts ģimnāzijas
p.i. L.Ģerģei
Par skanīgu sveicienu pedago-

giem bija parūpējušies projekta „Pianistes Hertas Hansenas un Rīgas
Saksofonu kvarteta koncertprogramma” mūziķi. Par šīm burvīgajām mūzikas skaņām paldies Bauskas Mūzikas un Mākslas skolas
direktorei A.Velmunskai.
Nākamajā mācību gadā darbu
mūsu novada skolās uzsāks četri jaunie pedagogi. Laura Kutra

(Bauskas sākumskola, latviešu valodas un dabas zinību skolotāja),
Armands Segliņš (Bauskas sākumskola, sporta skolotājs), Jānis Rācenis (Bauskas sākumskola, sporta
skolotājs) un Inese Lauva (Bauskas
pilsētas pamatskola, sākumskolas
skolotāja).

Baiba Šumina,
Izglītības nodaļas metodiķe
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Paziņojums par izsoli
Bauskas novada dome 2019.
gada 18.septembrī pulksten 13.30
Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Viduslauks”, Mežotnes pag., Bauskas
nov., kadastra Nr. 4072 004 0023,
kas sastāv no zemes vienības ar
platību 0,4426 ha, kadastra apzīmējums 4072 004 0621, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena
jeb izsoles sākumcena – EUR 2800,(divi tūkstoši astoņi simti eiro).
Maksāšanas līdzekļi: 100% eiro.
Nodrošinājuma nauda – 10% no
nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai
jāieskaita Bauskas novada domes,
reģ. Nr.90009116223, bankas kontā
Nr. LV66UNLA0050019706571,
AS „SEB” banka, kods UNLAL-

Paziņojums par izsoli
Bauskas novada dome 2019.
gada 18.septembrī pulksten 13.45
Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – Klinšu
iela 14A, Janeikas, Ceraukstes
pag., Bauskas nov., kadastra Nr.
4050 001 0497, kas sastāv no zemes vienības (starpgabala) ar platību 0,0307 ha, kadastra apzīmējums
4050 001 0497, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā
cena jeb izsoles sākumcena – EUR
700,- (septiņi simti eiro).
Maksāšanas līdzekļi: 100% eiro.
Nodrošinājuma nauda – 10% no
nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai
jāieskaita Bauskas novada domes,
reģ. Nr.90009116223, bankas kontā
Nr. LV66UNLA0050019706571,
AS „SEB” banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi „Nekustamā īpašuma – Klinšu iela 14A, Ceraukstes
pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.

V2X, ar atzīmi „Nekustamā īpašuma – „Viduslauks”, Mežotnes 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 – „Viduslauks”, Mežotnes pag., Bauskas
nov. izsoles reģistrācijas maksa”.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem
var Bauskas novada domes mājas
lapā www.bauska.lv. Pieteikšanās
un reģistrēšanās izsolei Bauskas
novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1,
Bauskā, 1.stāvā, darba dienās no
plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238,
29168555.
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 –
Klinšu iela 14A, Ceraukstes pag.,
Bauskas nov. izsoles reģistrācijas
maksa”.
Personām, kurām ir pirmpirkuma
tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmtiesību realizēšanu
jāiesniedz viena mēneša laikā no šī
sludinājuma publicēšanas dienas.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem
var Bauskas novada domes mājas
lapā www.bauska.lv. Pieteikšanās
un reģistrēšanās izsolei Bauskas
novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1,
Bauskā, 1.stāvā, darba dienās no
plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238,
29168555.

Informācija

Informācija par paraksta apliecināšanu
saistībā ar vēlētāju iniciatīvām
Vēlētāju tiesības iesniegt likumprojektus ir būtiska konstitucionāla demokrātiskās valsts vērtība
atbilstoši Latvijas Republikas Satversmē 101.panta definētajam, ka
ikvienam Latvijas pilsonim ir tiesības likumā paredzētajā veidā piedalīties valsts un pašvaldību darbībā.

Latvijas Satversme paredz īpašu
konstitucionālu procedūru - vēlētāju
parakstītu likumprojektu iesniegšanu, kurus Saeima nevar neskatīt.
Šobrīd Latvijas pilsoņiem ir iespēja
paust savu viedokli Centrālās Vēlēšanu komisijas reģistrētās iniciatīvās.
Izmantot šīs tiesības vēlētāji var
12 mēnešu laikā no dienas, kad
Centrālā vēlēšanu komisija iniciatīvu reģistrējusi.
Atbilstoši likumam „Par tautas
nobalsošanu, likumu ierosināšanu

un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” vēlētāji par Centrālajā vēlēšanu komisijā reģistrētu likumprojektu vai
Satversmes grozījumu projektu var
parakstīties pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas vietā, bāriņtiesā,
kura veic notariālas darbības, novadā pie pagasta vai pilsētas pārvaldes
vadītāja, zvērināta notāra vai tiešsaistē portālā Latvija.lv.
Vairāk informācijas par parakstu
vākšanas kārtību, iniciatīvas, par
kurām notiek parakstu vākšana vai
kuras iesniegtas reģistrēšanai, kā
arī iniciatīvas, par kurām parakstu
vākšana noslēgusies vai kuru reģistrēšana atteikta, pieejama mājaslapā
www.cvk.lv.

Informāciju sagatavoja:
Artūrs Dulbe,
sabiedrisko attiecību speciālists

Ar septembri Bauskas Centrālā bibliotēka
strādās arī sestdienās
no plkst.10.00. līdz 16.00
Esat laipni aicināti!

lasiet arī www.bauska.lv

Uzņēmējdarbība - konkursa anketa

lasiet arī www.bauska.lv
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Aktuāli pašvaldībā

Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 7.kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas
2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2019.gada 20.septembra līdz 2019.gada 20.oktobrim.
7. kārtā 2.1.rīcībai „Novada vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu attīstība”– EUR 200 000,00;
Maksimālā viena projekta atbalsta intensitāte: 90%; maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam
projektam: EUR 25 000,00
Atbalsta pretendents: juridiska
persona (tostarp vietējā pašvaldība,
biedrība un nodibinājums) vai fiziska persona, kas īstenos sabiedriskā
labuma projektu*.
Atbalstu sniedz šādām darbībām: sabiedrisko aktivitāšu (tostarp
apmācību un interešu klubu, sociālās
aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai.
Projektu īstenošanas termiņi:
1) ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no

Lauku atbalsta dienesta lēmuma
pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
2) ja projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija „Ar projektu
saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas
nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas –
divi gadi no Lauku atbalsta dienesta
lēmuma pieņemšanas par projekta
iesnieguma apstiprināšanu;
3) pārējiem projektiem projektu
īstenošanas termiņš ir viens gads no
Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma
apstiprināšanu.
Projektu iesniegumi iesniedzami
Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS)
https://eps.lad.gov.lv (pirms projekta
iesnieguma iesniegšanas jābūt EPS
lietotājam, noslēdzot par to līgumu
ar Zemkopības ministrijas Lauku at

balsta dienestu).
Ar Vietējās attīstības stratēģiju,
rīcībām, mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem
un minimālo punktu skaitu pozitīva
atzinuma saņemšanai var iepazīties
Bauskā, Uzvaras ielā 1, 4.stāvā, Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.
lad.gov.lv un biedrības mājas lapā
www.bauskaspartneriba.lv (sadaļā
„Projekti”/„Projektu konkursi”).
*sabiedriskā labuma projekts –
projekts, kuru īsteno aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”,
kurā plānotajam mērķim nav komerciāla rakstura, par kura rezultātu netiek prasīta samaksa un kurš ir publiski pieejams.

Jolanta Kalinka
tel.29781969, e-pasts jolanta.
lauva@inbox.lv
Inese Bramane
tel. 26752200, e-pasts bauskas.
partneriba@inbox.lv

ALTUM piedāvā plašas iespējas
Bauskas reģiona uzņēmējiem

Iespējas saņemt finansējumu
sava biznesa sākšanai un jau esoša
biznesa attīstīšanai šodien ir plašas
– nauda pieejama gan bankās, gan
arī Attīstības finanšu institūcijā ALTUM, kas finansē tās dzīvotspējīgās
biznesa idejas, kuras nevar saņemt
finansējumu komercbankās.
Par ALTUM piedāvātajām
iespējām Bauskas uzņēmējiem
stāsta ALTUM Zemgales reģiona
vadītāja Mārīte Lazdiņa.
Šobrīd ALTUM ir aptuveni 20
dažādas atbalsta programmas, kas
paredzētas gan biznesa uzsācējiem
un mikrouzņēmumiem, gan mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, gan
lauksaimniekiem, kā arī īstenojam
citas īpašās programmas. Piemēram,
mums ir īpaša eksporta darījumu ap-

drošināšanas programma, savukārt
sadarbībā ar komercbankām īstenojam mājokļu galvojumu programmas
ģimenēm ar bērniem un jaunajiem
speciālistiem, kurā dažu gadu laikā
esam piešķīruši jau vairāk 12 tūkstošus garantiju. Ļoti aktuāla ir arī
aizdevumu programma uzņēmumu
energoefektivitātes projektiem. Strādājam arī start-up jeb tehnoloģisko
iesācējuzņēmumu atbalsta jomā, kā
arī veicam ieguldījumus riska kapitāla fondos. Mūsu klientus var iedalīt četrās lielās grupās, tie ir: biznesa
uzsācēji, mazie un vidējie uzņēmumi, lauksaimnieki un iedzīvotāji.
Būtiski uzsvērt, ka ALTUM nekonkurē ar komercbanku piedāvāto
finansējumu, gluži pretēji – mūsu
piedāvātais finansējums paredzēts
tām uzņēmējdarbības jomām, kurās
privātais finanšu tirgus nesniedz finansējumu pietiekamā apjomā, tas
paredzēts tiem klientiem un projektiem, kuriem nav pieejams kredītiestāžu finansējums. Vienlaikus jāuzsver, ka arī ALTUM finansējums
ir paredzēts tikai dzīvotspējīgiem,
ekonomiski pamatotiem projektiem.
Mūsu aizdevumiem var būt garāki
atmaksas termiņi, zemākas nodrošinājuma prasības un citi atvieglojumi.
Garantiju programmas savukārt strādā kā palīgs banku finansējuma sa-

ņemšanai gadījumos, kad uzņēmējs
bankai nevar sniegt nodrošinājumu
bankai nepieciešamajā apjomā.
Ar visām mūsu piedāvātajām
programmām detalizēti var iepazīties mājas lapā www.altum.lv.
Vienlaikus atgādinu, ka tuvojas rudens lauku darbu sezona un aktuāli
ir apgrozāmie līdzekļi lauksaimniekiem, kuru arī nodrošina ALTUM.
Unikāla programma reģioniem ir
mazie aizdevumi lauku teritorijām.
Tā ir īpaši piemērota mazām saimniecībām, jaunām saimniecībām,
mājražotājiem, jaunajiem lauksaimniekiem, bioloģiskajiem lauksaimniekiem, kā arī dažādu pakalpojumu
sniedzējiem lauku apvidos. Šie aizdevumi, apjomā līdz 100 tūkstošiem
eiro, paredzēti tikai tiem uzņēmējiem, kas saimnieko ārpus lielajām
pilsētām un kuriem ir neliels gada
apgrozījums, proti, līdz 70 tūkstošiem eiro.
Bauskā ALTUM strādā Uzvaras
ielā 6, aicinu vizīti pieteikt iepriekš,
zvanot t. 67774283, 67774279, vai
rakstot zemgale@altum.lv

Sandra Eglīte, sabiedrisko
attiecību speciāliste
AS „Attīstības finanšu
institūcija Altum”

Nāc mācīties!
Bauskas novada administrācijas Izglītības nodaļa aicina
pievienoties:

•angļu valodas nodarbībām pieaugušajiem „Pre-intermetiate” zināšanu līmenī;
•angļu valodas nodarbībām pieaugušajiem „Elementary” zināšanu līmenī
Organizējam jaunas grupas:
•angļu valoda iesācējiem.
Informācija un pieteikšanās pa tālruni 63923665 vai
e-pastā baiba.sture@bauska.lv līdz 06.09.2019.

2019.gada
7.septembrī
no
plkst.11.00 – 16.00 Bauskas vecpilsētā norisināsies IX Pagalmu svētki
un VII Putras godēšana. Bauskas
novada pašvaldība aicina visus
svētku apmeklētājus uz satikšanos
labiekārtotajā atpūtas laukumā
Dambja ielā 2, Bauskā, lai kopīgi
svinētu svētkus un iepazīstinātu ar
informāciju par pašvaldības aktuālākajiem projektiem.
„Accelerate SUNShINE” (ID
754080) projekta partnera – Bauskas novada pašvaldība – informatīvā telts „Dod mājai otru dzīvi”,
kurā interesentiem būs lieliska iespēja uzzināt vairāk par visaptverošu
daudzdzīvokļu ēku atjaunošanu un
tās ieguvumiem ēku iedzīvotājiem.
Energopārvaldnieks Raitis Ignatjevs, kopā ar Bauskas namu apsaimniekotāju SIA „Vides serviss” informēs interesentus par daudzdzīvokļu
ēku visaptverošas atjaunošanas iespējām, kā arī finansiālo atbalstu, ko
sniedz Bauskas novada pašvaldība
Eiropas Savienības līdzfinansētā

projekta „Accelerate SUNShINE”
ietvaros.
Projekta „Pasākumi Bauskas novada sabiedrības veselības
veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros notiks sarunas par
bērnu imunitāti. Pasākuma laikā
būs iespēja pārbaudīt savu veselību - asinsspiedienu, ķermeņa masas
indeksu (ĶMI) un glikozes līmeni
asinīs.
Projekta „Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju
ainavā (ENGRAVE)” ietvaros
pasākuma laikā tiks prezentēta projekta ideja un mērķi, kā arī projekta
īstenojamās aktivitātes Bauskas novadā. Pasākuma apmeklētājiem tiks
dota iespēja iepazīties ar multifunkcionālās iekārtas – amfībijas modeli
TRUXOR 5045, regulārai upju pļaušanai Bauskas novada pašvaldībā.
Novēlam, lai visiem iedzīvotājiem un pilsētas viesiem izdevušies
svētki un uz tikšanos mūsu informatīvajā teltī - „Bauskas novads - veselai videi un sabiedrībai!”

Informācija
2019. gada 14. septembrī plkst.12.00 V. Plūdoņa
muzejā Dzejas diena, veltīta dzejnieka Reiņa Ādmīdiņa
80 gadu jubilejai. Dzejas lasījumi un citas aktivitātes.
Ieeja bezmaksas.
Muzejpedagoģiskās nodarbības V. Plūdoņa muzejā
„Ciemos pie Zaķu mammas”. Pirmsskolas vecuma bērniem un
1. - 4.klašu audzēkņiem.
„V. Plūdons dzīvē un dzejā” 5. - 12.klašu audzēkņiem.
„Putni Lejeniekos” 1. - 7. klašu audzēkņiem.
Bauskas novada skolu audzēkņiem pedagogu organizētās grupās
ieejas biļete muzejā - bezmaksas. Muzejpedagoģiskās programmas
jāpiesaka piecas dienas iepriekš.

Sezonas noslēgums - Latvijas NAFTA
GRAND PRIX Mūsas trasē
7. un 8.septembrī

Sacensību laikā (no 7.augusta plkst.6.00 līdz 8.augusta plkst.20.00) tiks
slēgta piebrauktuve trasei no A7 ceļa, līdz ar to pasākuma apmeklētāji aicināti uz trasi doties caur Bērzkalniem.
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Darām kopā

Uzņēmējdarbība
Bauskas biznesa inkubators piesaka
2019. gada rudens uzņemšanu
no 30.augusta līdz 20.septembrim

Ejam dabā!

Kamēr mācību gads skolā vēl nav
sācies, ir īstais laiks iepazīt jaunus
draugus un aktīvi pavadīt brīvo laiku. Trīs dienas augustā – no 12.augusta līdz 14.augustam, bija laiks,
kad to pasāka 20 Bauskas SOS ģimeņu atbalsta centra jaunieši. Radošās
dienas „Ejam dabā!” darbojās viesu
namā Bērzkalni projektā Lat-Lit
SOS FGA (nr.LLI-405). Jaunieši no
Vecumniekiem un Bauskas tikās, lai
kopīgi darbotos, sportotu. Pirmā diena aizritēja iepazīstot vienam otru.

Radošo darbnīcu laikā tapa visus
dalībniekus vienojošs karogs – katra
atstāta pēda ziedu pļavā. Pēcpusdienā visi devās pārgājienā uz Mūsas
labo krastu, kur Bauskas pilskalnā
aktīvi un jautri pavadīja laiku.
Otrā diena bija erudīcijas un prāta spēļu diena, ko ik pa laikam papildināja arī sportiskas aktivitātes.
Jaunieši iegāja azartā risinot dažādas
vārdu mīklas un atjautīgus viktorīnas
„Mana Latvija” uzdevumus par kultūru un sportu Latvijā, kā arī mūsu

valsts vēsturi, dabu, ģeogrāfiju un
zinātni.
Trešā diena bija piepildīta aktivitātēm brīvā dabā – Tērvetes dabas
parkā. Ikviens arī izmēģināja Gaisa
trases – cits vieglāku, cits sarežģītāku. Braucienā atpakaļ uz Bausku,
daudzi atzina, ka trīs dienas aizskrējušas nemanot un gribētos vēl
kaut ko tikpat jauku vēl šajā gadā
piedzīvot. Vaicāti par to, kas šajās
trīs dienās patika vislabāk, jaunieši
atzina, ka visvairāk patika sportiskās
aktivitātes un, protams, Tērvetes dabas parks. Vaicāti par to, kas nepatika, kāds jaunietis atzina: „Ilgums.
Nopietni? 3 dienas! Trešajā dienā
visi kārtīgi iepazīstas, bet viss jau
beidzies!”
Kā atzina radošo dienu pedagogu
komanda, vislielākais guvums bija
tas, ka jaunieši sadraudzējās un piedalījās dažādās aktivitātēs. Tas cēla
viņu pašapziņu un pašapliecināšanos.

Irēna Kalniņa, Bauskas
SOS ģimeņu atbalsta centra
vadītāja

No 2019. gada 30. augusta līdz
20. septembrim tiks atvērta pieteikumu pieņemšana dalībai pirmsinkubācijas un inkubācijas programmā Bauskas inkubatorā. Atbalsta
programmām aicināti pieteikties fiziskas personas un uzņēmumi, kuri
nav reģistrēti ilgāk par trim gadiem.
Uz pirmsinkubāciju aicinātas pieteikties personas, kam ir vēlme uzsākt uzņēmējdarbību, tomēr trūkst
atbalsta un pārliecības par biznesa
uzsākšanu. Pirmsinkubācija ir lieliska iespēja pārbaudīt savas idejas
dzīvotspēju, kā arī saprast vai Tevī
mīt uzņēmējs. Sešu mēnešu periodā
pirmsinkubācijā dalībniekiem tiek
sniegta iespēja piedalīties lekcijās,
semināros saņemt profesionāļu
konsultācijas, aprīkotas darba telpas, kā arī vērtīgus kontaktus. Iestājoties inkubācijā uzņēmējiem
ir iespēja pirmā gada laikā tikt pie
dažādu pakalpojumu līdzfinansējuma 50% apmērā, pakalpojumos
iekļaujot - telpu īri, grāmatvedības
pakalpojumus, mārketinga pakalpojumus, prototipu izstrādi, sertificēšanu u.c. Kā arī turpmāko trīs
gadu laikā pretendēt uz līdz 50%
līdzfinansējumu izejmateriālu un
iekārtu iegādei. Sīkāk par inkubatora piedāvātajām iespējām
iespējams uzzināt magneticlatvia.lv
mājas lapā.
Bauskas biznesa inkubatorā darbojas 37 dalībnieki - 15 pirmsinkubācijā un 22 inkubācijā. Pārstāvētās
jomas ir ļoti dažādas, piemēram,
pārtikas, apģērbu, dizaina produktu, mēbeļu, šūpoļu, auto detaļu
ražošana, druka, IT pakalpojumi,
metālapstrāde u.c. Vairāk par uzņēmumiem un iekšējām aktivitātēm
ir iespējams uzzināt inkubatora
Facebook lapā www.facebook.
com/LIAABauska. Savukārt interesenti, kuri vēlas uzzināt sīkāk
par savu potenciālo dalību Bauskas biznesa inkubatorā un rudens
uzņemšanas pieteikšanās procesu,
tiek aicināti uz individuālu konsultāciju. Pieteikties konsultācijai var,
rakstot uz pastu:
laila.glaudane@liaa.gov.lv
vai zvanot +371 62400908.
Bauskas biznesa inkubators ir

iestāde, kuras vērtību pamatā ir
ne tikai sniegtie pakalpojumi, bet
arī tās dalībnieki un kopiena. Lūk
divu kopienas dalībnieku sniegtās
atbildes uz jautājumu, kādēļ ir vērts
iestāties un izmantot Bauskas biznesa inkubatora piedāvātās atbalsta
iespējas.
„Inkubators ir īstā vieta, kurp
doties ar savu ideju un sastapt cilvēkus ar citām idejām - gan amata meistarus, gan sapņotājus, gan
inženierus, gan birokrātijas pazinējus. Tā ir kopiena, kurā katrs
dalībnieks un katrs pasniedzējs ir
resurss un atbalsts, jo ikkatram ir
cita pieredze un zināšanas, cits skata punkts, kurš var palīdzēt tad, kad
tu pats nonāc strupceļā. Inkubatorā
tu ļoti ātri saproti, ka ar ideju vien
nepietiek- ir nepieciešama drosme
un jāiegulda milzīgs darbs, enerģija
un uzmanība, lai no sākotnējās idejas taptu kas dzīvotspējīgs. Reizēm
šķiet, ka tas ir neiespējami, tomēr,
ejot soli pa solim cauri ļoti labi organizētam procesam, izkristalizējas
domas, atsijājas liekais un atbildes
tiek iegūtas.” (Solvita Jirgensone,
„jirgensone” zīmola veidotājapirmsinkubācijas dalībniece).
„Uzsākot savu pirmo uzņēmumu es centos attīstīt to strādājot
no mājām. Varbūt kādam tas izdodas, bet man neizdevās. Mājās ir
izveidojusies vide, kas paredzēta
atpūtai, nevis darbam, kas mazināja koncentrēšanās spējas. Tādēļ
strādājot pie Maneg.net jau no paša
sākuma esmu izmantojis Bauskas
biznesa inkubatora coworkingu.
Coworkingā vienmēr ir kāds, kurš
mani uzklausa par aktuāliem izaicinājumiem uzņēmuma attīstībā, dalās ar savu pieredzi un zināšanām,
kas man ir liels ieguvums, it īpaši
tāpēc, ka savu ideju attīstu viens.
Bauskas biznesa inkubatora coworkingā ne vien ikdienā strādāju, bet
esmu arī saticis sadarbības partnerus un iepazinies ar potenciāliem
klientiem.”
(Vitālijs Čemeris, SIA „Ruvi”
dibinātājs- inkubācijas dalībnieks)

Madara Zemke, vecākā
projektu vadītāja

„Bauskas Novada Vēstis” lasāmas arī Bauskas
novada mājas lapā www.bauska.lv
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Svētki
IX Pagalmu svētki un VII Putras godēšana Bauskas vecpilsētā kā arī ZEMGALES DIŽTIRGUS
2019. gada 7. septembrī. Putra no plkst. 13, līdz katli tukši, lai nākamā dienā labs laiks
PII „Zīlīte” pagalmā (Plūdoņa ielā 60)
plkst. 11 – 15 – „Lelles un rotaļu auto no retro līdz mūsdienām”. Kolekcionāra Jāņa Bites privātās kolekcijas izstāde „Rotaļlietu stāsti”.
PUTRAS GODĒŠANA – RĪSU PUTRA AR ŽĀVĒTIEM AUGĻIEM
Bauskas pilsētas pamatskolas pagalmā (Rīgas ielā 32)
plkst. 11 – 15 – „Bauskas pilsētas pamatskolai 100”.
Pestīšanas Armijas Bauskas korpusa pagalmā (Plūdoņa ielā 50)
plkst. 11 – 15 – „Sirdi Dievam, roku cilvēkam”. Pestīšanas Armija Latvijā, ekspozīcija telpās. Viesos kristīgie klauniņi no Talsiem. No 12.00 – 14.00 lielā pagalma spēle ģimenei, izpletņa
spēles, „aklās vistiņas”, boulings bērniem, puzle „Uzzini vairāk par Pestīšanas Armiju”. Darbosies tējnīca un ziedojumu akcija „Būsim līdzās”.
PUTRAS GODĒŠANA – NORVĒĢU PUTRA
Tirdzniecības nama „Kvēle” un „Ģimenes studija” pagalmā (Plūdoņa ielā 48)
plkst. 11 – 15 – „Esi vesels!” – veselīgas, sportiskas un izzinošas aktivitātes visai ģimenei no „Ģimenes studijas”.
plkst. 10 – 14 – Tirdzniecības nams „Kvēle” atver lielo drēbju skapi.
plkst. 11 – 15 – Bauskas novada jauniešu aktivitātes.
plkst. 12 – Vokālās studijas „Pigoriņi” vasaras izskaņas koncerts.
PII „Pasaulīte” pagalmā (Saules ielā 8)
plkst. 11 – 15 – „Ciemos pie Dižozola Rūķa” – iespēja baudīt rūķu viesmīlību un gardo cienastu „Rūķu saldo putru”.
Trušu pilsētiņa „Pilsmuižkungi” vecpilsētā – trušu pilsētiņas iemītnieki garauši un to draugi gaidīs ciemiņus bērnudārza pagalmā.
PUTRAS GODĒŠANA – MANNAS PUTRA AR IEVĀRĪJUMU
Mākslinieku dārzā (Saules ielā 4)
plkst. 11 – 15 – „Kultūras pagalms” – Bauskas novada amatiermākslas kolektīvu koncertprogramma „Sanāciet, sadziediet un sadancojiet”.
PUTRAS GODĒŠANA – AUZU PĀRSLU PUTRA AR RAIBUMIEM
SIA „Cortex” veterinārās aptiekas pagalmā (Plūdoņa ielā 36/1)
plkst. 11 – 15 – „Zirgi. Mīti un realitāte.” Viesos Dabas zirgi. Jautājumu un atbilžu stūrītis.
PUTRAS GODĒŠANA- ZIRGA SPĒKS AR ZIRGĀBOLU ZAPTI
Rātslaukumā (Rātslaukumā 1)
plkst. 10 – 16 – „Zemgales dižtirgus” – medus, maize, vīns un citi gardi labumi, kā arī dizaina un saimniecības lietas Latvijas mājražotāju un amatnieku piedāvājumā.
plkst. 11 – 15 – „Graudi – garam un vēderam!” – rosās apskates saimniecības „Vaidelotes” saimniece Daira Jātniece.
Mākslinieka Ivara Mailīša karuselis „Lidojums uz siltajām zemēm”.
Bauskas tūrisma informācijas centrā
Akcija „Iepazīsti kaimiņus Zemgalē!”, pašbilde pie Rātsnama ūdens lauvas.
LOTERIJAS KASTE
SVĒTKU NOSLĒGUMS plkst. 15.05 – noslēguma loterija.
Bibliotēkas pagalmā (Kalna ielā 18)
plkst. 11 – 15 – „Pārsteidz sevi, izlasi grāmatu! Dažādas izdarības ar grāmatām.” Fotoakcija ar grāmatām un to varoņiem, brīvais mikrofons, apslēptās bagātības, mobilā bibliotēka, prāta
vingrojumi un citas nodarbes.
Ziedu veikala „Rozīte” pagalmā (Plūdoņa ielā 26)
plkst. 11 – 15 – „Ziedzāļu burvība un dziednieciskais spēks”. Ar ziežu un smēru gatavošanas noslēpumiem dalās zāļu sieva Zeltīte Kaviere.
Amatnieku sētā (Bauskas BJC, Kalna ielā 14), plkst. 11 – 15 – „Priecīgs Tu nāc, darboties sāc!”
PUTRAS GODĒŠANA – PRIECĪGĀ PUTRA
Bauskas muzeja pagalmā (Kalna ielā 6)
plkst. 11 – 15 – „Amatnieku meistarstiķi”.
PUTRAS GODĒŠANA – BUKSTIŅBIEZPUTRA AR SPEĶI
Strautnieku ielā skatu laukumā pie Mēmeles upes
plkst. 11 – 15 – „Burbuļo, mutuļo, zivju zupu gatavo!” Bauskas Mednieku un makšķernieku biedrības aktivitātes.
Bauskas Svētā Gara baznīca (Plūdoņa ielā 13A)
plkst. 11 – 15 – Izstāde „Reformācijai 500”. Latvijas Nacionālā arhīva un Liepājas Sv. Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonda kopdarbs.
plkst. 12 – 14 – „Manas pilsētas baznīcas dārzs?!” – sarunas par Baznīcas dārza labiekārtošanas koncepciju projekta „Mēs savam novadam” ietvaros.
Veļas mājas pagalmā (Katoļu ielā 2)
plkst. 11 – 14 – „Lielā veļas diena” – lielie ziepju burbuļi un rožu darināšanas darbnīca kopā ar mākslinieci Lauru Matildi Ikerti.
plkst. 13 – Biedrības „Meistars Gothards” projektu „Uzplaukšana” un „Ziedēšana” svinīga atklāšana. Projektus atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds, Zemgales Plānošanas reģions, Latvijas
Valsts meži un Bauskas novada pašvaldība.
PUTRAS GODĒŠANA – UZPUTENIS
IU „Novads” pagalmā (Rīgas ielā 5d)
plkst. 11 – 15 – „Bauskai 410. Ciemos vecajā Ģērētavas pagalmā”. Pārsteigums Ģērmaņiem un ģērmaņiem.
„Satiec stāstniekus!” – Zemgales stāstnieku festivāls Bauskā. Stāstniekus atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds un Latvijas Valsts meži.
Bauskas Sv. Sakramenta katoļu baznīcā (Katoļu ielā 2)
plkst. 11 – 15 – Svētku apmeklētāji laipni aicināti ielūkoties baznīcā un baznīcas dārzā.
Sociālā dienesta pagalmā (Rūpniecības ielā 7)
plkst. 11 – 15 – „410 āboli ābelē!”. Biedrības „Aspazija” čaklo rokdarbnieču un Dienas aprūpes centra jauniešu rehabilitācijas grupas darbu izstāde. Iespēja iegādāties dažādus rokdarbu iz
strādājumus, rotas un citus aksesuārus. Apmeklētāji aicināti iesaistīties radošās aktivitātēs „Par un ap ābolu” – sporta atrakcijā „Āboli ābelē”, konkursā „Garā miza”, sagatavot un vārīt ābolus
ievārījumam „100 burciņas labdarībai”, zīmēt etiķetes un rakstīt labus vārdus burciņu noformēšanai, spiest ābolu sulas un degustēt tās.
Atpūtas laukumā Dambja ielā
plkst. 11 – 15 – „Bauskas Motormuzejs – foto retro spēkratā!”
plkst. 11 – 15 – „Bauskas novads – veselai videi un sabiedrībai!”. „ENGRAVE” jeb Latvijas – Lietuvas pārrobežu projekts „Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā”. Bauskas
novada zaļās infrastruktūras pilnveidošanas risinājumi upju ainavā un pļāvēja-amfībijas prezentācija. Projekta „Pasākumi Bauskas novada sabiedrības veselības veicināšanai un slimību pro
filaksei” ietvaros saruna par bērnu veselību un imunitāti, iespēja pārbaudīt savu veselību.
plkst. 11 – 15 – „Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020. gadam telts”. Izmanto mobilo lietotni „LAT LIT VIETA”, fotografē programmas objektus Bauskā un apkārtnē,
un saņem balvas!
plkst. 11 – 15 – Zemessardzes aktivitātes.
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Aktuāli pašvaldībā
Dienas aprūpes centra pakalpojums Bauskā

Bauskas novada pašvaldības iestādes ,,Bauskas novada Sociālais
dienests’’ kopš 2019.gada 3. jūlija
nodrošina Dienas aprūpes centra
(turpmāk – DAC) pakalpojumu.
DAC radīts, lai klientiem ar funkcionāla rakstura traucējumiem dotu
iespēju integrēties sabiedrībā, veicinātu viņu sociālās funkcionēšanas spēju attīstību un uzlabošanos,
atbilstoši viņu fiziskajām un garīgajām spējām. Pakalpojums tiek
nodrošināts Bauskas novadā deklarētām personām, kuras sasniegušas
18 gadu vecumu, neapmeklē speciālās izglītības iestādes, arodmācības
vai profesionālās rehabilitācijas centrus, nav nodarbinātas un nav ievietotas sociālās aprūpes institūcijā un
neatrodas šo iestāžu pilnā apgādībā.
Ikdienā DAC apmeklē 11 klienti, 23
līdz 52 gadus veci.
Katra diena DAC tiek saplānota.
Divas reizes nedēļā notiek nodarbības ar mālu, kur klienti gatavo daudz
dažādu jauku lietu. Divas reizes
nedēļā notiek sportiskas aktivitātes
ergoterapeites vadībā. Pārējā laikā
notiek dažādas radošās nodarbības,

tiek mācītas ēdiena gatavošanas
prasmes, telpu uzkopšanas prasmes,
apmeklēti kultūras pasākumi, pastaigas svaigā gaisā. Nodarbības sekmē
klientu savstarpējo komunikāciju,
attīsta radošās un intelektuālās prasmes, kā arī veicina uztveres spējas,
attīsta gribu un nostiprina pozitīvas
rakstura iezīmes.
Ar katru no klientiem tiek strādāts
individuāli, lai sasniegtu klienta sociālās rehabilitācijas plānā paredzēto. Darbs DAC ir ļoti atbildīgs un
darbiniekiem jābūt pietiekami elastīgiem, lai pielāgotos klientu attīstības
līmenim, spējām, garastāvokļa svārstībām, jo ikvienam ir nepieciešama
individuāla pieeja.
Ir novērots, ka klientiem labprāt
patīk pastaigas pa ielām, parkiem,
patīk dziedāt, klausīties mūziku, mācīties gatavot pusdienas, iesaistīties
radošās aktivitātēs. Gandarījumu
sniedz tas, ka klienti uz DAC nāk ar
prieku, labā noskaņojumā un mājās
dodas saguruši pēc piepildītas dienas.

Iveta Ozola, sociālā darbiniece
dienas aprūpes centrā

Ceļojošā izstāde „Izgaismot Latviju” pietur
Uzvaras pamatskolā
4. septembrī Uzvaras pamatskolā ar īpašu filmas seansu un tās
veidotāju dalību atklās ceļojošo
izstādi „Izgaismot Latviju”, kurā
apskatāmas fotogrāfijas no fonda
„1836” organizētajiem un Imanta
Ziedoņa muzeja atbalstītajiem ekspedīciju gājieniem apkārt Latvijai
vairāk nekā trīs gadu garumā. Izstāde „Izgaismot Latviju” Uzvaras
pamatskolā būs apskatāma no 4.
septembra līdz 16. septembrim darba dienās no plkst. 10.00 līdz 17.00.
Kultūras notikums „Izgaismot Latviju” īstenots ar AS „Attīstības finanšu institūcija Altum”, Eiropas
Sociālā fonda un BlueOrange bankas atbalstu.
Ar kuratores Velgas Vītolas palīdzību tapušās tematiskās izstādes
„Izgaismot Latviju” ietvaros ikvienam tās apmeklētājam būs iespēja
noskatīties arī režisora Jāņa Rēdliha
un Biznesa, mākslas un tehnoloģiju
augstskolas „RISEBA” studentu un
mācībspēku kopīgi veidoto filmu –
cilvēcīga sirsnīguma pilnu atskatu
par ekspedīciju gājieniem apkārt
Latvijai, kas, piedaloties tūkstošiem
Latvijas iedzīvotāju, norisinājās 43
pašvaldību teritorijās Latvijas pierobežā un kulmināciju piedzīvoja
Latvijas simtgades akcijas „Izgaismot Latviju” laikā pagājušā gada
21. jūnijā.
„Trīs gadu laikā tika savākts milzīgs daudzums foto un video materiāla par Latviju un tās cilvēkiem. Tā
ir milzīga kultūrvēsturiska vērtība,
kas nedrīkstēja iet zudībā. Šī filma
ir unikāls mantojums nākamajām

paaudzēm, kas apkopo to, kāda šo
trīs gadu laikā bija Latvijas pierobeža, un stāsta, kādi esam bijuši mēs
paši – Latvijas iedzīvotāji. Filma ir
unikāla arī ar Imanta Ziedoņa muzeja iesaisti tās veidošanā. Lepojos,
ka varam sevi dēvēt par pirmo muzeju Latvijā, kura aizgādnībā tapusi
pilnmetrāžas dokumentāla filma un
izstāde,” prieku par izstādes un filmas tapšanu pauž Imanta Ziedoņa
muzeja Uzticības padomes pārstāve
Žanete Grende.
Pēc pieturvietas Bauskas novadā, izstāde „Izgaismo Latviju” kopā
ar režisora Jāņa Rēdliha veidoto
tāda paša nosaukuma filmu ceļos
uz kādu citu pierobežas novadu,
turpmāko gadu laikā apceļojot visu
Latviju. Informāciju par turpmākiem filmas seansu laikiem, kā arī
izstādes ceļojuma maršrutu apkārt
Latvijai iespējams atrast Imanta
Ziedoņa muzeja mājas lapā www.
ziedonamuzejs.lv un muzeja Facebook lapā.
„Kultūras notikums „Izgaismot
Latviju” ir daļa no muzeja projekta „Imanta Ziedoņa muzejs ir ceļš”
paredzētajām aktivitātēm, kas realizēts ar AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” un Eiropas Sociālā
fonda projekta NR 9.1.1.3/15/I/001
„Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” atbalstu. Granta līguma NR
234287/SU0000072.”

Maija Jaunzeme,
maija.jaunzeme@
ziedonamuzejs.lv
mob. 26199366
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Pašvaldības policijas informācija 23.07. - 25.08.
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Dzimtsarakstu ziņas

Sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli

18

Par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa noteikumu pārkāpumiem

16

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

1

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

1

Saņemti personu iesniegumi

12

Izskatīti personu iesniegumi

12

Administratīvās lietvedības uzsākšana

8

Administratīvās lietvedības izbeigšana

8

Atlikumā materiāli

14

BNPP izskatītas administratīvā pārkāpuma lietas

1

Administratīvo lietvedību nosūtīšana izskatīšanai/lēmuma pieņemšanai Administratīvajai komisijai

5

Materiālu pārsūtīšana pēc piekritības

7

Izteikti aizrādījumi par izdarītajiem administratīvajiem pārkāpumiem

46

Patruļas laikā pārbaudītas aizdomīgas personas un transportlīdzekļu vadītāji

1

Nodrošināta sabiedriskā kārtība un drošība publisku pasākumu laikā

15

Sadarbība ar NBS Nesprāgušās munīcijas neitralizēšanas rotu

3

Sadarbība ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu

2

Sadarbība ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu

12

Sadarbība ar Valsts policiju

18

Sadarbība ar Valsts policijas Ceļu policiju (transportlīdzekļu vadītāju nodošana CP kompetencē)

2

Sadarbība ar Latvijas Valsts ceļiem, Bauskas nodaļa

2

Sadarbība ar Bauskas novada Bāriņtiesu un/vai Sociālo dienestu/ bērnu aprūpes iestādi

4

Sadarbība ar SIA „Vides serviss”

2

Sadarbība ar VVD Jelgavas reģionālās vides pārvaldi

2

Personu nodošana Valsts policijas darbiniekiem

21

Personu nogādāšana dzīvesvietā

17

Personu nogādāšana naktspatversmē „Gaiziņš”

10

Personu nogādāšana slimnīcā, slimnīcā „Ģintermuiža”

2

Administratīvā kārtā aizturētas personas

21

Klaiņojošu, pamestu, ievainotu dzīvnieku nodošana dzīvnieku patversmei

16

Videoierakstu izsniegšana/ Ar video kameru palīdzību atklāti administratīvie pārkāpumi

3

Bauskas novada pašvaldības policijā saņemti 157 izsaukumi, no tiem:
no fiziskām personām

98

no juridiskām personām

12

no Valsts policijas

47

patrulēšanas laikā konstatēti pārkāpumi

51

par klaiņojošiem, pieklīdušiem, pamestiem, savainotiem, mirušiem dzīvniekiem

29

par sabiedriskās vietās guļošām personām

29

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

33

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

1

par alkoholisko dzērienu lietošanu, kā rezultātā vecāki nespēj parūpēties par mazgadīgu bērnu

1

par atrašanos sabiedriskā vietā ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu

3

par smēķēšanu tam neparedzētā vietā

4

par konfliktiem/ par agresīvu, neadekvātu, aizdomīgu personu

37

par mirušu cilvēku/ par meklēšanā esošu personu

2

par uzbrukumu valsts varas pārstāvim /par miesas bojājumiem

3

par patvaļīgu aiziešanu no bērnu aprūpes iestādes/ par nogādāšanu krīzes centrā

2

par transportlīdzekļiem, kas novietoti, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumu prasības

19

par transportlīdzekļa vadīšanu pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumu prasības

7

par darbībām, kas rada troksni un traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru

16

par nepiederošu personu atrašanos īpašumā / par zādzībām

5

par nesaskaņotu reklāmas izvietošanu, nesaskaņotu tirdzniecību

2

par īpašuma bojāšanu/ par nelikumīgi uzstādītu žogu

3

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

9

par nepļautu zālāju, nesakārtotu īpašumu

15

par sadzīves atkritumiem, būvgružiem, lielgabarīta atkritumiem

6

par atstātām/atrastām mantām

2

par dabisko vajadzību nokārtošanu ārpus tam paredzētām vietām

2

par atvērtu akas vāku/ par durvju atvēršanu

4

par palīdzības sniegšanu

18

par ubagošanu / par maluzvejniecību

2

Bauskas novada pašvaldības policijas inspektore Solvita Žižņauska

Dzimtsarakstu nodaļas statistika no 23.07.2019. līdz 26.08.2019.
Reģistrēti dzimušie 19,t.sk. 10 meitenes un 9 zēni
Reģistrēti mirušie 38, t.sk. 16 sievietes un 22 vīrieši
Reģistrētas laulības, 46 t.sk. baznīcā - 6
Bērniem doti vārdi: Markuss, Daniels, Teodors, Semīrs, Ričards,
Arnis, Rinalds Viesturs, Roberts-2 ģimenēs un Maija, Eva, Lelde,
Paula, Madara, Katrīna, Leina, Beatrise Anna, Melānija-2 ģimenēs.

Apsveikumi
Sirsnīgi sveicam mūsu novada dižos
jubilārus
Imantu BERGMANU Bauskā
Mirdzu BERĶI Gailīšos
Lieni DRINKU Bauskā
Adolfinu KAIMIŅU Bauskā

Sirsnīgi sveicam Dimanta
kāzās

Alfrēdu un Jevgeniju VAITČEKŪNUS
Bauskā
Elmāru un Kiru STAĻĢEVICUS
Mežotnē

Sirsnīgi sveicam Zelta
kāzās

Leonu PŪNI un Petroneli PŪNIENI Īslīcē
Eduardu un Skaidrīti GRĪNVALDUS Gailīšos
Agri un Ināru RUĻĻUS Bauskā
Jāni un Noru BĒKAS Gailīšos
Aivaru un Sarmīti GĀŽES Īslīcē
Gunāru un Velgu BRAZAUCKUS Īslīcē
Edmundu un Mirdzu TRIBAS Īslīcē
Jāni un Ausmu VĀRNAS Īslīcē
Kārli un Rūtu KIVILANDUS Gailīšos

BAUSKAS MUZEJS piedāvā
• Līdz 9.septembrim - „Baltijas ceļa” vēsturisko fotogrāfiju ekspozīciju un
Daivas Šlajienes akvareļu izstādi „Dzintari”
• Līdz 9.oktobrim - Bauskas 410 gadu jubilejai veltītu izstādi
„BAUSKA BILDĒS”
• No 11.septembra līdz 13.oktobrim – izstāde „Mažeiķu vēsture fotogrāfijās līdz 1940.gadam”

Tuvojas jaunais mācību gads

Bauskas muzejs piedāvā izglītojamo grupām:
• Muzejpedagoģisku programmu – atraktīvu rotaļu pasākumu
„LAIKS SPĒLĒTIES”.
Programmas 1.daļa - atraktīvi izglītojoša programma dažāda vecuma bērnu grupām ar rotaļām un citām everģēlībām rotaļlietu ekspozīcijā.
Programmas 2.daļa pēc izvēles - auduma lellīšu izgatavošana vai papīra
leļļu izgriešana 3D tehnikā (1.50 eiro no personas). Mērķauditorija: 5 - 6 gadīgo, 1.- 4.klašu un 5.- 8.klašu grupas. Lielākas grupas tiek dalītas uz pusēm.
• 19.gs. beigu – 21.gs. sākuma leļļu un rotaļlietu ekspozīcija „LAIKS
SPĒLĒTIES”.
Ekspozīcijā apskatāmas bērnu lelles, rotaļlietas un sadzīves priekšmeti.
Pamatā Tamāras Čudnovskas privātā kolekcija. Iespēja atgriezties bērnībā,
satikties ar „veciem draugiem”, uzzināt daudz jauna par leļļu un rotaļlietu
pasauli. Pasaku namiņā dzīvo princeses un prinči, fejas, musketieri un dažādi zvēriņi. Apskatāmas arī mūsdienu rotaļlietas un autorlelles, kā arī dažādas
kolekcijas, kurās ir 19. un 20.gadsimta oriģināli vēsturiski eksponāti. Iepriekš piesakot ekskursiju, Tamāras Čudnovskas lekcijā var gūt ieskatu par
rotaļlietām un lellēm. Ieejas maksa: 0.70 eiro/1.40 eiro. Gida pakalpojums
muzejā 7.00 eiro.
Piedāvājam lekcijas par jūs interesējošām tēmām.

Pieaugušo grupām:
Izglītojoši ekskluzīva, atraktīva ekskursijas programma –
„PIEDZĪVOJUMS BAUSKĀ 20.GS.”
Grupai līdz 10 cilvēkiem - 30.00 eiro.
Grupai līdz 20 cilvēkiem - 45.00 eiro, par katru nākamo cilvēku 2.00 eiro.
Visas programmas lūdzam pieteikt iepriekš.
Vairāk informācijas: www.bauskasmuzejs.lv.
Pieteikšanās pa tālr. 63960508, 639605011

Tautas lietišķās mākslas studijas „BAUSKA”
informācija nodarbību dalībniekiem

TLMS „BAUSKA” rokdarbu nodarbības uzsāks oktobrī un notiks vienu
reizi nedēļā (nodarbību laiks tiks precizēts).
Šogad pētīsim un izšūsim monogrammas, gatavosim pērļu jostas kā arī
adīsim un tamborēsim. Aicinām ar mums tuvāk iepazīties Bauskas Pagalmu
svētku ietvaros - sestdien, 7.septembrī no plkst.11.00 līdz 14.00
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Informācija, paziņojumi
Kultūras pasākumi septembrī
Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

7. septembrī plkst. 11.00

Bauskas vecpilsētā

IX Pagalmu svētki un VII Putras godēšana Bauskas
vecpilsētā / Zemgales dižtirgus
Pagalmiņu saimnieki viesus gaidīs no pulksten 11.00 līdz 15.00
pēcpusdienā, gardās putras varēs nobaudīt no 13.00, līdz kamēr
katli būs tukši, bet no pulksten 10.00 līdz pat 16.00 gaidāma
varena andele Zemgales dižtirgū. Loterijas sākums neilgi pēc
pulksten 15.00.

8.septembrī plkst. 12.00

Mežotnes Līgo dārza estrādē

Tēvu diena

13.-15. septembrī

Bauskas pils muzejā

Latvijas Vīnkopju un vīndaru biedrības organizētā ikgadējā
izstāde „Latvijas vīnogas 2019”
Eiropas Kultūras mantojuma dienas
14.09. plkst.15.00 - lekcija „Bauskas pils fasāžu apmetuma
dekoratīvā apdare”

14.-15. septembrī

Bauskas pils muzejā

14.09. plkst.16.00 - lekcija „Bauskas pils arheoloģisko izrakumu
krāšņu keramikas kolekcija – izpēte, saglabāšana, eksponēšana”
14.-15.09. Ekspresfoto izstāde„Sgrafito fasāžu dekoratīvā apdare
Eiropas arhitektūras pieminekļos”

14. septembrī plkst. 19.00

Bauskas Kultūras centrā

*Rikardiona koncerta tūre „Starp vasaru un ziemu”

* - maksas pasākums

Septembrī
11. septembrī plkst.15.00 – Sociālo, izglītības, kultūras
un sporta lietu komitejas sēde;
12. septembrī plkst.14.00 – Vides un attīstības komitejas sēde;
19. septembrī plkst.14.00 – Finanšu komitejas sēde;
26. septembrī plkst.14.00 – novada domes sēde.
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.

