UZDEVUMS:
Izvirzīt 3 prioritāros uzdevumus un prezentēt tos pārējiem, pamatojot to nozīmīgumu
vietējai sabiedrībai, pašvaldībai, reģionam, Latvijas valstij!
Ja iespējams, prioritātes balstīt uz Bauskas novada esošo unikālo vērtību saglabāšanu
vai jaunu radīšanu.
Atbildēt uz jautājumiem:
Kā vislabāk ieceri realizēt?
Kādas ir kompetentās jeb atbildīgās institūcijas?
Kādā laika periodā ieceri iespējams īstenot?
Kādas mērķgrupas būs tiešie labuma guvēji?
PRIORITĀTE: Bauskas Kultūras centrs un pagastu kultūras nami kā vietējās
sabiedrības kultūras dzīves attīstītāji un Dziesmu un deju svētku procesa
nodrošinātāji.
Pārstāv amatiermākslu, kultūras vērtību un tradīciju pārmantošanu visās
amatiermākslas nozarēs. Vietējās sabiedrības kultūras dzīves attīstības veicinātāji.
Sadarbība ar NVO un privāto sektoru. Kultūras centri/nami savu darbību īsteno
patstāvīgi, kā arī sadarbībā ar dažādiem kultūras sektoriem un citām sabiedrībai
nozīmīgām darbības jomām.
PRIORITĀTE: Bauskas Centrālā bibliotēka un novada pagastu bibliotēkas. Tās
ir katras pašvaldības nozīmīgs attīstības un konkurētspējas stiprināšanas
resurss.
Nodrošina informācijas pieejamību, formālās, neformālās un mūžizglītības atbalstu,
lasīšanas kultūras veidošanu un tradīciju saglabāšanu, kopienas kultūrvēsturiskā
mantojuma digitālā satura veidošanu un pieejamību, e-prasmju apguvi un pilnvērtīgu
e-pakalpojumu pieejamību. Ievērojot bibliotēku arvien pieaugošo ieguldījumu vietējo
kopienu kultūrvides veidošanā un aktuālo mūžizglītības un sociālo problēmu
risināšanā, adekvāti jānovērtē un maksimāli jāatbalsta to darbības finansiālie,
personāla, informācijas un materiāli tehniskie resursi. Pašlaik bibliotēkas ar
salīdzinoši maziem līdzekļiem nodrošina lielu efektivitāti vietējo kopienu kultūras,
izglītības, mūžizglītības, interešu izkopšanas, uzņēmējdarbības, jaunrades un
sociālajās jomās.

PRIORITĀTE: Muzeji kā līdzeklis pašvaldības kultūrvēsturiskā mantojuma
popularizēšanai un kultūras tūrisma produktu veidošanai
Pašvaldībām ir jāizvērtē, vai tās ir ieinteresētas un spējīgas īstenot visas muzeju
pamatfunkcijas, vai tikai daļu no tām. Ja resursu apjoms ir ierobežots, kultūrvēsturiskā
mantojuma apzināšana un popularizēšana var notikt arī ar izstāžu, kolekciju u.c.
veidos, nepretendējot uz muzeja izveidi pilnā apjomā. Izveidojot muzeju, ir jārēķinās,
ka saskaņā ar Muzeju likuma nosacījumiem tam ir jābūt akreditētam, t.i., jāatbilst
Muzeju likumā noteiktajām prasībām.
PRIORITĀTE: Mūzikas, mākslas un dejas profesionālās ievirzes izglītības plaša
pieejamība, lai sekmētu radošas personības veidošanos, veidotu nacionālas valsts
identitāti un uzturētu Dziesmu svētku tradīcijas nepārtrauktību un kvalitāti.
Nodrošināt talantu – izcilību atlasi un sekmēt viņu profesionālo virzību un radošo
izaugsmi. Profesionālās ievirzes izglītība ir starpposms starp interešu izglītību un
profesionālo izglītību. Tā nodrošina kultūrizglītības pēctecību (profesionālās vidējās
izglītības un augstākās izglītības līmenī), veidojot mūsdienīgu, uz sabiedrības
attīstības un darba tirgus vajadzībām vērstu profesionālās kultūrizglītības hierarhisko
sistēmu.
PRIORITĀTE: Kultūras mantojums kā identitātes, personīgās un kolektīvās
atmiņas nesējs, radošuma avots, ekonomiska vērtība, nodarbinātības veicinātājs,
praktiski lietojams resurss, kā arī starptautiskās konkurences un atpazīstamības
instruments.
Kultūras pieminekļi kā resurss pašvaldības sociāli ekonomiskajā attīstībā, videi
draudzīga dzīvesveida popularizēšanā, vietējās kopienas aktivizēšanā un pašvaldības
tēla veidošanā, kā arī kultūras tūrisma produktu izstrādāšanā. Jebkurai
kultūrvēsturiskai apdzīvotai vietai nepieciešamas plaši izdiskutētas un profesionālā
vienprātībā pieņemtas nostādnes kultūrvēsturisko objektu saglabāšanā, jaunu ēku
būvniecībā, plānojuma struktūras un publiskās ārtelpas pilnveidošanā, kultūrvēsturiski
vērtīgas ainavas saglabāšanā, vietas tēla un silueta attīstībā, ekonomikā, transporta
sistēmas attīstībā, dabas un vides aizsardzībā, pārvaldībā, politiskajā un profesionālajā
ētikā, ilgtspējīgas attīstības plānošanā un sabiedrības līdzdalībā.

PRIORITĀTE: Latvijas 100gades svinības Bauskas novadā, t.sk. Bauskas novada
tradicionālie svētki.
Latvijas simtgade ir liels un ļoti gaidīts notikums visā republikā, kuram gatavojas lieli
un mazi, dažādu nozaru speciālisti, lai izveidotu krāšņus un interesantus svētkus,
prezentētu sevi un paskatītos uz citiem. Šajā lielajā notikumā mums ir jāatskatās uz
pagātnes vērtībām, kā arī jāredz nākotnes vīzija, kādu Latviju mēs gribam redzēt,
kādā dzīvot un strādāt. Šis ir laiks, kad novērtēt pašiem savus spēkus, gūt jaunu elpu
un mērķus gan sev, gan Latvijai. Simtgades pasākumos būtiskākais ir ne tikai lepoties
ar Bauskas un tās novada vērtībām, bet ar visas Latvijas, jo jubileja ir valstij un tās
iedzīvotājiem.
Pasākuma idejas pamatā ir svētki, kuri stāsta par lepnu, diženu un, iespējams, pat
mazliet spītīgu tautu un valsti, kura dzīvo Baltijas jūras krastā. Būtiskākais, ko
vēlamies šajos svētkos panākt, ir dažādā un krāsainā pasākuma programma, kuras
mērķis būtu uzsvērt katra novada lielākās un diženākās vērtības.

