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Mēs lepojamies
13. decembrī Rīgā svinīgā
ceremonijā Izglītības un
Zinātnes ministrijas balvu
„Darbs ar jaunatni 2012”
nominācijā „Uzlecošais
jaunatnes darbinieks” saņēma
Bauskas Bērnu un jauniešu
centra jaunatnes lietu speciāliste
SOLVITA JIRGENSONE.
„Tas ir apliecinājums, ka es
strādāju pareizā virzienā,” par
sev piešķirto apbalvojumu saka
Solvita Jirgensone.
Pasākumā piedalījās vairāk
nekā 90 dalībnieki - jaunatnes
lietu speciālisti, jaunatnes
organizāciju līderi, pašvaldību
pārstāvji un citi interesenti no visas Latvijas. Balvas konkursā
šogad tika pasniegtas astoņās nominācijās, kurās kopumā tika
saņemts 31 pieteikums.
Solvita Jirgensone jaunatnes lietu speciālistes amatā strādā kopš
2011.gada pavasara. Šajā laikā paveikts daudz. Kā apliecinājums
tam ir ne vien šī balva, bet arī Solvitas kandidatūras apstiprināšana
starptautiskajai vadošo speciālistu pieredzes apmaiņas programmai
(International Visitor Leadership Program (IVLP)). 2013.gada
janvārī Solvita dosies uz ASV. Viņa būs pirmā jaunatnes lietu
speciāliste no Latvijas, kas piedalīsies šajā pieredzes apmaiņas
programmā. „Es vēlos iedvesmoties no šī brauciena, noteikti ir kaut
kas labs, ko es varu aizgūt un ir arī kas tāds, ko es varu pastāstīt par
mūsu paveikto,” gaidot braucienu, teic S.Jirgensone.
IVLP ir dibināta 1940.gadā ar mērķi stiprināt ASV attiecības ar
citām valstīm visā pasaulē, kā arī, iesaistot un apvienojot dažādu
jomu speciālistus un līderus no dažādām valstīm, veidot noturīgu
starptautisko sadarbību. Pieredzes apmaiņas programmas ilgums
ir 3 nedēļas. Solvita uz ASV dosies 2013.gada 14.janvārī. Vizītes
laikā programmas dalībniekiem no visas pasaules būs iespēja tikties
ar pedagogiem, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, plašsaziņas
līdzekļu organizācijām, valsts iestāžu darbiniekiem un sabiedrības
grupām, kuras ar savu darbību veicina jauniešu kopienu veidošanos,
kā arī palīdz jauniešiem apgūt līderības prasmes, kas ir svarīgas
pilsoniskas sabiedrības veidošanā. Programmas dalībniekus izvērtē
un apstiprina ASV vēstniecības darbinieki.

Ieva Šomina,
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Aktualitātes novadā

Strēlnieku bibliotēkas telpas kļuvušas mājīgākas

Mežotnes pagasta Strēlnieku bibliotēkas jauniekārtotās telpas atklāj Bauskas Centrālās
bibliotēkas direktore Baiba Tormane un pagasta pārvaldes vadītājs Normunds Vāvers

18.decembrī sirsnīgās pirmssvētku noskaņās tika atklāta
Mežotnes pagasta Strēlnieku bibliotēka. Pēc remonta bibliotēka
kļuvusi daudz plašāka un mājīgāka. Par projekta līdzekļiem
vizuāli skaistākas kļuvušas ne vien bibliotēkas telpas.Apmeklētāju
ērtībām iegādātas arī jaunas mēbeles: plaukti, galdi, sēžammaisi
jaunākajiem lasītājiem, izstāžu stendi, dīvāniņš, ziņojumu dēļi, u.c.
Remontdarbus bibliotēkā veica būvuzņēmums SIA „ALVIMA” ,
savukārt mēbeles piegādāja SIA „Arka”.
Pēdējo divu gadu laikā izremontētas, gaišākas un plašākas
kļuvušas vairākas novada lauku bibliotēkas: Grenctālē, Ceraukstē,
Jaunsaulē, tagad arī Strēlniekos.
Nākamā, jau 2013.gada sākumā, pēc renovācijas tiks atklāta
Īslīces 1.bibliotēka Rītausmās.
Novada bibliotēkas jaunu elpu ieguvušas ar Eiropas

lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības
programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā” atbalstu. 2012.gada 3.janvārī tika saņemts Lauku
atbalsta dienesta Zemgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes
lēmums par projekta „Bauskas novada bibliotēku rekonstrukcija un
aprīkošana” (Nr.11-06-LL19-L413101-000016). Šajā projektā bija
plānots veikt telpu remontu Ceraukstes un Strēlnieku bibliotēkās,
apkures radiatorus un caurules Īslīces 1.bibliotēkā, kā arī iegādāties
jaunu aprīkojumu Strēlnieku, Ceraukstes, Īslīces 1., Īslīces 2.,
Brunavas un Jaunsaules bibliotēkām. Projekta kopējās izmaksas
ir Ls 26 441,82, Ls 18 000,00 no šīs summas finansē ELFLA,
atlikusī daļa ir pašvaldības līdzfinansējums.
Projekts jāīsteno līdz 2013.gada 28.februārim.

Ieva Šomina
sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto – Jolanta Lauva

Bauskas un Hedemoras pašvaldība plāno jaunus sadarbības virzienus
Tematisks pasākums «Bibliotēka vakar, šodien, rīt» Jauncodes
bibliotēkā notika 14. decembrī.
Tas tika veltīts bibliotēkas 65 gadu jubilejai. Bibliotekāre INTA
KRIEVIŅA bija sagatavojusi izsmeļošu un saistošu stāstījumu
par visiem bibliotēkas 65 darba gadiem, ko lieliski papildināja
folkloras kopas „Dreņģeri” dziedājums.
Pasākuma ietvaros Bauskas novada domes priekšsēdētājs
Valdis Veips bibliotēkas vadītājai pasniedza pašvaldības piešķirto
Goda rakstu „Par ilggadēju un radošu bibliotekāro darbu.”
Bibliotekāre ar labiem panākumiem Jauncodes bibliotēku vada
jau 43 gadus. Bauskas Centrālās bibliotēkas pārstāves, kolēģes
no citām bibliotēkām u.c. sadarbības partneri sveica I.Krieviņu.
Neiztrūka arī vienmēr aktīvo vietējo dāmu klubiņu «Austras
koks» un «Magonītes» pārstāves. Pēc apsveikumiem viesi pie
tējas tases atcerējās aizvadītos gados kopīgi paveikto un ieskicēja
nākotnes ieceres.

Laimdota Ozoliņa
Foto - Ivars Bogdanovs „Bauskas Dzīve”

Darba vizītē Bauskas novada pašvaldības sadraudzības
pilsētu Hedemoru Zviedrijā no 29.novembra līdz 2.decembrim apmeklēja domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis
Feldmanis, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Ilze
Tijone, Sociālā dienesta vadītāja Iveta Kubliņa un Lietvedī-bas
un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Andra Matuļenko.
Vizītes programmas ietvaros novada pašvaldības
pārstāvji apmeklēja uzņēmumu Hedemora Energi
AB, kas ir 100% Hedemoras pašvaldības uzņēmums,
kura struktūrvienības veic elektroenerģijas ražošanu,
siltumapgādi, sniedz ūdenssaimniecības pakalpojumus,
veic atkritumu apsaimniekošanu un nodrošina platjoslas

Attēlā- novada domes priekšsēdētāja
vietnieks J.Feldmanis Bo Nordkvistam
pasniedz pašvaldības apbalvojumu
turpinājums 4.lpp

2

Bauskas Novada Vēstis

2012.gada 21.decembrī						

Sveicam
Zelta kāzu pārus

novada domes priekšsēdētājs
Valdis Veips. Priekšsēdētājs
viņiem vēlēja veselību un vēl
ilgus gadus kopā dzīvojot.

Dižus dzīves jubilārus
Deviņdesmito dzīves jubileju 1.decembrī
atzīmēja Arturs Gulbis no Pārupes ielas,
Bauskā. Jubilāru pašvaldības vārdā sveica
novada domes priekšsēdētājs, vēlot stipru
veselību un izturību vēl daudziem gadiem.

Ieva Šomina,
sabiedrisko attiecību
speciāliste

3.decembrī piecdesmito
kopdzīves jubileju svinēja
Va l e n t ī n a u n V i k t o r s
Agejevi. Abu kopīgais mūžs
aizritējis Bauskā. Viktora
darba gadi pagājuši strādājot
Bauskas ūdenssaimniecībā,
s a v u k ā r t Va l e n t ī n a v i s u
mūžu nostrādājusi par audēju

uzņēmumā, kuru tagad
pazīstam kā „Klippan Saule”.
Ģimenē izaudzinātas divas
meitas, kuras saviem vecākiem
dāvājušas četrus mazbērnus.
Valentīnas un Viktora prieks
un acuraugs ir arī nu jau divi
mazmazbērniņi. Tradicionāli
zelta pāri sveikt devās Bauskas

Tieši šodien, laikraksta
iznākšanas dienā, savu Zelta
kāzu jubileju svin vecsaulieši
Imants un Lidija Rošāni.
Viņus skaistajos svētkos sveic
pagasta pārvaldes vadītāja
Laimdota Kolberga.
Vēlam veselību un daudz
baltu dieniņu kopā dzīvojot!

17.decembrī dzīves deviņdesmito gadskārtu
svinēja Mežotnes pagasta iedzīvotāja Zigrīda
Hercoga. Dižo jubilāri sveikt devās Mežotnes
pagasta pārvaldes vadītājs Normunds Vāvers.
Viņš pašvaldības vārdā jubilārei vēlēja stipru
veselību un gaišas dienas Jaunajā gadā

Aktuāla informācija
PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada dome 2013.gada 23.janvārī plkst. 14.00 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā
1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Autostāvvieta”, Ceraukstes pag., Bauskas
nov., kadastra Nr. 4050 001 0575, kas sastāv no zemesgabala, ar platību 0,0691 ha,atklātu,
mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamo īpašumu nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – Ls 1500 (viens tūkstotis pieci simti lati).
Maksāšanas līdzekļi: 100% lati.
Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas - Ls 150 (simts
piecdesmit lati) – jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr.
LV66UNLA0050019706571, AS „SEB” banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi „Nekustamā īpašuma
„Autostāvvieta”, Ceraukstes pag., izsoles nodrošinājuma summa”.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas
novada domes kancelejā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 2.stāva 220.kabinetā, darba dienās no plkst.9.00
līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada dome 2013.gada 23.janvārī plkst. 13.30 Bauskas novada domes telpās Uzvaras
ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Vecsmiltnieki”, Codes pag., Bauskas nov.,
ar kadastra Nr. 4052 004 0538, kas sastāv no zemesgabala, kadastra apzīmējums 4052 004 0538,
ar platību 0,76 ha un kūts ēkas, būves kadastra apzīmējums 4052 004 0538 002, ar platību 1817,7
m², atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamo īpašumu nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – Ls 6200 (seši tūkstoši divi simti lati).
Maksāšanas līdzekļi: 100% lati.
Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas - Ls 620 (seši simti
divdesmit lati) – jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr.
LV66UNLA0050019706571, AS „SEB” banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi „Nekustamā īpašuma
„Vecsmiltnieki”, Codes pag., izsoles nodrošinājuma summa”.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas
novada domes kancelejā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 2.stāva 220.kabinetā, darba dienās no plkst.9.00
līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada dome 2013.gada 23.janvārī plkst. 14.30 Bauskas novada domes telpās Uzvaras
ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Zāģētava” ar kadastra Nr. 4072 007 0096
atrodas Mežotnes pagastā, Bauskas novadā un sastāv no zemesgabala, kadastra apzīmējums
4072 007 0096, ar platību 1,72 ha, zāģētavas ar būves kadastra apzīmējumu 4072 007 0096 001
un saimniecības ēkas ar būves kadastra apzīmējumu 4072 007 0096 002,atklātu, mutisku izsoli
ar augšupejošu soli.
Nekustamo īpašumu nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – Ls 3700 (trīs tūkstoši septiņi simti lati).
Maksāšanas līdzekļi: 100% lati.
Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas - Ls 370 (trīs simti
septiņdesmit lati) – jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr.
LV66UNLA0050019706571, AS „SEB” banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi „Nekustamā īpašuma
„Zāģētava”, Mežotnes pag., izsoles nodrošinājuma summa”.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas
novada domes kancelejā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 2.stāva 220.kabinetā, darba dienās no plkst.9.00
līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada dome 2013.gada 23.janvārī plkst. 15.30 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā
1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. 3, Upes ielā 6, Bauskā, Bauskas
nov., kadastra Nr. 4001 900 3337, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa ar kopējo platību 34,1m²,
kopīpašuma 341/1248 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, kadastra apzīmējums
4001 004 0188 001, zemesgabala, kadastra apzīmējums 4001 004 0188 un palīgēkas, atklātu,
mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamo īpašumu nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – Ls 2000 ( divi tūkstoši lati).
Maksāšanas līdzekļi: 100% lati. Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles
sākumcenas - Ls 200 (divi simti lati) – jāieskaita Bauskas novada domes, reģ.Nr.90009116223,
bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571, AS „SEB” banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi
„Nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr. 3, Upes ielā 6, Bauskā izsoles nodrošinājuma summa”.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas
novada domes kancelejā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 2.stāva 220.kabinetā, darba dienās no plkst.9.00
līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada dome 2013.gada 23.janvārī plkst. 15.00 Bauskas novada domes telpās Uzvaras
ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Plānītes”, Gailīšu pag., Bauskas nov.,
kadastra Nr. 4060 011 0039, kas sastāv no zemesgabala, kadastra apzīmējums 4060 011 0039,
ar platību 1,29 ha, viendzīvokļa dzīvojamās mājas, būves kadastra apzīmējums 4060 011 0039
001, kūts, būves kadastra apzīmējums 4060 011 0039 002 un šķūņa, būves kadastra apzīmējums
4060 011 0039 003, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamo īpašumu nosacītā cena jeb izsoles sākumcena
– Ls 2500 (divi tūkstoši pieci simti lati).
Maksāšanas līdzekļi: 100% lati.
Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas - Ls 250 (divi simti
piecdesmit lati) – jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr.
LV66UNLA0050019706571, AS „SEB” banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi „Nekustamā īpašuma
„Plānītes”, Gailīšu pag., izsoles nodrošinājuma summa”.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas
novada domes kancelejā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 2.stāva 220.kabinetā, darba dienās no plkst.9.00
līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada dome 2013.gada 23.janvārī plkst. 16.00 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā
1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma - „Pīrāgi” -2, Gailīšu pag., Bauskas nov., kadastra Nr.
4060 900 0519, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa ar kopējo platību 35,5m², kopīpašuma 355/2196
domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, kadastra apzīmējums 4060 006 0105 001, zemesgabala,
kadastra apzīmējums 4060 006 0105, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamo īpašumu nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – Ls 360 ( trīs simti sešdemit lati).
Maksāšanas līdzekļi: 100% lati.
Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas - Ls 36 ( trīsdesmit
seši lati) – jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr.
LV66UNLA0050019706571, AS „SEB” banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi „Nekustamā īpašuma
- dzīvokļa „Pīrāgi” -2, Gailīšu pagastā izsoles nodrošinājuma summa”.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas
novada domes kancelejā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 2.stāva 220.kabinetā, darba dienās no plkst.9.00
līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem,
ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada domes kancelejā Uzvaras
ielā 1, Bauskā, 2.stāva 220.kabinetā, darba dienās no plkst.9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00,
tel. 63922238, 29168555.

Veicina kultūras tradīciju attīstību Mežotnes pagastā
Biedrība „Par pozitīvu
sabiedrību” īsteno Eiropas
Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) pasākuma „Lauku
ekonomikas dažādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana
vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā” ietvaros
projektu „Kultūras tradīciju
attīstība un saglabāšana Bauskas
novada Mežotnes pagastā”.
Projekta mērķis ir veicināt
amatierkolektīvu darbību,
māksliniecisko izaugsmi un
attīstību gatavojoties Vispārējiem Latviešu Dziesmu un Deju

svētkiem. Mežotnes pagasta
jauktais koris „Mežotne” ar
augstiem panākumiem piedalās
dažādos kultūras pasākumos,
priecējot skatītājus un kultūras
pasākumu apmeklētājus ar
saviem priekšnesumiem.
Projekta īstenošanas rezultātā
tiks iegādāti sievu brunči (30
gb.), krekli (30 gb.), ņieburi (30
gb.), meitu vainagi (15 gb.),
sievu lakati (15 gb.), sievu baltās
pusgarās zeķes (30 gb.), vīru
bikses (10 gb.), vīru krekli (10
gb.), vīru vestes (10 gb.), vīru
kaklauti (10 gb.), saktas (30 gb.)
un sievu kurpes (30 pāri). Korī
darbojas kopumā 40 dalībnieki.
Projekta realizēšanā iesaistītās

iestādes ir biedrība „Par pozitīvu
sabiedrību”, Bauskas Kultūras
centrs, un Bauskas novada
pašvaldība.
Tautas tērpu izgatavošanas
darbi uzticēti IU „Māksla”.
Projekta kopējās izmaksas ir
Ls 5 962,50, no kuriem 90% jeb
Ls 5 366,25 ir ELFLA finansējums un 10% no kopējām
projek-ta izmaksām jeb Ls
596,25 nodrošina Bauskas
novada pašvaldība. Projektu
plānots realizēt līdz 2013. gada
30. jūlijam.

Elīna Platā, Kultūras
centra sabiedrisko
attiecību speciāliste

23.decembrī plkst.8.00 BAUZES TIRGŪ
ZIEMASSVĒTKU GADATIRGUS
Tirgotājiem obligāta pieteikšanās
pa tālr.63960486 vai 28641015.
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Sociālā dienesta informācija
2012.gadā Sociālajā dienestā galvenais akcents likts uz sociālo
darbu ar klientu, ar mērķi iemācīt klientam saredzēt resursus sevī,
savā ģimenē, vidē un prast tos izmantot savas sociālās situācijas
uzlabošanā.
Cītīgi strādāts pie klientam individuālu līdzdarbības pienākumu
noteikšanas un stingras to izpildes kontroles. Aktīvu līdzdarbošanos
savas problēmas risināšanā nosaka likums. Līdzdarbības pienākumi
nav tikai darba prasmju trenēšana un saglabāšana, bet arī veselības
uzlabošanas pasākumi sev un bērniem, skolas apmeklējuma
nodrošināšana, profesionālās kvalifikācijas kursi, vairāku pakalpojumu
obligāta izmantošana specifisku problēmu gadījumos, (narkologa
konsultācijas), bērnu emocionālās audzināšanas grupas apmeklēšana
vecākiem, kuriem ir nepietiekamas zināšanas bērnu audzināšanā,
jurista pakalpojumu izmantošana paternitātes noteikšanai bērniem un
uzturlīdzekļu piedziņa no otra vecāka, psihologa apmeklējumi. Būtiski
pieaugusi sociālo darbinieku slodze, bet palielinājusies arī klientu
pelnītspēja, līdz ar to samazinājies sociālās palīdzības apjoms,
salīdzinot ar 2011. gadu (skat. tabulu).
2012.gadā strādāts pie sociālo pakalpojumu attīstības un šis virziens
tiks turpināts arī nākamgad. Ievērojams atbalsts pakalpojumu attīstībā
bijis projektos piesaistītajiem līdzekļiem. No jūnija Bauskas novadā ir
pieejams aprūpes mājās pakalpojums, kas šobrīd nodrošināts vairāk
kā 80 novada iedzīvotājiem, t.sk. laukos pie klientiem dodas mobilā
aprūpes vienība. Šī pakalpojuma attīstībai no Eiropas Sociālā fonda
piesaistīti Ls 95997 uz diviem gadiem.
Pateicoties deputātu atbalstam, jūlijā Bauskas slimnīcas bijušās
bērnu nodaļas telpās atvērta pansionāta „Derpele” pakalpojumu
sniegšanas vieta, kur izmitinātas 22 personas ar kustību traucējumiem.
Šis lēmums samazināja rindu uz sociālās aprūpes pakalpojumu
institūciju un apmierināja visus pieprasījumus. Ikviena cilvēka
vēlme pārcelties uz dzīvi pansionātā, tiek nekavējoties apmierināta.
Atbalstot Sociālā dienesta iniciatīvu, oktobrī deputāti lēma
arī par izmitināšanas pakalpojuma nepieciešamību, atvēlot šim
nolūkam pašvaldībai piederošas telpas. Izmitināšanas pakalpojums
bijis nepieciešams vardarbībā cietušai sievietei, grūtniecei, kura
šobrīd atrodas sociālās rehabilitācijas iestādē. Viņas dzīves apstākļi
ir stabilizējušies, ļaujot atgriezties mātes aprūpē trim bērniem, kuri
bija ievietoti ilgstošas aprūpes iestādē.

Pašvaldība atrada iespēju finansiāli atbalstīt riteņkrēslu pacēlāja
izbūvi uz 2. stāvu personai ar kustību traucējumiem. Pateicoties
ģimenes aktīvai līdzdarbībai, kas pati bija izpētījusi piedāvājumu,
atradusi firmu un kopīgi ar to apsvērusi visekonomiskāko modeli,
šis gadījums ir pirmais pozitīvais risinājums mūsu novadā. Lai
realizētu šo ieceri, tika izstrādāti un novembrī pieņemti pašvaldības
saistošie noteikumi „Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība
piešķir pabalstu mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas
riteņkrēslā, t.sk. riteņkrēslu pacēlāju iegādei”.
Pateicoties pašvaldības ilgstošai sadarbībai ar Latvijas SOS
bērnu ciematu asociāciju, novada ģimenēm ar bērniem bija iespēja
saņemt atbalsta pakalpojumus gan individuāli, gan vecāku atbalsta
grupās un bērnu atbalsta grupās. Atbalsta grupu nodarbības notiek
arī laukos, kurp dodas projekta sociālās darbinieces Liene Lapsa
un Dace Bužeriņa.
Savukārt sociālās darbinieces darbam ar ģimeni un bērniem
Inguna Irbe un Aleta Ozoliņa pēc sava darba laika reizi nedēļā
Sociālā dienesta telpās Rūpniecības ielā 7 vada atbalsta grupu
vecākiem „Nē pērienam, jeb kā ar cieņu un mīlestību bērnam
nospraust robežas”. Nodarbības grupā notiek kopš novembra katru
trešdienas vakaru, tajā piedalās 13 māmiņas.
Palielinoties sociālo darbinieku slodzei un attīstoties sociālajam
darbam kā sociālajam pakalpojumam, speciālistiem neizbēgami
uzkrājas emocijas, kuras negatīvi ietekmē ikdienas darbu un
var novest pie dažādām saslimšanām, tai skaitā somatiskām,
miega traucējumiem, depresijas, kā arī var veicināt izdegšanas
procesu. Tāpēc viens no Sociālā dienesta uzdevumiem, ko
nosaka likums, ir nodrošināt supervīziju. Divas reizes mēnesī
supervizores Dainas Vanagas vadībā notiek grupu nodarbības
speciālistiem. Supervīzijas uzdevums ir palīdzēt uzlabot katra
cilvēka profesionalitāti, palīdzēt risināt savstarpējās sadarbības
problēmas, kas radušās darbā, kā arī paskatīties no malas, ieraudzīt
un izmantot savus resursus. Supervīzijas mērķis ir darbinieka
profesionalitātes paaugstināšana, kas reizē ir arī tā pakalpojuma
kvalitātes paaugstināšana, ko saņem klients.

Iveta Kubliņa,
Sociālā dienesta vadītāja

Īstenotas būtiskākās sociālā projekta aktivitātes
Savu darbību Bauskas novadā turpina
projekts „Institūcijām alternatīvie
aprūpes mājās pakalpojumi Bauskas
novadā” (Nr. 1DP//1.4.1.2.4./11/
APIA/NVA/036), kurš sākās 2012.
gada aprīlī.
Viena no projekta aktivitātēm bija izstrādāt un ieviest sadarbības
modeli starp ģimenes ārstiem un Sociālo dienestu klientu aprūpes
nodrošināšanā. Sadarbības modelis atspoguļo Latvijas un Zviedrijas
pieredzi aprūpes mājās organizēšanā, veselības aprūpes mājās
un sociālās aprūpes mājās saturu un abu pakalpojumu sniedzēju
sarakstu, ietver informāciju par ģimenes ārstu prakšu darba laikiem,
adresēm, kontaktiem, sociālo aprūpētāju sarakstu un kontaktiem, kā
arī sniedz sadarbības modeļa aprakstu. Modelis paredz sadarbību
informācijas apmaiņā, dokumentu sagatavošanā, klientu un
tuvinieku apmācībā, speciālistu apmācībā, atbalsta pakalpojumu
organizēšanā klientiem un tuviniekiem, rehabilitācijas organizēšanā
mājās, aprūpes kvalitātes kontrolē. Sadarbības modeļa mērķis –
nodrošināt vispusīgu, pilnīgu un kvalitatīvu sociālās aprūpes
pakalpojumu klientam viņa dzīvesvietā. Kā apliecinājums modeļa
ieviešanai ir izstrādāts sadarbības līgums starp Sociālo dienestu un
ģimenes ārstu praksēm, ko abas puses ir parakstījušas.
14.decembrī Sociālajā dienestā notika garīgās aprūpes un
aktivizēšanas pasākums aprūpes klientiem. Pasākuma ievadā
Ziemassvētku noskaņā svētbrīdi vadīja priesteris Ints Danielsons.
Sirsnīgu koncertu sniedza Mūzikas skolas audzēkņi. Svētku
pusdienas sagādāja SIA „Bērzkalni” viesu nams. Pēcpusdienā
pasākuma dalībniekiem bija iespēja tikties ar projekta psihologu,
ergoterapeiti, kā arī ar speciālistu veselības aprūpes jautājumos,
prezentēt savus vaļaspriekus un darboties radošās nodarbībās.
Pasākumu apmeklēja 30 dalībnieki.
Joprojām ik dienu tuvāku vai tālāku ceļu pie klientiem, kuriem
nepieciešama aprūpe mājās, turpina mērot 11 aprūpētājas un divas
aprūpētājas mobilajā aprūpes vienībā. Kopš 2012.gada 11.jūnija
ir saņemti 82 iesniegumi par aprūpes mājās nepieciešamību.
Pašreiz aprūpi mājas saņem 65 klienti – Bauskā 26, Codes pag. 2,
Ceraukstes pag. 2, Mežotnes pag. 4, Gailīšu pag. 1, Dāviņu pag. 1,
Brunavas pag. 3, Īslīces pag. 4, mobilā vienība aprūpē 22 klientus.
14 klientiem aprūpes mājās pakalpojums vairs nav nepieciešams:
5 ievietoti pansionātā, 2 noformēts kopšanas pabalsts, 3 aizgāja
dzīvot pie radiniekiem, 4 miruši.
Vēlot sirds siltumu aprūpētājiem, veselību aprūpes klientiem
un gaišus Ziemassvētkus visiem,

Daiga Supe,
brīvprātīgā sociālā darbiniece projektā

Svētku rotājumi pašu rokām

Ar ragaviņām uz mežu
Pasakas sižets, kad vecīšus ar ragaviņām veda uz mežu, lai
atbrīvotos no liekām mutēm bada gados, figurē teju visā pasaulē.
Ragaviņu izmantošana norāda uz to, ka šīs tradīcijas izpildīšanai
vispiemērotākā šķitusi ziema, citi nobendēšanas varianti, ko arī
glabā folklora, iespējams, izmantoti bezsniega ziemās, vēlos rudeņos
vai agros pavasaros, vai zemēs, kur sniega nav vispār.
Nav precīzi nosakāms, kad tieši nejaukā paraža varētu būt praktizēta,
jo neviens neuzņemas risku, pateikt, ka tas bijis pirms tūkstoš vai
diviem tūkstošiem gadu. Visos nostāstos figurē apzīmējums «sensenos
laikos» vai kā citādi rodama norāde, ka tas bijis ļoti sen.
Senākais rakstiskais avots par šo tēmu atrodams ēģiptiešu
papirusos ap 420. gadu pirms Kristus, bet Latvijā viena no pirmajām
rakstiskajām liecībām ir Kurzemes hercoga Gotharda 1570. gada
jūnijā apkopotie luteriskās Baznīcas kristīgās morāles ieviešanas
svarīgākie uzdevumi, nosaukti par „Baznīcas reformāciju”. Par
vienu no jaundibinātās Baznīcas uzdevumiem tika pasludināta cīņa
ar iedzīvotāju, īpaši nevācu iedzīvotāju vidū izplatījušos apkaunojošo
nepateicību pret veciem un slimiem cilvēkiem un panākt, lai zemnieki
uzņemtos rūpes par saviem nespējīgajiem ģimenes locekļiem.
Arī Merķeļa slavenajā darbā „Latvieši” neglaimojošā veidā
aprakstītas ģimenes locekļu savstarpējās attiecības Vidzemē 18.
gadsimtā, no kā var secināt, ka vecīša vešana uz mežu varētu
būt pilnīgi reāla.
Pētnieki ar stāstiem par vecu cilvēku nogalināšanu nodarbojušies
kopš 19. gadsimta beigām. Pētniekus spārno cerība rekonstruēt
senu, no cilvēktiesību viedokļa nepieņemamu un sensacionālu
ieradumu atbalsis. Bet šo stāstu stāstītājus gadsimtiem ilgi vairāk
interesē pavisam kas cits - pozitīvā vēsts par to, ka ir vērts saglabāt
cilvēcīgumu arī visgrūtākajās dzīves situācijās.
Visu augstākminēto mēs varētu attiecināt uz primitīvām
un pagāniskām tautām, mierinot sevi ar domu, ka mēs jau tik
barbariski neesam.
Vai tiešām neesam?
Sociālā dienesta praksē ir vairāki, nu jau varētu teikt simptomātiski
gadījumi, kad bērni (arī citi radinieki) atstāj savus vecļaudis un

invalīdus bezpalīdzīgās situācijās: vienus, nepieskatītus, gaužām
nepiemērotos sadzīves apstākļos, pat dzīvībai bīstamās situācijās.
Sadarbojoties ar ģimenes ārstiem, novārgušie ļaudis tiek ievietoti
slimnīcas aprūpes nodaļā, pēc tam pārvietoti uz pansionātu. Paralēli
tam sociālie darbinieka sazinās ar bērniem, mazbērniem, citiem
radiniekiem. Un tad atklājas mūsu sabiedrības morālais pagrimums.
Labākajā gadījumā bērni uzskata, ka viņu vecāku aprūpe ir Sociālā
dienesta un pašvaldības uzdevums, nevis viņu ģimenes lieta.
Bērni ar mazbērniem nevar savstarpēji vienoties, kurš uzņemsies
finansiālās saistības un norēķināsies ar pašvaldību par sniegtajiem
sociālās aprūpes pakalpojumiem. Sliktākajā gadījumā bērni vispār
izvairās no komunikācijas ar Sociālo dienestu, neapmeklē savus
vecākus pansionātā. Kur paliek cilvēcība? Cilvēks, kas ir vienīgā
radība uz zemes, kam dota iespēja runāt, neizmanto šo iespēju,
lai saskaņotu viedokļus, noskaidrotu apstākļus, ar dokumentiem
pierādītu savu maksātspēju un korekti vienotos par turpmāko rīcību.
Ministru kabineta noteikumi paredz, ka gadījumos, kad apgādnieki
ir trūcīgi, viņiem par vecāku uzturēšanu pansionātā nav jāmaksā.
Bet trūcīgums ir jāapliecina ar dokumentiem saskaņā ar Ministru
kabineta noteiktajiem kritērijiem.
Lai nebūtu jātaupa ragaviņas brīdim, kad jūsu bērni vedīs jūs
uz mežu, aicinām apgādniekus sadarboties ar Sociālo dienestu un
Ziemassvētku gaidīšanas laikā saņemties un apciemot savus vecākus
pansionātā! Piedodiet savam tuvākajam! Spēja piedot tiek uzskatīta
par vienu no cildenākajam cilvēka īpašībām, jo spēja piedot ir tā,
kas liedz pasaulē vairoties ļaunumam, kas atbrīvo vietu labsirdībai.

Ina Krūmiņa,
Sociālā dienesta vadītāja vietniece

«Bauskas Novada Vēstis» lasāmas arī
Bauskas novada mājas lapā
www.bauska.lv

Gaidot pirmo Adventi, lielas un mazas ļoti čaklas rociņas trīs dienas
Brunavas bibliotēkā gatavoja Ziemassvētku rotājumus, paši mazākie
izveidoja papīra sniegavīru virtenes, pēc tam visi ķērās klāt pie sava
pirmā puzura gatavošanas, ko bērniem ļoti labi parādīja un pamācīja
Zane Kvēpiņa, kas bija sagatavojusi arī materiālus. Lielākie bērni un
viņu vecāki gatavoja Adventes vainagus, kuri tagad rotā viņu mājas.
Paldies Rutai Segliņai, kas sagādāja sausos ziedus vainagu
dekorēšanai, Jaunsaules pamatskolas skolotājai Evitai Kapustinai
ar saviem audzināmajiem bērniem, kas izgatavoja ļoti skaistus
rotājumus, kā arī Mežgaļu pamatskolas bērniem, kas čakli pastrādāja.
Paldies par lielo atsaucību un lai gaiši visiem Ziemassvētki.

Ilze Kursiša
Brunavas bibliotēkas vadītāja

Ir tā kā Dieva miers tur, augstībā,
Kur, baltos spārnus klusi saglauduši,
Uz ceļiem eņģeļi stāv, galvas noliekuši.
Uz ceļiem eņģeļi, kā sniega mākoņi.
/K.Skalbe/
Sirsnīgs paldies Brunavas pagasta iedzīvotājiem, Brunavas
pagasta pārvaldes kolektīvam un Brunavas pagasta
zemniekiem par atsaucību un sadarbību aizvadītajā gadā!
Novēlu optimismu, gaišas domas, radošas ieceres un
izdošanos Jaunajā gadā!

Ilze Kursiša,
biedrības „Māmiņu klubs „Stīga” valdes
priekšsēdētāja
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Aktualitātes novadā
Turpinās pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana
Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas mērķis
ir veicināt ikkatra pedagoga patstāvīgu profesionālo kompetenču
pilnveidi un profesionālās karjeras izaugsmes iespējas, palielinot
pedagoga atbildību par mācību un audzināšanas darba rezultātiem
un periodiski novērtējot pedagoga profesionālās darbības kvalitāti.
Projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas
optimizācijas apstākļos” savu darbību beidza šā gada oktobrī. Valdības
deklarācija paredz, ka pedagogu darbības kvalitātes novērtēšanas
sistēma tiks ieviesta, sākot ar 2014. gada 1. septembri, taču Izglītības
un zinātnes ministrija (IZM) sadarbībā ar Latvijas Brīvo arodbiedrību
savienību un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību
ir parakstījusi memorandu, ka IZM pārņem projekta veiktās darbības
un jau 2012.– 2014. gadā pedagogi, brīvprātīgi piesakoties izglītības
iestādē, var iegūt kādu no pedagoga profesionālās darbības kvalitātes
piecām pakāpēm. Saskaņā ar valstī ieviesto kārtību pedagogi
2012./2013. mācību gada oktobrī turpinās iesaistīties pedagogu
profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procesā.
Pieteikšanās profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai ir
pedagoga brīvprātīga izvēle. Lai iegūtu kādu no kvalitātes pakāpēm,
nav jāievēro pēctecības princips, kas nozīmē, ka pedagogs var
pretendēt uz jebkuru no pakāpēm vai nepieteikties uz profesionālās
darbības kvalitātes novērtēšanu vispār.
Pedagoga profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana 1.-3.
kvalitātes pakāpes pretendentiem notiek izglītības iestādes
līmenī, 4.kvalitātes pakāpes pretendentus vērtē novada komisija,
bet 5.kvalitātes pakāpes pretendenti tiek vērtēti valsts līmenī.
Kārtība, kādā notiek pedagogu darbības kvalitātes novērtēšana, ir
līdzšinējā. Izglītības iestādes, novada un valsts līmeņa izvērtēšanas
komisijas pārzina pedagogiem izvirzītās prasības: pedagogi raksta
pašvērtējumu, veido savu portfolio; komisija vēro stundas, raksta
novērtējumu, pieņem lēmumu un izsaka priekšlikumu; komisijas
priekšsēdētājs vai iestādes vadītājs apstiprina šo lēmumu.
IZM noteica, ka 2012./2013.m.g. tiek atbalstīti pedagogi, kuri
līdz šim nav varējuši iesaistīties kvalitātes novērtēšanas procesā
(kopumā 25% pedagogu), savukārt tie pedagogi, kuri jau ir ieguvuši

kādu no kvalitātes pakāpēm, sākot ar 2014. gadu, varēs mainīt/
paaugstināt iepriekšējo novērtējumu. Ja visu pedagogu, kuri pirmoreiz
pieteikušies kādai no kvalitātes novērtēšanas pakāpēm, prasības
būs apmierinātas, pakāpju pārskatīšana, pretendējot uz augstāku
kvalifikācijas līmeni, varētu sākties jau nākamajā mācību gadā.
Bauskas novada izglītības iestādēs 2012./2013.m.g. savas
profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai ir pieteikušies 36
pedagogi, 4 pedagogi vēlas iegūt 2.kvalifikācijas pakāpi, 32 pedagogi
savas prasmes vēlas apliecināt, iegūstot 3.kvalifikācijas pakāpi.
Šajā mācību gadā pedagogiem, kuri ieguvuši profesionālās
darbības kvalitātes 4. pakāpi, ir noteikta piemaksa 8% apmērā, bet
5. pakāpi – piemaksa 12% apmērā no mēneša darba algas likmes.
No nākamā mācību gada 1. septembra piemaksa par profesionālās
darbības kvalitātes pakāpi tiek plānota arī 3. kvalitātes pakāpi
ieguvušajiem pedagogiem.

Laila Jurcika
Izglītības pārvaldes metodiķe

Cik balts snieg sniegs!
Un baltas apzied domas,
Un labestības gars
Liek siltus vārdus teiktAr baltām villainēm
Sirds tiecas apsegt draugus,
Kas gadu gaitās gūti
Dzīves krustcelēs
(Austra Balode)

Baltus un gaišus Ziemassvētkus!
Lai Jaunais gads ir bagāts ar labām domām,
darbīgām dienām un priecīgiem atelpas brīžiem!
Bauskas novada Izglītības pārvalde

Mūzikas skolas audzēkņu koncerti Ziemassvētku noskaņās
nodaļas vadītāja, diriģente Inga Bukša īpaši uzteic
1. un 2. kora klases audzēkņus, kuri ar īpašu centību
un interesi apgūst programmu. Esam gandarīti par
mūsu skolas absolventu Elizabetes Jaunzemes un
Andra Stāmera piedalīšanos koncertos. Ar saviem
priekšnesumiem esam kuplinājuši izstādes atklāšanu
Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzejā un
piedalījušies Ziemassvētku ieskaņas pasākumā
sociālajā centrā „Ābele”.
Bauskas novada pašvaldības profesionālās
ievirzes iestāde „Bauskas Mūzikas skola” ir
akreditēta profesionālās ievirzes izglītības iestāde,
kas īsteno muzikālo izglītību pamatpakāpē. Tas
ir pirmais solis ceļā uz profesionālo muzikālo
izglītību. Skolas absol-ventiem ir iespēja šo ceļu
turpināt, iestājoties mūzikas vidusskolās un vēlāk
iegūt augstāko izglītību mūzikas jomā augstākās
izglītības iestādēs.
Šajā mācību gadā Mūzikas skolā īsteno arī
Jaunie akordeonisti- no kreisās Rainers Jegorovs, izglītības programmas pieaugušajiem. Papildināt savas zināšanas
Ričards Kaspars Kasendu, Rinalds Laizāns
mūzikā, apgūt kāda instrumenta spēli vai mācīties solo dziedāšanu
var ikviens pieaugušais. Programmu var apgūt arī tie pieaugušie,
Bauskas Mūzikas skolā rit skanīgais 55. jubilejas gads. Par skanīgu kuriem nav priekšzināšanu mūzikā, bet ir vēlme uzsākt vai turpināt
jubilejas gaidīšanas tradīciju ir kļuvusi nodaļu audzēkņu, absolventu kāda instrumenta spēles apguvi atbilstoši katra spējām.
un pedagogu koncerti mūzikas skolā. Arī šogad mūzikas piepildītie
Skolas attīstības plānā 2013./2014.m.g. ir plānota jaunas
vakari iededza gaišumu klausītāju sirdīs, ļāva nedaudz apstāties un programmas uzsākšana un materiālās bāzes un instrumentu
novērtēt sasniegto. 15.decembrī Bauskas Kultūras centrā izskanēja iegāde, lai, atbilstoši programmas prasībām, varētu uzsākt
skolas audzēkņu un pedagogu Ziemassvētku ieskaņas koncerts, kurā sitamo instrumentu spēles apmācību. Gaidīsim jaunus audzēkņus
uzstājās paši labākie, talantīgākie un veiksmīgākie audzēkņi. Ar sitamo instrumentu nodaļā. Plašais izglītības programmu spektrs,
savām skanīgajām balsīm klausītājus priecēja koris, akordeonisti, daudzveidīgas kolektīvās muzicēšanas iespējas, kvalitatīvie
pianisti, vijolnieki, pūšamo instrumentu klases audzēkņi. Esam mūzikas instrumenti, radošā atmosfēra veicina audzēkņu
gandarīti par mūsu labākajiem audzēkņiem- pianistiem Signi ieinteresētību un entuziasmu profesionālas muzikālās izglītības
Razalinsku, Aniju Annu Auguli, akordeonistiem Vadimu Cvetkovu iegūšanā.
un Anniju Varkali. Lepojamies ar pūtēju nodaļas audzēkņu Rūtas Mūzikas skolas kolektīva vārdā novēlu gaišus, baltus un svētīgus
Dāboliņas un Gerdas Veršinskas ikdienas sasniegumiem mācībās Ziemassvētkus un skanīgu jauno gadu!
un labo sniegumu eksāmenos un koncertos. Priecājamies par jaunās
Anita Velmunska,
vijolnieces Katrīnas Siliņas izaugsmi. Viņas izpildījuma kvalitāte
Bauskas
Mūzikas
skolas direktore
un mērķtiecība priecē gan pedagogus, gan klausītājus. Kora klases

turpinājums no 1.lpp

internetu pašvaldības teritorijā. Vizītes gaitā uzņēmuma pārstāvis
delegāciju iepazīstināja ar uzņēmuma struktūru, ražošanas procesu
un finanšu rādītājiem.
Garpenbergā tika apmeklēts šogad rudenī atklātais vēja ģeneratoru
parks, kura īpašnieki ir DalaVind AB, bet daļas pieder arī Hedemora
Energy AB un Hedemoras pašvaldībai. Vēja parkā darbojas 7
turbīnas saražojot 1,8MW enerģijas.
Lielākais ražošanas uzņēmums Hedemoras pašvaldībā ir
Bolinden Mineral raktuves, kurās nodarbina 350 strādājošos.
Rūpnīcu paredzēts paplašināt līdz vismaz 500 strādājošajiem, jo
atklātas papildus sudraba, svina un cinka iegulas. Kalnrūpniecības
speciālistu apmācību vada pašvaldība.
Vizītes programmā ietilpa arī Munkbo veco ļaužu pansionāta
apmeklējums, kurā dzīvo 41 klients un strādā 36 darbinieki.
Uzturēšanas izmaksas pansionātā ir 5000 zviedru kronas (Ls
406). Kā atzina pansionāta vadītāja Anette Andersone, arvien
vairāk klientu izvēlas aprūpi mājās. To saņem ap 500 klientu
Hedemoras pašvaldībā.

Lietišķajās sarunās Hedemoras pašvaldībā ar sadraudzības pilsētas
domes vadību – Ulfu Hanssonu, Berndtu Nigardu, priekšsēdētāja
vietnieci Gunu Druggi un Mārtina Koha ģimnāzijas pārstāvjiem Bo
Bergstromu un Bo Nordkvistu tika pārrunātas iespējas jauniem
sadarbības virzieniem nākotnē. Līdz šim veiksmīgi sadarbojās
Bauskas 1.vidusskola un Mārtina Koha ģimnāzija.
Turpmāk tika pārrunāta kopēju projektu izstrādes iespējas tādās
jomās kā vide, enerģija, inovācijas un reģionālā attīstība, īpaši
sadarbība mazo un vidējo pārtikas pārstrādes uzņēmumu starpā.
Bo Nordkvistam tikšanās reizē tika pasniegts Bauskas novada
pašvaldības Goda raksts un naudas balva par ieguldījumu pašvaldību
sadarbības veicināšanā, īpaši sadarbībā ar Bauskas Valsts ģimnāziju.
Apbalvojuma pieteikuma iesniedzējs ir Bauskas Valsts ģimnāzija
un Bauskas novada pašvaldības iestāde Bauskas Sociālais dienests.
Bo Nordkvists šo naudas balvu pasniedza Jānim Feldmanim un
lūdza 2013.gada beigās to piešķirt pašvaldības darbiniekam, kas
šajā gadā veicis vislielāko ieguldījumu Bauskas un Hedemoras
sadarbības veicināšanā.

Andra Matuļenko

Skolas aprīkotas ar modernu
datortehniku
Bauskas novada vienpadsmit
izglītības iestādes var lepoties ar
modernu informātikas tehnikas
aprīkojumu. Bauskas novada
skolās noslēdzies Izglītības un
zinātnes ministrijas administrētais apakšaktivitātes 3.2.2.1.2.
projekts Nr.3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/573 „Izglītības iestāžu
informatizācija”, kā ietvaros iegādāti stacionārie un portatīvie
datori un multimediju aprīkojums kabinetiem. Vecsaules,
Jaunsaules, Ozolaines, Mežotnes, Codes, Griķu, Mežgaļu un
Bauskas pamatskolās, Bauskas sākumskolā, Bauskas Valsts
ģimnāzijā un Bauskas pilsētas 2.vidusskolā veikta izglītības iestāžu
mācību kabinetu aprīkošana ar jaunu, progresīvu datortehniku un
multimēdiju iekārtām.
Iegādāti 144 stacionāro datoru komplekti, 12 portatīvie datori,
7 multimediju komplekti (interaktīvās tāfeles un projektori),
papildus finansējums Ls 12 523,26 ieguldīts 11 lokālo datortīklu
attīstībai un pilnveidei.
Projekts „Izglītības iestāžu informatizācija” ir mūsdienīgs un
inovatīvs projekts, kas izglītības iestādes nodrošina ar modernu,
mūsdienīgu infrastruktūru mācību priekšmetu kvalitatīvai apguvei.
Projekta mērķis ir nodrošināt izglītības iestādes ar datoriem,
nodrošināt izglītības iestādēs ar modernu datortehnikas
pieejamību, kā arī uzlabot informācijas un komunikāciju
tehnoloģiju infrastruktūru.
Iegādātā tehnika veicinās plašāku un efektīvāku informāciju
komunikāciju tehnoloģiju izmantošanu izglītības iestādēs, tādējādi
pilnveidojot izglītības kvalitāti un efektivitāti.
Kā atzīst Vita Laveniece, Griķu pamatskolas direktores vietniece
informātikas jomā, skolā jaunie datori ir ļoti lietderīgi, tos izmanto
ikdienā, arī interaktīvo tāfeli izmanto ikdienā dabaszinību
priekšmetu stundās, tas dažādo mācību procesu un izglītojamiem
tiek attīstītas digitālās prasmes katrā no priekšmetiem.
Vecsaules pamatskolas skolēni un skolotāji ļoti novērtē, ka
skolai ir jauni datori, jo tie ir moderni, ar jaunāko programmatūru.
Skolā pirms tam bija tikai datori, kuri ir morāli un fiziski
novecojuši, pie jaunajiem datoriem strādā gan skolēni, gan
skolotāji - meklē informāciju internetā, veido darbus, strādā
e-klases vidē. Jaunā multivides iekārta papildina mācību procesu,
padara to interesantāku, vieglāk demonstrēt vizuālos materiālus,
atzīst Sandra Kalniņa, Vecsaules pamatskolas direktora vietniece
informātikas jomā.
Kopējās projekta izmaksas ir Ls 145 273,78, no kurām
attiecināmās izmaksas ir Ls 144 823,41. Projekts īstenots ar
Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstu.
Pēc Izglītības un zinātnes ministrijas informācijas, projekta
ietvaros ar datoriem un multimediju tehniku aprīkotas vairāk nekā
718 skolas no 112 pašvaldībām visā Latvijā, iztērējot vairāk nekā
12 miljonus latu.

Laine Baha,
Attīstības un plānošanas nodaļas galvenā speciāliste

Starptautiskā sadarbība
Dārgie draugi!

Esmu ļoti pateicīgs un joprojām iedvesmots, domājot par
apbalvojumu, kuru saņēmu no Bauskas novada pašvaldības.
Būvēt sadarbības tiltus starp valstīm nekad nav viegli. Būvēt
sadarbības tiltus nav viegli arī starp pilsētām un cilvēkiem, bet
veidot sadarbību starp Bausku un Hedemoru ir bijis ļoti viegli. Par to
jāpateicas daudziem cilvēkiem – politiķiem, skolēniem, skolotājiem,
skolu vadītājiem, sociālajiem darbiniekiem un daudziem, daudziem
citiem.
Kad starp skolām tika uzsākts šis sadarbības projekts, man nebija ne
jausmas, ka satikšu tik daudz interesantu, smagi strādājošu un draudzīgu
cilvēku. Pateicoties jums un jūsu darbam, izdevies uzbūvēt stabilus,
spēcīgus sadarbības tiltus starp mūsu pilsētām un skolām, tiltus, kuri,
es ceru, tik pat stipri būs vēl ļoti ilgu laiku. Taču jāatceras, ka tiltiem
vienmēr nepieciešami uzlabojumi, turklāt tos iespējams uzbūvēt vēl
lielākus. Es ceru, ka tā notiks arī ar tiltu starp mums – mūsu savstarpējo
sadarbību un kopīgiem projektiem. Kā jau jūs zināt, sadarbība nevar
būt iespējama, ja iesaistās tikai viena no pusēm, tādēļ man jāizsaka
milzīga pateicība jums par atvērtību, viesmīlību un ieguldījumu
mūsu savstarpējās sadarbības stiprināšanā.
Ar naudas balvu, kuru saņēmu no Bauskas novada pašvaldības,
vēlos stimulēt Bauskas un Hedemoras sadarbības pilnveidi un
izaugsmi. Šī summa būtu jāizmanto, lai apbalvotu to Bauskas
novada pašvaldības darbinieku, kurš 2013.gadā ar savām
aktivitātēm visveiksmīgāk sekmējis Bauskas un Hedemoras
sadarbības paplašināšanos. Es ceru, ka Bauskas novada domes
priekšsēdētājs 2013.gada noslēgumā manā vārdā izvēlēsies šo
darbinieku un apbalvos viņu ar piešķirto naudas prēmiju.
Esmu patiesi priecīgs par man sniegto iespēju būt kaut nelielai
daļai no tiem, kuri būvējuši sadarbības tiltus starp mūsu pilsētām
un visbeidzot, es vēlreiz vēlos sirsnīgi pateikties Bauskas novada
pašvaldībai par piešķirto apbalvojumu – tas silda manu sirdi!

Ar vissirsnīgākajiem sveicieniem,
Bo Nrodkvists,
Martina Koha ģimnāzijas direktors
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Aktualitātes novadā
Darbus kopā darot, rodas gaišas domas

Bauskas Centrālajā bibliotēkā atkal aizritējis darbīgs, radošs un
piepildīts gads. Daudzkrāsains kā varavīksne ir bibliotēkā paveikto
darbu spektrs, kurā būtisku daļu ieņem lasīšanas veicināšanai veidoti
literāri un kultūrvēsturiski tematiski pasākumi. Šogad – vairāk kā
trīsdesmit.
Šis darbs nebūtu iespējams bez sadarbības partneriem – gan pilsētas
un novada skolām, gan citām kultūras iestādēm un nevalstiskām
organizācijām.
Vislielāko paldies bibliotēka vēlas teikt visām pilsētas skolām,
ar kurām ilggadīga un aktīva sadarbība ir gan Bauskas Bērnu, gan
Bauskas Centrālajai bibliotēkai. Vislielākais paldies mūsu galvenajai
partnerei – Bauskas Valsts ģimnāzijai, ar kuru sadarbība turpinās
vairāku gadu desmitu garumā, arvien attīstoties un pilnveidojoties.
Liels paldies un laba vēlējumi skolotājām Vijai Cerusai un Daigai
Telnerei. Pateicoties viņu ieinteresētībai bagātināt savu audzēkņu
zināšanas, tapuši interesanti kultūrvēsturiski un literāri pasākumi gan
pamatskolas, gan ģimnāzijas audzēkņiem. Pilsētā arvien populārākas
kļūst tematiskās pēcpusdienas lielākai auditorijai, kuras parasti tiek
rīkotas Bauskas Kultūras centrā, jo pulcē kuplu apmeklētāju skaitu.
Šos pasākumus jau sesto gadu Bauskas Centrālā bibliotēka veido
sadarbībā ar Bauskas Valsts ģimnāzijas literatūras skolotāju Viju
Cerusu un viņas audzēkņiem. Skolēni aktīvi piedalās pasākumu
veidošanā, un ar savām zināšanām, daudzpusību un atraktivitāti
piesaistot ne tikai savu vienaudžu interesi, bet arī gados vecākas
auditorijas ieinteresētību, jo mūsu jaunā paaudze ir daudzpusīga,
atšķirīga, zinoša un oriģināla savās domās un spriedumos. 2012.
gadā notikuši 4 šādi lieli pasākumi, kuri tika veltīti latviešu valodai
un dzejniekam Vitautam Ļūdēnam, jubilārēm – aktrisei – novadniecei
Lāsmai Kugrēnai un dzejniecei Lijai Brīdakai, kā arī dzejnieka
Andreja Eglīša simtgadei. Par mūsu jauniešiem, viņu zināšanām
un manierēm patīkami pārsteigtas bija arī abas cienījamās jubilāres.
Īpašs paldies skolniekiem par līdzdalību Andreja Eglīša tematiskajā
pasākumā „...un esi tur, kur karogs tavs un tauta tava”, kad skolotāja
V.Cerusa kopā ar 9. klases zēniem bija izveidojusi patriotiski
emocionālu kompozīciju, kura pasākuma apmeklētājus uzrunāja
līdz pat aizkustinājuma asarām. Patiess prieks par aizrautību ar
kādu puiši skandēja Eglīša latviskās vārsmas, par to, ka jauniešiem

rūp Latvijas nākotne, mūsu nacionālā identitāte un tās saglabāšana.
Gribas pateikties visu šo tematisko pēcpusdienu īpašajai
publikai – senioriem, kuru ieinteresētība un atsaucība pozitīvi
uzlādē pasākumu veidotājus un dalībniekus nākamajām tikšanās
reizēm. Paredzams, ka pirmā 2013. gadā būs veltīta latviešu tautā
iemīļotā rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa 150. gadskārtai.
Pateicoties dalībai LNB projektā „Zudusī Latvija” un saviem
sadarbības partneriem Bauskas Novadpētniecības muzejam un
atsaucīgiem pilsētniekiem, bibliotēka izveidojusi apjomīgu disku
kolekciju ar senajām fotogrāfijām. Ar šo fotogrāfiju stāstiem tika
izveidotas prezentācijas „Reiz bija Bauskā”, „Zudusī Bauska”,
„Ceļojums pa vecpilsētu” u.c, kur, balstoties uz publikācijām
par novadu un cilvēku stāstījumiem par fotogrāfijām, veidoti
digitāli ceļojumi laikā, kuri ieinteresējuši gan bērnu un jauniešu,
gan pieaugušo, īpaši senioru, auditoriju. Šajā gadā notikušajās 17
dažādās tikšanās reizēs veikti vēsturiski digitāli ceļojumi.
Skolēni aktīvi piedalījušies diskusijā „Kādu es redzu
mūsdienīgu bibliotēku Bauskā?”, novadu Grāmatu svētkos,
Dzejas dienās, Ziemeļvalstu bibliotēku un Bibliotēku nedēļās un
citās aktivitātēs.
Ļoti aktīvi ir mūsu seniori, kuri apmeklē bibliotēku, apgūst
jaunās tehnoloģijas un labprāt bagātina savu iekšējo pasauli
tematiskajos pasākumos.
Daudzas mūsu aktivitātes nebūtu iespējamas bez mūsu kaimiņiem
– Kultūras centra darbiniekiem. Paldies viņiem par atbalstu!
Novēlam visiem mūsu brīnišķīgajiem lasītājiem, aktīvistiem,
sadarbības partneriem un citiem bibliotēkas lietotājiem veiksmēm
bagātu, radošu un zinātkāru Jauno – 2013. gadu. Šoreiz tas būs
Čūskas gads, un čūska ir zināšanu un gudrības simbols. Lai
arī Jums visiem Jaunajā gadā atliek laika sevis pilnveidošanai
– labai grāmatai, jaunumiem presē un internetā, interesantiem
pasākumiem, gūstot daudz pozitīvu emociju un jaunas zināšanas.
To un vēl daudz ko citu Jums 2013. gadā turpinās piedāvāt
Bauskas Centrālā bibliotēka.
Uz tikšanos!

Laimdota Ozoliņa,
Bauskas Centrālās bibliotēkas galvenā bibliogrāfe

Inovācijas un realizētie projekti Bauskas Novadpētniecības un mākslas
muzejā 2012.gadā
Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzejs (BNMM)
regulāri piedalās dažādos projektu konkursos, lai veicinātu kultūras
mantojuma saglabāšanu, kultūrtūrisma produktu atpazīstamību, un
veiksmīgi popularizētu tos, kuri ir inovatīvi, ilgtspējīgi, kvalitatīvi un
ar augstu pievienoto vērtību. BNMM kopumā realizēti 27 projekti,
piedaloties valsts un Eiropas Savienības projektu konkursos.
Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par Nacionālo
muzeju krājumu, muzejs turpina uzlabot un modernizēt krājuma
priekšmetu glabāšanas apstākļus. Krājuma apjoms izaudzis līdz
59 tūkstošiem vienību.
Piedaloties Kultūras ministrijas projektu konkursā, saņemts
finansiāls atbalsts un sekmīgi īstenots projekts „Mobilo plauktu
sistēma grāmatu kolekcijai”. Projekta mērķis bija jaunas,
kvalitatīvas glabātavas ierīkošana muzeja grāmatu kolekcijai,
uzlabojot šī krājuma uzturēšanu un izmantošanas efektivitāti.
Rezultātā ierīkota kvalitatīva un ietilpīga muzeja grāmatu fonda
krātuve 5440 grāmatu izvietošanai. Projekta ietvaros izremontēta
un aprīkota ar signalizāciju grāmatu krātuves telpa.
2011.gadā BNMM sekmīgi piedalījās biedrības „Bauskas rajona
lauku partnerība” izsludinātajā konkursā Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu konkursā. Saņemot ELFLA
finansiālu atbalstu un Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējumu,
2012. gadā īstenots projekts „Bauskas Novadpētniecības un
mākslas muzeja modernizācija”. Projekta mērķis bija izmantojot
mūsdienu interaktīvo tehnoloģiju iespējas, modernizēt BNMM
jauno vēsturisko ekspozīciju „Bauska laikā un cilvēki Bauskā
20.gs.”, nodrošinot muzeja pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un

sasniedzamību vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem. Kā arī, atbilstoši
MK noteikumiem par Nacionālo muzeju krājumu, turpināt uzlabot
un modernizēt muzeja krājuma priekšmetu glabāšanas apstākļus.
Veiksmīgi tika īstenotas projekta ieceres:
1)katrā no četrām vēsturiskās ekspozīcijas zālēm ierīkota
interaktīva apskaņošanas sistēma. Attiecīgās noskaņas radīšanai,
konkrēti attiecīgajam laikam, fonā tiek atskaņoti: ielas trokšņi
(pakavu klabēšana, ratu rīboņa utt.), klusinātas cilvēku sarunas
(latviešu, vācu, krievu valodās), kara tehnikas dūkoņa, artilērijas
un aviācijas kanonādes;
2)iegādāts ugunsdrošs un ūdensizturīgs metāla skapis,
dokumentācijas par Nacionālo krājumu muzejā optimālai
saglabāšanai un drošu apstākļu nodrošināšanai ārkārtas situācijās.
Tajā glabājas muzeja krājuma priekšmetu iegūšanas dokumenti
un inventāra grāmatas, kurās tiek reģistrēta pamatinformācija
par muzeja priekšmetiem ar kultūrvēsturisku, māksliniecisku,
memoriālu vai zinātnisku vērtību;
3)muzeja priekšmetu aprīkojums papildināts ar speciālu saldētavu
kultūrvēsturiskā mantojuma – BNMM un filiāles, V. Plūdoņa
memoriālā muzeja, krājuma koka priekšmetu (mēbeļu, trauku,
darbarīku) un tekstiliju kolekcijas ( apģērbu, tautas tērpu, segu
utt.) optimālai saglabāšanai – ķirmju un kožu oliņu izsaldēšanai;
4) iegādāts portatīvais dators prezentācijas nolūkiem.
Šis projekts īstenots pateicoties Bauskas novada pašvaldības
līdzfinansējumam.

Pēc renovācijas ekspluatācijā
nodots daudzfunkcionālais centrs
„Strēlnieki” Mežotnes pagastā
2012.gada 3.decembrī ekspluatācijā tika
nodots daudzfunkcionālais centrs „Strēlnieki”
Mežotnes pagastā. Tajā mājvietu raduši un
veiksmīgi darbojas dažādi pašdarbnieku
kolektīvi, šeit apmeklētājus gaida Strēlnieku bibliotēka, savukārt
visi sportot gribētāji var tikties trenažieru zālē. Renovācijas
darbi, kurus veica SIA „Ota un partneri”, notika projekta
„Daudzfunkcionālā centra „Strēlnieki” energoefektivitātes
paaugstināšana” līguma Nr.KPFI-7/15 ietvaros.
Ēkai tika veikti energoefektivitātes pasākumi – siltināšana, ar
mērķi samazināt siltumenerģijas patēriņu, kā rezultātā enerģijas
patēriņš apkurei samazināsies par 195,2kWh/m² no izmērītā
255,6 kWh/m² un kopumā būs 60,4 kWh/m² gadā, CO2 emisiju
samazinājuma efektivitātes rādītājs tiek prognozēts ne mazāks kā
0,42 kgCO2/Ls gadā un oglekļa dioksīda emisijas samazinājums
nebūs mazāks par 113,40 t/CO2 gadā.
Visus logus nomainīja pret jauniem PVC konstrukcijas logiem
ar siltinātiem pieckameru profiliem, ar trīskāršo stikla paketi
un selektīvajiem ārējiem stikliem, kā arī veica iekšējo un ārējo
palodžu nomaiņu. Logu ārējo aiļsānu siltināšanu ar 10 cm biezu
akmens vati veica vienlaicīgi ar fasādes siltināšanu. Pret PVC
konstrukcijas ārdurvīm ar siltinātiem pieckameru profiliem, ar
trīskāršo stikla paketi, ar selektīvajiem ārējiem stikliem un ar
automātiskajiem durvju aizvērējiem tika nomainītas arī visas
koka ārdurvis.
Renovāciju piedzīvojis arī ēkas jumts. Esošā jumta hidroizolācija
demontēta, ieklāts jauns jumta segums un veikta hidroizolācijas
izbūve, atjaunotas ārējās lietusūdens noteces sistēmas. Jumta
siltumizolācijas vēdināšanai konstrukcijā iebūvēti vēdināšanas
deflektori un vēja parapeta mezgli. Jumta siltumizolācijas apakšējai
kārtai izmantota 140 mm bieza jumta akmens vate, savukārt virskārtai
20 mm bieza vate.
Renovācijas laikā ēkai ierīkoja divcauruļu apkures sistēmu ar
visiem nepieciešamajiem balansējošiem un termostatvārstiem, kas
ļauj maksimāli efektīvi izmantot sistēmas darbību katrā konkrētā
telpā un līdz ar to arī visā ēkā kopumā. Blakus centra ēkai ir uzstādīta
moduļa tipa katlumāja ar granulu apkures katlu. Līdz projekta
īstenošanai ēku apsildīja ar pagrabā esošu malkas apkures katlu.
Ēkas pirmajā stāvā ar 150 mm biezu PAROC GRS20
siltumizolāciju tika veikta grīdu siltināšana, grīdām, atbilstoši telpu
specifikai, uzklāja laminātu, flīzes un linoleju. Tika izremontēti
arī pirmā stāva sanitārie mezgli.
Atbilstoši LBN normām tika izbūvēta jauna ventilācijas sistēmas
iekārta ar rotācijas siltummaini un pilnu iekārtu automatizāciju, kas
nodrošina maksimāli ergonomisku un ekonomisku lietošanu, t.sk.,
arī visu vajadzīgo temperatūras režīmu kontrolei un ekonomiskai
darbībai, izmantojot frekvenču pārveidotājus un temperatūras
devējus.Viss energoefektivitātes process atspoguļosies īpaši
uzstādītā sadales ekrānā.

Laila Kalniņa, projekta vadītāja,
Attīstības un plānošanas nodaļas vecākā speciāliste

Līga Grosbarde
muzeja speciāliste

Aktīvi sportot var arī Bauskas novada pagastos
Bauskas novadu noteikti var nosaukt par sportisku novadu ne
vien tāpēc, ka mums ir sporta būves ar kurām lepoties nevar kurš
katrs novads, bet galvenokārt tāpēc, ka mums ir aktīvi sportot
griboši un varoši cilvēki. Par sporta aktivitātēm, kuras norisinās
Bauskā Sporta namā „Mēmele” un stadionā likumsakarīgi tiek
runāts vairāk, jo šīs parasti ir lielāka mēroga sacensības, kurās
piedalās sportisti un sporta spēļu komandas no visa novada, taču,
lai spētu sevi godam parādīt, sportisti aktīvi trenējas arī savos
pagastos.
Aktīvāka, daudzveidīgāka sporta dzīve, protams, notiek
pagastos, kuros ir savas sporta zāles, taču arī tur kur tādu nav,
piemēram Vecsaulē, iedzīvotāji rod iespēju brīvo laiku pavadīt
daudzveidīgās sportiskās aktivitātēs. Viesturs Brazauskis,
Vecsaules pagasta sporta pasākumu organizators teic, ka ir
Vecsaules puiši, kuri savas prasmes rāda komandā BauskaVecsaule kā arī spēlē Rīgas Amatieru čempionāta sabraukumos.
Tie vecsaulieši kuri strādā, dzīvo un bieži uzturas Rīgā, izmanto un
spēlē volejbolu A. Pumpura 11.pamatskolas sporta zālē. Otrdienās
joprojām tiek izmantota sporta zāle stadionā, Bauskā. V.Brazauskis
arī atgādina, ka stadiona sporta zālē iespējas ir plašas. Var gan
uzspēlēt galda tenisu un novusu, gan veikt citas aktivitātes, vajag
vien izteikt savas vēlmes un viņ’’s sola vienoties ar stadiona
sporta zāles darbiniekiem par iespējām. V.Brazauskis norāda,

ka tiek izmantota arī Jaunsaules sporta zāle, savukārt Vecsaules
centrā pagasta pārvalde atvēlējusi telpu galda spēlēm, ko labprāt
izmanto vietējie jaunieši un pusaudži. Pagasta sporta pasākumu
organizators sola, ka 2013.gadā sporta aktivitātēs tiks uzturētas
un saglabātas visas esošās iespējas. Tiek plānotas sacensības un
turnīri pagasta iedzīvotāju vidū: galda teniss, novuss, šautriņas,
zolīte, galda hokejs, kā arī šahs un dambrete piesaistot skolu
jaunatni un piedaloties novada un citu pārvalžu organizētajās
sporta aktivitātēs. Vasaru Vecsaulē gaida ar pludmales volejbolu,
sporta svētkiem un futbolu. Iecerēts sarīkot pirmās sacensības
badmintonā jaunajā laukumā Līrumu karjerās, kur sakārtota vide
atpūtai pludmalē. Badmintona laukuma aprīkojums vecsauliešiem
jau ir, to Vecsaules komanda saņēma balvā par izcīnīto 3.vietu
Bauskas novada pašvaldību vasaras sporta spēlēs kopvērtējumā
2012.gadā.
Ceraukstes iedzīvotājiem pieejama sporta zāle, kurā tiek
piedāvātas dažādas aktivitātes sportiskai brīvā laika pavadīšanai.
Pirmdiena- 17:00-18:00 - sporta spēles bērniem, 19:00-21:00 basketbols
Otrdiena- 17:00-19:00 - volejbols, 19:00-21:00 - florbols
Ceturtdiena- 17:00-18:00- sporta spēles bērniem, 18:00-21:00
- florbols
Piektdiena- 17:00-21:00 - basketbols

Sestdiena- 12:00-16:00 - volejbols/florbols
Svētdiena- 12:00-13:00 - individuālā sportošana, 13:00-14:00 florbols 14:00-16:00 – basketbols
Ceraukstes pagasta sporta pasākumu organizators Reinis
Artimovičs stāsta, ka paralēli visiem sporta veidiem iespējams
nodarboties ar novusu, galda tenisu vai vieglatlētiku. Viņš
uzslavē Ceraukstes pagasta komandas, kuras piedalās gan novada
sacensībās, gan arī spartakiādēs un ir sasniegušas atzīstamus
rezultātus.
Sava pagasta iedzīvotājus sportot aicina arī Codes pagasta sporta
pasākumu organizators Āris Rotbergs. Codes sporta zāle atvērta
sportot gribētājiem otrdienās, ceturtdienās, piektdienās no 15:3021:30 un sestdienās no 13:00-19:00. Kā stāsta Āris Rotbergs, ļoti
apmeklēta ir arī trenažieru zāle. Tās darba laiks ir tieši tāds pats,
kā lielās sporta zāles darba laiks.
Gailīšu pagasta iedzīvotājiem sportiskās formas uzturēšanai
un uzlabošanai arī ir pašiem sava sporta zāle. Katru darba dienu
laikā no 19.00 – 21.00šeit var nākt un sportot savā iecienītajā
disciplīnā. Pirmdienā un trešdienās norit treniņi minifutbolā,
otrdienās trenējas basketbolisti, kā arī tiek spēlētas galda spēles,
arī ceturtdienas atvēlētas basketbola spēles cienītājiem, savukārt
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Bez jums es būtu cita

Vienmēr ar apbrīnu esmu raudzījusies uz cilvēkiem, par kuriem
un kuru darbiem var teikt – viņi ir savā vietā! Pazīstu lieliskus savas
jomas profesionāļus, zinošus speciālistus, bet tādu, par kuriem varētu
teikt, ka cilvēks ar savu darbu sader kā cimds ar roku manā paziņu
lokā ir gaužām maz. Tie ir tie cilvēki, kuru priekšā viņu darbs it kā pats
veras un šķiet, ka viņiem viss nāk tik viegli, bet kā ir patiesībā? Kad
uzzināju, ka SOLVITA JIRGENSONE, Bauskas Bērnu un jauniešu
centra Jaunatnes lietu speciāliste saņēmusi Izglītības un zinātnes
ministrijas apbalvojumu nominācijā „Uzlecošais jaunatnes darbinieks
2012” mani pārņēma milzīgs gandarījums par to, ka Solvitas darbs ir
novērtēts, jo viņa ir šāds cilvēks. Cilvēks savā īstajā vietā!
Vai balva nominācijā „Uzlecošais jaunatnes darbinieks 2012”
Tev ir pārsteigums?
Zinot to, ka es nebija vienīgā kandidāte, kas bija izvirzīta šim
amatam, tad jā, protams.
Ko tev pašai nozīmē šī balva?
Tas ir apliecinājums, ka tas, ko es daru, un veids kā es to daru, ka
tas ir tas pareizais, un ka es strādāju pareizā virzienā. Arī, ka to visu
ir vērts turpināt, ir vērts attīstīt un manas idejas ir atbalstāmas.
Lielu atzinību sev un savam darbam esi saņēmusi arī vēl citā
konkursā. 2013.gada sākumā Tu dodies uz ASV, jo esi apstiprināta
starptautiskajai vadošo speciālistu pieredzes apmaiņas programmai!
Vai pareizi saprotu, ka esi vienīgā no Latvijas?
Es būšu pirmais jaunatnes darbinieks no Latvijas, kas dosies šajā
pieredzes apmaiņas braucienā.
Ko Tu sagaidi no šī brauciena? Kas ir tas, kas ASV pieredzē Tevi
uzrunā?
Es domāju, ka tur ir pilnīgi cita realitāte, citas metodes, cita
pieredze... Es ļoti vēlos redzēt kā viņi strādā! Ja pareizi saprotu, tad
šīs programmas ietvaros mēs iepazīsimies ar jaunatnes darbu dažādos
ASV reģionos. Es ļoti gribu redzēt kā atšķiras šis darbs. Tur ir dažādas
kultūras ar ļoti atšķirīgiem uzskatiem. Es vēlos iedvesmoties no šī
brauciena, noteikti ir kaut kas labs, ko es varu aizgūt un ir arī kas tāds,
ko es varu pastāstīt par mūsu paveikto.
Vai tev nešķiet, ka bieži vien nākas saskarties ar paradoksu, ka
labu speciālistu un viņa veikumu novērtē citur, ne paša mājās?
Jā, tā ir gan. Diemžēl, bet ir.
Kāda ir sajūta strādājot ar šādu atziņu?
Es nedzīvoja šajā pilsētā pirmo gadu, aktīvi darbojos arī jau daudz
ilgāku laiku. Ļoti daudz esmu iesaistījusies kultūras dzīvē, esmu
palīdzējusi Kultūras centra cilvēkiem, kad viņiem šāda palīdzība ir
bijusi nepieciešama. Un jā, pēc pasākumiem bieži vien ir tā, ka drīzāk
pasaka to, kas nav līdz galam izdevies, bet tās foršās, labās lietas
noklusē. Nu tad ir tā sāpīgi.
Par jaunatnes lietu speciālisti Bērnu un jauniešu centrā Tu strādā
			
kopš 2011.gada pavasara. Kāpēc šāda izvēle, jo pēc izglītības Tu
esi sabiedrisko attiecību speciāliste?
Laikam jau man patīk izaicinājumi, grūtības, patīk pamēģināt
spēkus neparastās jomās. Šī ir jauna lieta, visas Latvijas mērogā tā ir
jauna lieta, tāpēc ir vēl jo interesantāk darīt šo darbu, jo nav noteiktu
standartu, rāmju, kuros būtu jāiekļaujas. Tagad es papildinu savas
zināšanas obligātajās jaunatnes lietu speciālistu apmācībās, kuras
organizē Izglītības un zinātnes ministrija un tas, ko esmu sapratusi...
Šajā grupā mēs esam kādi 35 cilvēki un mēs esam pilnīgi atšķirīgi.

Katrs no mums darbojas citādi. Cik dažādas personības mēs esam, tik
pat atšķirīgs ir šis veids, kā mēs strādājam, un esmu sapratusi, ka katrā
konkrētajā Latvijas vietā, tas ir vispiemērotākais veids.
2012.gadu nu jau varam saukt par aizritējušu. Kāds Tev ir bijis
šis gads?
Zini, nevaru sūdzēties! (Solvita pasmaida) Visas lietas, kuras es biju
ieplānojusi, kur man bija mērķis – „Jā, to es gribu un gribu tieši tādā
veidā!” – viss tieši tā arī ir noticis. Jā, ir bijušas lietas, par kurām var
teikt – būtu vēlējusies, lai tās izdodas labāk, citādāk, bet es joprojām
ļoti daudz mācos. Mēģinu vienu lietu darīt dažādi un, ja īsti nesanāk
tā kā man gribētos, es skatos kā šo pašu lietu darīt citā formā. Gads
tiešām bijis ļoti raibs.
Tātad Tava 2012.gada bilance ir pozitīva – ir bijis vairāk uzvaru
nekā sarūgtinājumu!
Nezinu, vai tās var saukt par uzvarām, bet, jā, prieka man ir bijis
vairāk nekā sarūgtinājumu. Ir, protams, skumju brīži, bet tad jau
vienmēr ir kāds blakus, kas uzmundrina, kas saka: „Saņemies taču!”
Nu un tad es saņemos un mēs turpinām!
Kas ir tie, kas vienmēr ir blakus?
Man lielais atbalsts ir mana ģimene, mans vīrs. Tad ir mani kolēģi,
kuri līdz galam, varbūt, neiedziļinās mana darba niansēs, bet viņi
vienmēr saka: „Nu ja tu tā uzskati, tad darbojies, mēs Tevi atbalstām.
Saki, ja Tev nepieciešama mūsu palīdzība!” Un, protams, ir jaunieši,
kuri... Nu ja viņi citādi nevar mani atbalstīt tad viņi, piemēram,
atnes man lielu plakātu, kurš izkrāsots ar guaša krāsām un uz kura
rakstīts: „Pasaule ir jauka, skaista vieta, kurā visi grib tevi iepriecināt!
Pasmaidi!” Nu arī tā var!
Kas Tu esi saviem jauniešiem vai, varbūt, kas Tu gribētu būt?
(Aizdomājas!) Es viņiem noteikti neesmu skolotāja. Citreiz viņi
mani sauc par lielo māsu. Šīs jautājums ir jāuzdod viņiem! Kas es
gribētu būt? Es, protams, nevaru pretendēt uz drauga statusu. Laikam
jau es arī gribētu būt tas, kas es šobrīd esmu – cilvēks pie kura viņi
var atnākt ar dažādām problēmām. Es cenšos viņiem palīdzēt! Man
gribas cerēt, ka es viņiem esmu atbalsts.
Tu runā par komandu. Kad sāki strādāt šajā amatā – nekā jau
nebija. Kā atradi savus pirmos jauniešus – kā jaunieši atrada Tevi?
Tas ir vesels stāsts. Sāku strādāt – pirmais mēnesis, otrais mēnesis...
Kolēģi saka: „Tu ar saviem jauniešiem to un to varētu darīt!” Es
domāju – ārprāts, bet kur tad lai es atrodu tos jauniešus?! Tāda tu
tur arī esi kā balta lapa, bez nekā.... Es lūdzu Kultūras centra un
pagastu kultūras namu palīdzību, jo šie aktīvie jaunieši, tur kur viņi
ir, viņi vairāk vai mazāk darbojas saistībā ar kultūras dzīvi. Sākums,
protams, bija tāds neveikls. Pirmie jaunieši, kuri atnāca, bija nedaudz
nobijušies, un arī es īsti nezināju ko viņiem teikt... Ir daži jaunieši,
kas komandā ir vēl no tās pirmsākumiem un tad viņi reizēm pajoko
par to ka neesot sapratuši ne manu matu griezumu, ne to, ko es vispār
runāju... (Smejas!) Tāds bija tas sākums! Un pamazām vien jaunieši
pulcējās klāt. Sākumā nebijām vairāk par desmit.
Un tagad!
Septembrī bija ap 30 jauniešu, bet šis skaits pamainās. Tie kuri
mācās 12.klasē, ir ļoti noslogoti mācībās un aktivitātēs iesaistās
mazāk, viņu vietā nāk klāt atkal jauni cilvēki. Tā ap 25 – 30 cilvēki
ir visu laiku.
Jaunietis ir cilvēks, kurš iekļaujas ļoti plašā vecuma diapazonā – pēc
definīcijas jaunietis ir vecumā no 13 – 25 gadiem.

Kāda vecuma jaunieši pamatā
darbojas Tavā komandā?
Nāk jaunieši no visām vecuma
grupām. Protams, nevar salīdzināt
trīspadsmitgadīgu jaunieti ar
divdesmitgadīgu cilvēku. Trīspadsmit
un četrpadsmitgadīgie, kad atnāk,
viņi parasti ir ļoti nobijušies. Laikam
jau arī viņi jūtās kā „mazie”, un
tāpēc samulst, ka viņiem tiek uzticēti
tieši tādi paši pienākumi kā visiem
pārējiem.
Kā jaunietis var nokļūt apvienībā
„Jums”?
Jebkurš var nākt un aprunāties.
Mēs tad visu izrunāsim, gan
par apvienību „Jums”, gan par
aktivitātēm. Uzņemšana mums ir
vienu reizi gadā, tas ir septembrī. Tas
ir cieši saistīts ar to, ka pēc tam mēs
visu gadu strādājam kopā kā tāda
viena liela ģimene un ir ļoti grūti
saliedēties, ja nepārtraukti nāk klāt
jauni cilvēki. Tie jaunieši, kas nav
tieši apvienībā „Jums”, vienmēr var
iesaistīties „Jums” rīkotajos pasākumos. Mēs aicinām papildspēkus,
un meklējam, kas mums varētu
palīdzēt organizatoriskās lietās.
Katram ir iespēja iesaistīties. Tad,
kad jaunietis nāk, mēs vienmēr
izrunājam, kas ir tā vērtība, ko viņš
nes, ar ko viņš mūsu apvienību
bagātina. Viņi mazliet samulst,
sakautrējas un sāk aizdomāties –
viens prot fotografēt, cits brauc ar
mašīnu, kādam citam mamma var
palīdzēt kaut kādas lietas sagādāt
apvienības aktivitātēm. Tātad ir
ļoti daudz lietu, kuras viņš līdz šim
sevī nemaz nebija novērtējis. Kāds,
piemēram, prot labi vadīt pasākumu,
vēl kāds māk datorā veidot dizainus.
Mēs viņiem sniedzam iespēju
aizdomāties, kas ir tā īpaša lieta,
ar kuru viņš izceļas. Ikdienā viņiem par to mazāk sanāk domāt. Es
noteikti aicinātu ikvienu, kurš vēlas nākt un runāt ar mani, iesaistīties
kā brīvprātīgajam. Jo vēl jau ir tāda lieta, ka ne jau tikai „Jums” ir
vajadzīgi palīgi, arī daudzos kultūras namos vajadzētu šādus jaunus un
radošus cilvēkus, kuri brīvprātīgi iesaistītos dažādu kultūras aktivitāšu
organizēšanā. Piemēram, tad, kad rit novada svētki, jauniešiem tur
ir ļoti laba iespēja sevi parādīt. Es viņiem varētu būt kā tāds palīgs,
starpnieks, kurš parāda virzienu, kur varētu būt šī vieta, kur viņš
varētu realizēt sevi!

Lai mainītu pasauli, ir jāsāk ar
kaut ko mazāku

Kādi ir mūsdienu jaunieši?
Ļoti gudri. Un ne tikai mācību ziņā. Viņi ir tādi dzīves gudri.
Tie jaunieši, kas nāk pie manis, ir cilvēki, kas ļoti daudz un dažādas
interesantas lietas ir lasījuši, viņam dzīves mērķis varbūt nav izzināt
fiziku, bet viņš ļoti daudz ir lasījis par dažādiem jauniem pētījumiem.
Ir cilvēki, kas lasa jaunāko literatūru, skatās jaunākās filmas. Viņi ir
ļoti zinoši dažādās jomās, erudīti.
Salīdzinot tagadējos trīsdesmitgadniekus 20 gadu vecumā ar
jauniešiem šodien, tomēr šķiet, ka toreiz, 10 gadus atpakaļ,
jaunieši bija tādi kā nopietnāki?!
Nezinu vai Tu esi skatījusies... manā draugu profilā ir ielikts
ļoti interesants video – intervija ar Aleksandru Bardu, kurš ir ļoti
populārs, interesants un zinošs cilvēks. 2000.gadā viņš, sadarbībā
ar vēl vienu autoru, izdeva grāmatu „Netokrātija”, kurā stāstīts par
paaudžu atšķirībām. Un šajā intervijā viņš šīs atšķirības attēlo tik
skaidri... Šīs dienas divdesmitgadnieku paaudze nespēj saprasties
ar četrdesmitgadniekiem vairāku iemeslu dēļ. Cilvēki ir auguši
atšķirīgās vidēs, tas ir ļoti cieši saistīts ar modernajām tehnoloģijām
– divdesmitgadnieki ir izauguši ar šīm tehnoloģijām, savukārt tie, kam
tagad ir 35 un 40, tās mācās lietot. Vēl viņš runāja par to, ko es redzu
arī savā darbā – jaunā paaudze netic progresam. Mēs ticam, ka vienmēr
var strādāt labāk, var darīt labāk, vienmēr var uzlabot produktus,
visu vienmēr var uzlabot tajā skaitā var uzlabot un pilnveidot sevi,
savukārt tie kam tagad ir 17, 18, 20 gadi, viņi nesaprot, kāpēc tas ir
vajadzīgs! Viņi netic tādam progresam. Lielisks piemērs. Sagadījās
tā, ka pāris stundas pēc šīs intervijas noskatīšanās pie manis ienāca
viens puisis ar pārmetumu: „Solča, kāpēc Tu māci jauniešiem spēlēt
pēc noteikumiem nevis apstrīdēt esošo?” Tad es viņam sacīju, ka, lai
mainītu pasauli, ir jāsāk ar kaut ko mazāku. Ir jāsaprot, kā pasaule ir
uzbūvēta, kā tā darbojas, jāmāk izdzīvot un pielāgoties un tikai tad,
ja tu spēj ietekmēt savu dzīvi, tu, varbūt, vari mēģināt ietekmēt lietas
plašākā mērogā.
Vai nav tā, ka viņi visu laiku pret kaut ko cīnās?
Viņi necīnās, viņi visu laiku komunicē. Viņiem vajag nepārtrauktu
dialogu, procesu. Viņi pie kāda konkrēta lēmuma par kādu jautājumu
nenonāk, viņiem nevajag šo lēmumu, viņiem vajag procesu!
Tavā komandā darbojas gan pilsētas jaunieši, gan jaunieši no
pagastiem, lauku teritorijām. Vai ir redzama atšķirība starp
šiem jauniešiem?

turpinājums 7.lpp.
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Mēs lepojamies (intervijas pilnu tekstu lasiet www.bauska.lv)
Solvitas pieturzīmes
– dzimusi 1983.gada 12.aprīlī
– absolvējusi Bauskas 1.vidusskolu
– studējusi Ekonomikas un kultūras vadības augstskolā
– augstākā izglītība un sabiedrisko attiecību speciālistes
diploms iegūts RPIVA
– precējusies 8 gadus. Vīrs Raivo, meita Keita mācās Bauskas
sākumskolas 1.klasē

turpinājums no 6.lpp.
Nevar tā pateikt – redz kur ir jaunietis no pilsētas, un jaunietis
no laukiem. Ir atšķirības kaut kādās niansēs. Man šķiet, ka lauku
jaunieši, piemēram, labāk prot plānot savu laiku, jo viņu dzīve lielā
mērā atkarīga no dažādiem blakus apstākļiem, piemēram, transporta.
Intelektuālā ziņā arī nevar runāt par kaut kādām atšķirībām – ja tu
gribi mācīties, gribi lasīt, uzzināt, vēlies būt erudīts, tu to vienlīdz labi
vari darīt kā laukos, tā pilsētā.
Un kāda ir viņu pašu attieksme vienam pret otru?
Interesanti bija, ka tad, kad mēs uzsākām darboties, lauku jaunieši
teica, ka ārpus „Jums” viņi īsti nekomunicē, taču nu jau ir citādi. Nu jau
arī ārpus organizācijas viņiem ir izveidojušās kopīgas lietas un kopīgas
intereses. Mums ir ļoti aktīvs jaunietis Uzvarā. Daudzi jaunieši brauc
uz „Kamardi”, tad, kad Rūdis tur kaut ko organizē. Man ir ļoti liels
prieks, ka man izdevies viņos iekustināt interesi par lietām, un šī
interese visu laiku attīstās. Viena meitene no komandas visu vasaru
brīvprātīgi strādāja „Ghetto Games” pasākumu organizēšanā Rīgā.
Ir cilvēki, kuri iesaistījušies starptautiskās apmācībās un man gribas
ticēt, ka tur ir arī mans ieguldījums, pamudinājums. Zinu, ka pāris
jaunieši no apvienības iesaistījušies Eiropas parlamenta aktivitātēs.
Tātad jauniešiem ir spēks un vēlme darīt, bet kamēr nav šī
pamudinājuma no malas īsti nekas nenotiek. Kāpēc tā? Trūkst
informācijas, pamudinājuma?
Informācijas, kā reiz, ir ļoti daudz, bet viņi neprot atsijāt to, kas
attiecas tieši uz viņiem kā uz indivīdu. Un otra lielā problēma ir tā,
ka viņi nespēj pieņemt lēmumu. Patiesībā, viņiem pat nav sniegtas
šīs iespējas jeb tiesības pieņemt lēmumu pašiem, un tā tas ir līdz pat
vidusskolas beigām, jo it visā viņi ir ierobežoti. Mācībās ir šis viens
pareizais rezultāts, un tā ir ar visu, pieaugušie jau visu ir salikuši pa
plauktiņiem tā, kā tam būtu jābūt. Tiek skaidri norādīts kā ir un kā nav
pareizi. Tad, kad jaunieši atnāk pie manis, viņi apjūk, jo izrādās, ka
visas atbildes ir pareizas. Viņi nesaprot, kā tas var būt, ka es nevaru
viņiem atbildēt, tas ir melns vai balts, ka lēmums viņiem jāpieņem
pašiem. Jaunieši ikdienā nav raduši domāt radoši, viņi domā tādā kā
kastē. Līdzīgi ir arī ar profesijas izvēli. Viņiem jautā „Kas tu vēlies
būt?”, un tas mudina domāt par konkrētu profesiju. Mēs apvienībā
parasti runājam par to, kāds tu vēlies būt? Šis jautājums paver plašāku
amplitūdu. Tas liek domāt nevis par konkrētu profesiju, bet par jomu,
kurā jaunietis vēlētos darboties. Un profesiju katrā jomā ir daudz.
Jauniešiem trūkst šīs prasmes – domāt plašāk!
Veidojas tāds absurds. Bērns piedzimstot ir atvērts visam, viņš
ir gatavs domāt bez robežām. Tad sabiedrībā pieņemtās normas
veiksmīgā sadarbībā ar izglītības sistēmu viņus ieliek rāmjos un
tas ko tu dari – atkal mēģini viņus no šiem rāmjiem dabūt laukā!
Jā, kaut kāda balansa trūkst. Tas, ko dara skolas, tas protams ir
vajadzīgs. Tās ir pamatzināšanas, bet līdztekus tam vēl ir vajadzīgas
arī šīs mūžizglītības kompetences. Skolā nav īsti laika tam pievērsties,
jo ir obligātā mācību programma, kas jāizpilda. Tāpēc man gribētos
veidot ciešāku sadarbību ar izglītības iestādēm. Šobrīd dažām skolām
šķiet, ka mēs konkurējam, bet tā nav, man gribētos sadarboties. Šobrīd
Eiropā vispār plaši runā par šīm mūžizglītības kompetencēm, par to,
lai cilvēki būtu atvērti un domātu radoši.
Kādi tad ir šie Eiropas jaunieši?
Tie ir jaunieši, ar kuriem esmu sastapusies (kas atbrauc uz šejieni,
dažādu programmu ietvaros), bet mēs nevaram runāt, ka viņi pārstāv
visu Eiropu. Taču es lieliski redzu, kā mainās cilvēki, kas ir pabijuši
ārpus Latvijas. Apvienībā „Jums” ir divas meitenes, kuras bijušas uz
apmācībām ASV, un viņu domāšanas veids ir pilnīgi citāds, skatījums
ir plašāks, tālredzīgāks.
Jauniešiem šodien ir izpratne par izglītības svarīgumu?
Arī šeit ir dažādi. Protams, ir jaunieši, kas saka: „Es nesaprotu,
kāpēc man tas ir vajadzīgs, es to nekad netaisos darīt! Kāpēc man ir
jāzina himna?”, taču, tie, kas nāk ikdienā pie manis, viņi visi saprot,
ka ir jāmācās. Tas ir tas minimums, kas ir vajadzīgs, lai dzīvē pēc tam
varētu darīt lietas, kuras tu gribi darīt.
Kas mūsdienās jaunietim ir autoritāte?
Arī es par to esmu domājusi. Bija gadījums. Mums apvienībā ir
tādi pasākumi – nakts semināri. Un uzdevums tajā reizē bija ierasties
tērpā, kas raksturo tavu varoni, kam tu vēlies līdzināties, kuru tu
apbrīno. Viens puisis atnāca pārģērbies par savu tēti. Un viņš teica:
„Varbūt mans tētis nav kaut kas ļoti īpašs, bet mans tētis ir gudrs,
viņš vienmēr mani atbalsta...” Ļoti daudzi jaunieši bija gatavojušies
šim pasākumam un sauca cilvēkus, par kuriem es līdz tam vispār
neko nebiju dzirdējusi. Cilvēkus, kas ir pasaulē slaveni uzņēmēji un
ne jau tie redzamākie. Jaunieši daudz domā par to, kam viņi vēlētos
līdzināties. Interesanti ir arī tas, ka jaunieši lieliski spēj pamatot, kāpēc
viņi šo cilvēku izvēlējušies par savu varoni. Nav gluži tā, ka viņi skrien
līdzi katram, kura seja pavīd TV ekrānos.
Jaunieši un politika...
Ļoti daudzi jaunieši nesaredz saistību starp politiskām norisēm un
savu dzīvi. Un atkal viens piemērs. Vienā no nakts semināriem, kura
tēma bija „Sabiedrība un demokrātija”, mēs pētījām Bauskas novada
attīstības stratēģiju un arī Nacionālo attīstības plānu. Runājām par to, kā
šajos dokumentos minētais ietekmēs viņus, viņu vecākus, vecvecākus,
jaunākos brāļus, māsas. Tā bija ļoti smaga nakts, mēs daudz diskutējām
un beigās viņi vaicāja: „Bet kāpēc mums neviens par to līdz šim neko
nebija teicis? Tas taču tik ļoti mūs ietekmē!” Tā kā viņus šīs lietas
satrauc, bet līdz šim viņi par to īsti nebija informēti. Jaunieši zina, ka
tāda lieta ir, bet viņi to nesavelk kopā ar savu personīgo dzīvi.
Tātad kā pašvaldība, tā valsts nepietiekami runā ar jauniešiem...
Es nedomāju, ka runā nepietiekami, es domāju, ka tā forma kādā
runā, nav īsti piemērota jauniešiem. Ja domājam par pašvaldību, tad
tas ir mans darbs, mans pienākums, tāpēc es arī viņiem skaidroju, ka ir,

lūk, šāds dokuments un tajā ir rakstīts tas un tas, un kā tas ietekmēs tieši
tavu dzīvi. Ir jāatrod veids, kā runāt par šo it kā sarežģīto jautājumu
ar jauniešiem.
Kas jaunietim trūkst Bauskas novadā? Vai mēs ar kaut ko varam
noturēt savus jauniešus?
Laikam paudīšu pilnīgi nepopulāru viedokli, bet, protams, ka
jaunieši aizbrauks. Tad, kad viņi pabeidz vidusskolu, nav nekā, kas
viņus šeit pieturētu. Augstākās izglītības iespējas ir ļoti ierobežotas,
darba iespējas ir... tādas kādas viņas ir, un, protams, ka jaunieši
aizbrauks. Man gribas cerēt, ka tas, ko mēs darām un kā mēs to
darām, rada emocionālu pieķeršanos. Piemēram, apvienības „Jums”
jaunieši tik ļoti daudz dara. Viņi tik ļoti pārdzīvo par katru organizēto
pasākumu... Es ceru, ka viņi pēc gadiem atcerēsies šīs sajūtas un
vēlēsies atkal būt te.
Vai viņiem nesašļūk dūša, kad kaut kas neizdodas?
Sašļūk, protams, sašļūk! Kā jau mums visiem...
Kā uzmundrināt, ka panākt, lai nemet plinti krūmos?
Pēc katra pasākuma mēs organizējam tādu kā izvērtēšanas apli.
Runājam gan par labajām lietām, gan par sliktajām lietām. Lieliski
darbojas dimensiju metode, kurā ir jāizvēlas tās lietas, kuras gribētu
sadedzināt, lai vairs nekad nepiedzīvotu, un kas ir tas, kas pacēla virs
zemes, iepriecināja. Kas visā notikušajā ir tas dārgakmens?! Un tad,
kad viņi šādi mēģina visu analizēt - ok, tas bija tas sliktais, labās lietas
bija šīs, šīs un vēl šīs, bet šo varēja izdarīt vēl labāk.... Nu ir jāmāca
domāt šādās salīdzinošās kategorijās. Redzu, ka jaunieši šo metodi
sāk pielietot arī savā ikdienā. Tātad, ja kaut kas nesanāk, jā sašļūkam,
bet uzreiz arī domājam, ko no tā mācāmies, ko vajadzēja darīt citādi.
Un tad darām, nečīkstam, darām!

Šai paaudzei pietiek drosmes

Sarunas laikā Tu runā par šo aktīvo jauniešu kodolu. Viņi dara
visu, viņi visur iesaistās. Viņi atrod kā sevi nodarbināt. Vai vispār
ir iespējams iesaistīt tos, kuri skatās citā virzienā?
Šī ir tēma, kas ir aktuāla pilnīgi visās jaunatnes lietu speciālistu
tikšanās reizēs, pilnīgi visās vietās, kur piedalās jaunatnes darbinieki.
Šādās reizēs parasti nonāk pie secinājuma, ka pilnīgi visus nemaz nav
jāiesaista. Tas nav iespējams, un nav jātērē spēki nelietderīgi. Taču
teikt, ka ir tā, ka vispār neiesaistās, tā arī nevar. Mūsu pasākumos
arī ir tā, ka tie jaunieši, kas piesaistās it kā no malas, bieži ir tādi
jaunieši, kurus mēs pat redzējuši neesam, bet ir, lūk, šie pasākumi,
kur viņi iznāk ārā un apskatās. Ir jāpiedāvā tas, kas šobrīd ir aktuāls,
tāpēc plānot pasākumus, kā budžetu – gadu uz priekšu, ir ļoti grūti, jo
tas, kas šobrīd jauniešiem ir aktuāls pēc mēneša tāds jau vairs nebūs.
Ar šo darbu, ko Tu dari, Tu mazini tās negatīvās tendences kādas
pastāv jauniešu sabiedrībā.
Es domāju, ka jā.
Kā paši jaunieši skatās uz problēmām, kādas ir viņu vidū un arī
uz, to, ka sabiedrībā pastāv šis viedoklis – kaut kas izdemolēts,
tātad jaunieši! Tāda kā vainas novelšana bieži vien neiedziļinoties
tajā, ka ne jau visi jaunieši ir vienādi.
Jā, nu viņi ir pieņēmuši, ka tā tas ir, ka ir šāds sabiedrības viedoklis,
un to, ka sabiedrība uzskata – jaunieši ir slikti! Viņi to pieņem – jā,
sabiedrībā tā domā, ko tad mēs. Bet jauniešu sabiedrība, gluži tāpat
kā pieaugušo sabiedrība, ir dažāda. Ir cilvēki, kas kaut ko veido un
ir cilvēki, kas grauj.
Vai pozitīvi domājošie jaunieši komunicē ar šo otru daļu. Vai
viņiem pašiem pietiek drosmes pateikt vienaudžiem: „Tas, ko tu
dari, ir nepareizi!”
Jā, šai paaudzei pietiek drosmes! Viņi to dara. Un tad es viņu
apbrīnoju! Nesen Twitterī bija izvērsts mobings pret vienu cilvēku un
daudzi jaunieši pieslēdzās, lai pateiktu: „Tas ko tu dari, nav forši!” Ir
viņiem drosme arī aizstāvēt otru.
Ir skaidrs, ka jauniešu attiecībās liela loma ir sociālajām vietnēm.
Vai tā nav bīstami liela?
Jā, patiešām ļoti liela. Manis pieminētajā intervijā Aleksandrs Bards
saka, ka jaunā paaudze vispār uzskata, ka cilvēks bez viedtālruņa rokās ir
tāds dīvains dzīvnieks. Taču tajā ir arī pozitīvās lietas. Protams, viņi ļoti
daudz dzīvo šajā virtuālajā pasaulē, bet ļoti bieži ir tā, ka viņi, piemēram,
Twitterī, sarunā – būs pasākums, ejam! Ejam ārā! Darām kaut ko! Viņi
sarunā un iet! Kā viņi pasniedz informāciju par to, ko viņi ir darījuši, nu
tas ir atkal cits jautājums, par ko ar viņiem vajadzētu runāt. Pāris gadus
atpakaļ bija cita, trakāka situācija, tad tiešām visi sēdēja ieurbušies savos
datorus un tikai tur un nekur negāja, tagad viņi sarunā un iet, satiekas.
Tātad šīs sociālās vietnes sāk sevi attaisnot pareizā virzienā. Tā
var teikt?
Jā. Man pašai ļoti aptīk sociālais medijs Twitters. Tur ir iespēja –
esmu pasākumā, nofotografēju, ielieku Twitterī foto ar komentāru
„Redz, cik mums te forši iet!” Kad noritēja manis pieminētais galda
spēļu vakars, Twitterī tika palaista informācija, par to, ka mums ir
interesanti. Pēc pāris stundām zvanīja cilvēki un vaicāja: „Vai mēs
arī varam atnākt?” Tātad informācija jau bija aizgājusi...
Vai ģimenes saprot šīs jauniešu aktivitātes sabiedriskajos medijos?
Nē! Man pašai to ir ļoti grūti saprast. Arī es tikai kādu pusgadu atpakaļ
iegādājos viedtālruni un arī tikai tāpēc, ka man ļoti daudzi cilvēki teica:
„Nu, klausies, ja Tu strādā tādu darbu, Tev ir jāizmanto to, ko izmanto
jaunieši!” Tas ir pilnīgi pareizi! Es pat biju uz četru dienu apmācībām
par šiem medijiem. Tas ir tik ļoti interesanti un aizraujoši. Tā ir vesela
pasaule. Ja tu to visu māki izmantot savā un sava darba labā... No manas
puses būtu muļķīgi noliegt to un teikt – tas ir slikti! Mani ļoti iepriecina,
ka ir daži skolotāji, kas ir sākuši izmatot sociālos medijus.
Manuprāt, ar jauniešiem grūti strādāt ir arī tādēļ, ka viņi paši
kā personības vēl tikai formējas. Veidojas šis viedoklis, tas
nepārtraukti mainās ārēju faktoru ietekmē. Vai Tu vari uz viņiem
paļauties? Jums ir ļoti daudz pasākumu, kuru organizēšanā
vajadzīga milzīga atbildības sajūta.
Aizmirst gadās mums visiem. Mēdz būt tā, ka viņi nav pienācīgi
saplānojuši savu laiku un viņiem kaut kādi pasākumi pārklājas. Pirmajā
brīdī man tas ir tāds kā mazliet dūriens mugurā un tad man liekas: „Nu kā,
tu, cilvēks, varēji nezināt...” Tad mēs runājam par prioritāšu izvērtēšanu –
ja tu netiec, ja zini, ka tev ir jābūt kaut kur citur, atrodi savā vietā kādu citu!
Klausoties Tevis stāstītajā secinu, ka jauniešiem ir ļoti neliela
sociālo prasmju bagāža. Viņi apvienībā ļoti daudz ko apgūst pilnīgi

no jauna! Ir daudz kā tāda, ko viņi nemāk.
Jā! Bet nevis tā, ka viņi nemāk, bet viņiem līdz šim nav bijusi dota
iespēja to mācīties! Pavisam nesen bija iespēja pieteikties uz vienām
ļoti interesantām apmācībām. Kad pieteikšanās bija jau noslēgusies,
viņi man zvana un prasa, vai vēl ir iespējams pieteikties. Nu nav!
Jaunieši nav pieraduši, ka ir pa īstam tāds dedlains*.
Apvienības rīkotie pasākumi ir lieliski. Kā rodas šīs idejas!
Nezinu! Kosmoss ar mums runā! (Smejas!) Tas joks, protams!
Pasākumi it kā izaug viens no otra. Nākamais pasākums rodas
balstoties uz iepriekšējo. Vēl kas – jauniešiem ļoti pietrūkst ģimenes
sajūtas. Kāpēc mēs vispār sākām rīkot nakts seminārus? Tāpēc, ka ir
apvienībā pagastu jaunieši, un viņi netiek mājās, ja mums pasākums
beidzas, piemēram, desmitos vakarā. Tad nu mēs sākām rīkot šos
nakts seminārus! Tas ir normāli, ka jauniešiem gribas ēst. Tad ir
tā – viņi dalās grupās, katra grupa gatavo vienu ēdienreizi. Viņi paši
iet uz veikalu, pērk produktus un no šiem produktiem gatavo. Tas ir
vesels pasākums! Tas, kas tajā visā izraisa vislielākās emocijas ir:
„Mēs visi sēdējām pie viena galda! Visi kopā! ” Mēs runājam par to,
ka ģimenēs jau laikam vairs tam nesanāk laika.
Ko ģimenes saka par šiem jūsu nakts semināriem?
Lai piedalītos nakts semināros jauniešiem, protams, ir jāatnes
vecāku atļauja. Tā kā ir jaunieši, kas saka, ka mammas vaicā, ko tad
mēs šeit darām, ir doma pavasarī organizēt kaut ko līdzīgu atvērto
durvju dienai, prezentācijas pasākumu, kurā tieši jauniešu ģimenēm
skaidrot, ko mēs šeit darām. Man gribas cerēt, ka ģimenes ir drīzāk
iepriecinātas par to, ka jaunieši nāk pie manis, jo alkohols šeit lietots
netiek, nakts pavadīta interesantās un vērtīgās aktivitātēs.
Bet vai paši vecāki Tev ir jautājuši, ar ko jūs tur nodarbojaties?
Nē.

Ja mēs domājam labas domas,
vairojas labas lietas

Kāds Tev pašai, kā personībai ir lielākais ieguvums no šī darba.
Nerunāsim par profesionālajām zināšanām, kuras Tu papildini,
bet tieši par tādu personības izaugsmi!
Es pati esmu iemācījusies uz lietām skatīties plašāk, analizēt plašāk.
Kādas ir lielākās grūtības, ar kurām jāsaskaras darot šo darbu.
Un šeit es nedomāju saskarsmi ar jauniešiem, bet to kas ir blakus...
Izpratnes trūkums par to, kas ir jaunatnes darbs! Ir normāli, ka
cilvēki nesaprot, jo mēs nekad nevaram zināt visu, bet nenormāli
man liekas tas, ka tiek pieņemti lēmumi pat neiedziļinoties. Nu
painteresējieties vairāk, kas tas īsti ir, kāda būs šī pieņemtā lēmuma
ietekme. Ja kādā dokumentā parādās jēdziens „darbs ar jaunatni”,
ir cilvēki, kam tas nenozīmē neko, savukārt, ja es kādā pašvaldības
dokumentā ieraugu šos trīs mazos vārdiņus, man tas ir kaut kas, uz
ko es varu balstīties un atsperties....
Kāda atbalsta Tev trūkst visvairāk?
(Ilgs klusums.) Man šķiet, ka ja būtu šī izpratne, tad jau viss kaut
kā sakārtotos. Ja būtu izpratne par to, kas ir šis darbs ar jaunatni, ko
tas var mainīt un kāpēc tas ir tik ļoti svarīgi... Un ka patiesībā šis ir
starpnozaru darbs. To nedaru tikai es!
Vai risinājums, kad pašvaldība atbalstītu jauniešu aktivitātes,
piemēram, organizējot jauniešu projektu konkursus, būtu
produktīvs?
Tas ir ļoti, ļoti vajadzīgs. Jauniešu projektiem nav vajadzīgas
nekādas ļoti lielas naudas. Es domāju, ka Bauskas sabiedrībai tas būtu
liels ieguvums! Šādi projekti mums būtu ļoti vajadzīgi!
Kam Tu pati vēlētos pasacīt savu vislielāko paldies!
Noteikti Kultūras centra cilvēkiem, viņi nekad neatsaka un palīdz.
Protams, saviem kolēģiem, jo viņiem arī ir brīnišķīga dzīves pieredze.
Es noteikti gribu pateikt paldies arī novada administrācijas darbiniekiem,
jo vienmēr, kad es esmu tur vērsusies ar kādu konkrētu lūgumu, esmu
saņēmusi pretimnākošu attieksmi! Paldies visiem tiem, kas mūs
nenosoda, bet atbalsta, jo, ja mēs domājam labas domas, tad vairojas
labas lietas. Tas ir ļoti svarīgi. Ļoti svarīgi ir, lai arī šiem jauniešiem
pasaka: „Tas ko jūs dariet, ir lieliski!” Protams, vēlos pateikt paldies
visiem „Jums” jauniešiem, viņi katrs ir tik spilgta personība! Es viņiem
bieži arī saku: „Bez jums es būtu cita! Jūs mani padariet tādu, kāda es
esmu. Un es strādāju tieši tā, tāpēc, ka jūs tādi esat!”
Kāda ir Tava vīzija par jauniešu apvienības „Jums” attīstību?
Es ticu, ka jauniešu apvienība „Jums” izaugs līdz augstākam līmenim,
kad mēs par jaunatnes lietām runāsim jau nopietnākā līmenī. Ne tik
daudz organizēsim pasākumus, bet ar savu rīcību vairāk iesaistīsimies
un ietekmēsim novada dzīvi kopumā! Esmu ievadījusi sarunas ar
skolu ārpusklases darba organizatoriem, ka varētu būt kopīgs darbs
ar skolēnu pašpārvaldēm. 2013.gadā mums ir doma Jauniešu dienu
veidot kā dienu, kurā jauniešu organizācijas sacenšas par labākās,
atraktīvākās organizācijas kausu. Uz šo pasākumu aicināsim arī
skolēnu pašpārvaldes, jo arī tās ir jauniešu organizācijas. Es ceru, ka šīs
aktivitātes veicinās jauniešu organizāciju veidošanos ārpus skolām un
ārpus apvienības „Jums”. Jaunieši aug, veido savu interešu grupu un būtu
tikai normāli, ja viņi veidotu savas organizācijas. Es, piemēram, zinu, ka
ir vairāki puiši, kuri ir iesaistījušies vienā ļoti interesantā projektā, kura
mērķis ir mudināt, tos jauniešus, kuri neapmeklē skolu, to tomēr darīt!
Viņi iet pie šiem jauniešiem uz mājām un runā ar viņiem. Šie puiši jau
būtībā ir kā jauniešu organizācija, tikai viņiem pašiem vēl tas ir jāsaprot.
Mana nākotnes vīzija ir tāda, ka jaunieši darbojas organizācijās, katram
ir šī sava niša, un es, savukārt, viņus konsultēju, kā lietas darīt labāk,
kur meklēt informāciju, kādos projektos iesaistīties. Es tiešām būtu
šis koordinators. Tāpēc šobrīd man viņi ir jāiekustina, lai viņi justos
pietiekami droši un sāktu veidot paši savas organizācijas.
Šie ir tādi reāli mērķi, kurus Tev kopā ar jauniešiem noteikti izdosies
sasniegt. Bet vai ir kāds sapnis, kuru varbūt varētu nosaukt par
pārdrošu un šobrīd šķietami nesasniedzamu?
Nu, redz, tad, kad tas būs pateikts, tas aizies kosmosā un es ceru, ka
tam būs lemts piepildīties.
Nu tas ir tāds... tāds mans sapnis!
Man šķiet šo darbu, ko Tu dari, nevar izdarīt tā, lai apmierināti
būtu visi? Vai Tevi tas nebiedē?
Vienmēr būs cilvēki, kuriem nepatiks. Būs tādi, kuriem nepatiks, ka
kāds vispār kaut ko dara.
*Gala termiņš

Ieva Šomina, sabiedrisko attiecību speciāliste
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Jauni vaibsti Bauskas pilsētas sejā 2013. gadā

2013.gads Bauskas pilsētā solās būt aktīvas būvniecības
gads, jo būvdarbi nākamgad sāksies divos vērienīgo objektos.
Laika grafiki paredz, ka pavasarī, līdz ko laika apstākļi tam būs
labvēlīgi, tiks uzsākta daudzfunkcionālā sporta un atpūtas centra
jeb tautā sauktā baseina būvniecība Salātu ielā 5A, kā arī Mūsas
tilta rekonstrukcijas projekta īstenošana.
Interese par abiem objektiem ir liela. Iedzīvotāji satraucas par
to, kādēļ būvniecība vēl nav uzsākta un vai viss norit kā sakontēji
bija iecerēts.
Lēmums par daudzfunkcionālā sporta un atpūtas centra
būvniecību tika pieņemts 2012.gada 26.aprīlī, kad novada
domes sēdē par šo jautājumu, vienprātīgi balsojot „par”, lēma
Bauskas novada domes deputāti. Sēdē tika apstiprināti arī centra
publiskās apspriešanas rezultāti, atzīstot to, ka Bauskas novada
iedzīvotāji atbalsta būvniecības ieceri. Jau sākotnējais laika grafiks
paredzēja, ka sporta un atpūtas centra būvniecība tiks uzsākta
2013.gada pavasarī, tā kā novirzes no sākotnējā grafika nav.
Pašlaik peldbaseina projekts atrodas projektēšanas noslēdzošajā
fāzē. Līgums par zemas enerģijas patēriņa peldbaseina tehniskā
projekta izstrādi noslēgts ar uzņēmumu SIA „Rem Pro”. Līgums
paredz, ka projektēšanas darbi SIA „Rem Pro” jāveic 6 mēnešu
laikā kopš līguma noslēgšanas brīža. Tas nozīmē, ka projektam
jābūt gatavam 2013.gada 25.janvārī. Nākamais laikietilpīgais un
atbildīgais etaps ir ar peldbaseina būvniecību saistīto iepirkumu
veikšana. Iepirkuma procesā jānoskaidro gan būvuzņēmējs,
gan objekta būvuzraugs. Precīzas ēkas būvniecības izmaksas
būs zināmas tikai pēc tam, kad iepirkuma procedūras rezultātā
būs noskaidrots būvuzņēmējs, kurš veiks ēkas būvniecību, taču
plānots, ka peldbaseina būvniecība varētu izmaksāt 2 miljonus
latu. Šī projekta īstenošanai līdzekļi tiks rasti pašvaldības budžetā.
Ja visi darbi ritēs, kā iecerēts, daudzfunkcionālais sporta un atpūtas
centrs darbu varētu uzsākt 2014.gadā.
Otrs projekts, kura īstenošana tiks uzsākta 2013.gada pavasarī
un kura darbu veikšanas laikā pilsētas iedzīvotājiem un viesiem
nāksies samierināties ar vērā ņemamām neērtībām, ir Mūsas
tilta rekonstrukcijas darbi. Rekonstruējamajā Uzvaras ielas
garumā ietilpst Mūsas tilts, kurš ir kritiskā stāvoklī. Kopējais
rekonstruējamais maršruta garums Uzvaras ielai ir 385 metri
(neskaitot pievadceļu un iebrauktuvju garumu). Projekta ietvaros
ir paredzēts izbūvēt rotācijas apli pie tilta pieejas Uzvaras ielas
un Brīvības bulvāra krustojumā, plānoti vairāki risinājumi,
kas atvieglos pārvietošanos cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Gājēju un velosipēdistu ērtībām paredzēts apvienotais gājēju
un velosipēdu celiņš. Paredzēts izbūvēt trīs laidumu tērauda dzezsbetona siju tiltu, visā projekta posmā un pievadceļos uzstādīt
gaismekļus. Projekta ietvaros tiek plānota inženierkomunikāciju
pārlikšana zem ielas brauktuves. Tiks izbūvēta jauna lietusūdens

kanalizācijas sistēma 94 metru garumā. Uzstādīti 59 jauni ceļa
zīmju balsti ar 83 jaunām ceļa zīmēm. Plānotās projekta izmaksas
ir Ls 3 477 185,20, Eiropas Reģionālā fonda finansējums plānots
Ls 2 500 000,00, kas ir 71,90% no kopējām izmaksām. Precīzas
būvniecības izmaksas būs zināmas vien tad, kad tiks noslēgts
līgums ar būvuzņēmēju. Pašvaldības atbildīgie speciālisti saņēma
vairākus jautājumus par to, kāpēc iepirkuma procedūra, kurā bija
plānots noskaidrot būvuzņēmēju, noslēgusies bez rezultātiem.
Iepirkumu nodaļas vadītājs A.Rācenis skaidroja, ka pastāv
noteikta kārtība, kādā atbilstoši Publisko iepirkumu likumam
(PIL), tiek izvērtēti pretendenti, kuri iesnieguši piedāvājumus.
Vispirms tiek vērtēta pretendentu piedāvājumu atbilstība konkursa
nolikuma prasībām. Šajā gadījumā visas prasības, kādas bija
izvirzītas pretendentiem, bija atbilstošas un samērīgas ar objekta
nozīmīgumu. Visi lielākie (četri) tiltu būvnieki, kuri Latvijā varētu
pretendēt uz šāda apjoma būves realizēšanu, savus piedāvājumus
iesniedza. Izvērtējot pretendentu tehniskos piedāvājumus, tika
konstatēta piedāvājumos minēto būvmateriālu neatbilstība tehniskā
projekta prasībām. Līdz ar to iepirkuma procedūra tika izbeigta bez
rezultātiem. Atbilstoši PIL pašlaik notiek pretendentu izvērtēšana
un tie pretendenti, kuri atbildīs PIL 39.panta prasībām, tiks aicināti
uz sarunu procedūru, lai iesniegtu jaunus piedāvājumus, kuros
tiks novērstas konstatētās neatbilstības. Tad arī tiks noskaidrots
uzvarētājs, ar kuru tiks slēgts līgums par tilta būvniecību. Tātad process turpinās. Projekta laika plāns paredz, ka darbiem objektā
vajadzētu noslēgties 2013.gada nogalē.
Ikvienas pārmaiņas prasa laiku un pacietību. Būvniecības
projektu gadījumā neērtības visbiežāk saistītas ar dažādiem
ierobežojumiem. Arī šie projekti nebūs izņēmums un ir skaidrs,
ka rekonstruējot Mūsas tiltu būs jāsastopas ar ievērojamiem
satiksmes ierobežojumiem, turklāt arī citur pilsētā pārvietošanās ar
automašīnu nākamvasar būs apgrūtināta, jo turpināsies aktivitātes
projektā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Bauskā”, kā
arī tiks uzsākta projekta „Rain – Water – Man” īstenošana. Šajā
projektā plānots veikt ievērojamas investīcijas lietus kanalizācijas
sistēmas rekonstrukcijā Bauskas pilsētā.
Pēc tam, kad noslēgsies projekti, kuru īstenošanas laikā pilsētā
tiek veikti rakšanas darbi, tiek plānots pilnībā atjaunot ielu segumu.
Iecerēts, ka 2013.gadā tiks izstrādāti arī ielu rekonstrukcijas
tehniskie projekti. Ikviens saprot, ka nav racionāli ieguldīt
apjomīgus līdzekļus ielu rekonstrukcijā, labi zinot, ka drīz vien,
atkal tiks veikti rakšanas darbi.
Bauskas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus būt saprotošiem
un pretimnākošiem, jo gaidāmās neērtības noteikti vainagosies ar
ievērojamiem uzlabojumiem iedzīvotāju dzīves kvalitātē.

Ieva Šomina,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Ziemassvētki ir brīnumu laiks

Tas ir laiks, kad mazliet pieklustam, kļūstam vērīgāki, savās
domās atvērtāki visam labajam, laiks, kad cenšamies nolikt
malā savas rūpes un raizes un vienkārši baudīt. Kas rada īpašo
Ziemassvētku burvību? Sniegs, eglīte, piparkūku smarža,
dāvanas... Jūs noteikti teiksiet, nē, tas ir kopā būšanas prieks! Jā,
tā tas noteikti ir. Taču vai mēs zinām, kā ir, ja piparkūku smaržas
vietā virtuvē nesmaržo itin nekas, ja slimam mazulim nevaram
iedot viņam tik ļoti vajadzīgo klepus sīrupu, jo tā vietā jāiegādājas
maizes klaips, vai esam jutuši kā ir tad, kad ziemas zābaciņos salst
kājas, jo tie patiesībā nav ziemas zābaciņi, tikai gumijas, ar vilnas

zeķīti iekšā... Vai liekot roku uz sirds varam sacīt, ka Ziemassvētku
prieks un bezrūpība ienāk arī tajās mājās, kurās svin „Circenīša
Ziemassvētkus”?
Skumji! Skumji, jo šādu ģimeņu ir tik daudz, bet ir liels
prieks, ja šajā baltajā, svētajā laikā, kāds sajūt viņu skumjas,
sadzird viņu vajadzības un rod sevī spēku dot, jo arī dot ir jāspēj.
Neviena nemudināti un neaicināti skaistu dāvanu šajos svētkos
Bauskas ģimenēm sarūpēja uzņēmējs Dzintars Matuzonis kopā ar
domubiedriem Andi Bundzinski un Žoržu Karnīti „Ziemassvētki,
tas ir brīnumu gaidīšanas un piedzīvošanas laiks. Es esmu viens
no laimīgajiem, kuriem ir tāda iespēja – sagādāt šādu brīnumu
citiem!”, teic Dzintars Matuzonis.
Uzklausot Bauskas novada Sociālā dienesta darbiniekus,
uzņēmēji izvēlējās trīs Bauskas ģimenes, kuriem dāvāt sarūpētās
veltes. Katra ģimene saņēma grozu ar dažādām pārtikas un
rūpniecības precēm un medicīnas precēm, saldumu paciņas, kā arī
TC „Rimi” dāvanu kartes Ls 30,00 vērtībā. Kopējā dāvinājuma
vērtība līmenei ir turpat simts latu. Šīs dāvanas nav atspaids
ģimeņu ikdienā, taču svētku prieks viņu mājās noteikti iemirdzēsies
gaišāks, vecāku vaigs būs mazliet bezrūpīgāks un bērnu smaids
saldāks.
Cik gan daudzās ģimenēs Ziemassvētki varētu kļūt gaišāki, ja
ikviens, kura rocība to atļauj, dāvātu šādu Ziemassvētku brīnumu
vismaz vienai ģimenei? Lai Ziemassvētku gaišums, mīlestība un
miers pavada Jūs visu nākamo gadu!

Ieva Šomina,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Prāta spēļu līderi
Noslēgusies Bauskas novada atklātā olimpiāde šahā un
dambretē. Olimpiādē, kura risinājās no 19.septembra līdz
14.decembrim, piedalījās 348 dalībnieki no 11 skolām .
Olimpiādes vērtējumā tika iekļauti 15 turnīri - meistarsacīkstēs
trīs vecuma grupu zēniem un meitenēm un klašu turnīri dambretē
un šahā. Katrā no turnīriem tika noskaidroti individuālie uzvarētāji
un labākās komandas.
Individuāli labākie Olimpiādes meistarsacīkstēs:
64 lauciņu dambretē
U-9 grupā zēniem 1.vietā Ņikita Skadorva 2.vietā Vladimirs
Sujetins (abi Pilsrundāles vidusskola) 3.vietā Ronalds Fiļipovs
(Mežgaļu pamatskola).
U-9 grupā meitenēm 1.vietā Anastasija Strautniece (Pilsrundāles
vidusskola) 2.vietā Keita Enija Ramona (Griķu pamatskola)
3.vietā Luize Straģe (Mežgaļu pamatskola)

U-12 grupā zēniem 1.vietā Ritvars Briedis (Mežgaļu pamatskola)
2.vietā Toms Brigmanis (Vecsaules pamatskola) 3.vietā Adrians
Krīgers (Mežotnes pamatskola)
U-12 grupā meitenēm 1.vietā Valda Ņekrasova (Mežotnes
pamatskola) 2.vietā Marta Rozenfelde (Bauskas 2.vidusskola)
3.vietā Lāsma Šepetovska (Mežgaļu pamatskola)
U-15 grupā zēniem 1.vietā Toms Brigmanis (Vecsaules
pamatskola) 2.vietā Kaspars Malanka (Bauskas 2.vidusskola)
3.vietā Dairis Jurago (Pilsrundāles vidusskola)
U-15 grupā meitenēm 1.vietā Linda Krūmiņa (Pilsrundāles
vidusskola) 2.vietā Viktorija Švabe (Bauskas 2.vidusskola) 3.vietā
Una Mašinska (Mežotnes pamatskola)
100 lauciņu dambretē
U-12 grupā zēniem 1.vietā Toms Brigmanis (Vecsaules
pamatskola) 2.vietā Dans Kaņeps 3.vietā Adrians Krīgers (abi

Lai zaļās egles sīkstums cerībām,
Un sirdīm miers, ko Ziemassvētki dod,
Bet vērtības priekš dienām nākamām
Mums pašiem sūrā darbā jāatrod!
Nāk klusais gaidīšanas laiks ar Svētvakaru,
Kā sudraba svečturis pasaule šķiet,
Kur ticība labajam, gaismojot garu,
Šai naktī gan pilīs, gan būdiņās zied!
/ K. Apškrūma /
Dāviņu pagasta pārvaldes darbiniekiem, pagasta ļaudīm
un visiem novada iedzīvotājiem šajā Ziemassvētku laikā un
Jaunā gada priekšvakarā novēlu vienkāršas, bet ļoti svarīgas
lietas - veselību, gaišas domas, sniegavīru pie mājām, bērnu
un mazbērnu smieklus, siltus pīrāgus, piedošanu, egles zariņu,
atsaucīgus kaimiņus, krītošu zvaigznīti, kas piepilda vēlēšanos
un noteikti daudz svecīšu gaismas, lai Laime redz ceļu uz jūsu
mājām!

Līvija Šarķe,
Dāviņu pagasta pārvaldes vadītāja

Šodien vienalga, vai pulksteņi ir
no zelta vai sudraba,
Galvenais, lai tie mērītu
mūsu labos nodomus,
Labos darbus un jaunu cerību stundas...
/M.Čaklais/
Gaišus un līksmus Ziemassvētkus! Jaunajā gadā lai visiem
laba veselība, radoša veiksme un uzņēmība ikdienas
darbos! Mīlestību, pārticību un mieru ikvienā mājā!

Ceraukstes pagasta pārvalde
Mežotnes pamatskola)
U-12 grupā meitenēm 1.vietā Marta Rozenfelde 2.vietā Marika
Čehoviča (abas Bauskas 2.vidusskola) 3.vietā Keita Enija Ramona
(Griķu pamatskola)
U-15 grupā zēniem 1.vietā Dans Kaņeps (Mežotnes pamatskola)
2.vietā Jānis Kļaviņš (Codes pamatskola) 3.vietā Gatis Adakovskis
(Vecsaules pamatskola)
U-15 grupā meitenēm 1.vietā Linda Krūmiņa (Pilsrundāles
vidusskola) 2.vietā Aivita Moroza (Mežgaļu pamatskola) 3.vietā
Dace Degole (Pilsrundāles vidusskola).
Šahā
U-11 grupā zēniem 1.vietā Emīls Artis Elmanis (Vecsaules
pamatskola) 2.vietā Valentīns Puntuzis 3.vietā Vladimirs Sujetins
(abi Pilsrundāles vidusskola)
U-11 grupā meitenēm 1.vietā Anastasija Strautniece (Pilsrundāles
vidusskola) 2.vietā Linda Mikaine 3.vietā Viktorija Buhbindere
(abas Vecsaules pamatskola)
U-13 grupā zēniem 1.vietā Dans Kaņeps 2.vietā Adrians Krīgers
(abi Mežotnes pamatskola) 3.vietā Kaspars Goldbergs (Vecsaules
pamatskola)
U-13 grupā meitenēm 1.vietā Una Mašinska (Mežotnes
pamatskola) 2.vietā Marta Rozenfelde 3.vietā Veronika Podeļska
(abas Bauskas 2.vidusskola)
U-15 grupā zēniem 1.vietā Dairis Jurago (Pilsrundāles vidusskola)
2.vietā Arvils Melngailis (Misas vidusskola) 3.vietā Jānis Kļaviņš
(Codes pamatskola)
U-15 grupā meitenēm 1.vietā Luize Diena (Misas vidusskola)
2.vietā Una Mašinska (Mežotnes pamatskola) 3.vietā Dace Degole
(Pilsrundāles vidusskola)
Olimpiādes pēdējā posmā tika aizvadīti klašu turnīri dambretē
un šahā. Dambretē sacentās trešo un sesto, bet šahā piekto un astoto
klašu audzēkņi. Kopumā cīnījās 25 komandas. Visaktīvākie bija
trešo klašu skolēni. Vienpadsmit komandu konkurencē uzvarēja
Pilsrundāles vidusskolas komanda, otrā vietā Bauskas pamatskolas
3.a klase, trešā vietā Mežgaļu pamatskola. Arī sesto klašu grupā
dambretē un astoto klašu turnīrā šahā labākie bija pilsrundālieši,
bet piekto klašu grupā uzvarēja Vecsaules pamatskolas komanda.
Visos olimpiādes turnīros no 11 skolām piedalījās tikai
Vecsaules pamatskolas audzēkņi. Olimpiādes kopvērtējumā ar
izcīnītiem 295 punktiem vecsauliešiem pirmā vieta (trenere Inga
Bernāte). Skolas direktors Egons Brazauskis arī pats atrada iespēju
vairākkārt sekot līdzi savu audzēkņu sniegumam klātienē.
Astoņos turnīros uzvarētāju laurus plūca Pilsrundāles
vidusskolas audzēkņi, kopumā ar izcīnītiem 260 punktiem
izcīnīta otrā vieta (direktore Anda Liškauska, treneris Ilgvars
Ūdris). Trešajā vietā ar izcīnītiem 246 punktiem ierindojās
Bauskas 2.vidusskolas jaunie dambretisti un šahisti (direktore
Vera Grigorjeva, sporta skolotāja Jeļena Vederņikova) Pirmo trīs
vietu ieguvēji saņēma olimpiādes kausus.
Olimpiādes kopvērtējumā ”olimpiskajā sešiniekā” vēl ierindojās
– 4.vietā Mežgaļu pamatskola (trenere Katrīna Malanka) 139
punkti, 5.vietā Mežotnes pamatskola (treneris Guntis Mašinskis)
133 punkti, 6.vietā Griķu pamatskola (trenere Arta Andreļūna)
77 punkti.
Priecīgus svētkus un veiksmi dambretes un šaha cīņās Jaunajā
gadā!

Māris Bergs,
sacensību organizators
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Svētki jauniešu acīm

Ziemassvētku noskaņa skolēnu domrakstos un zīmējumos

Pārdomas

Līdz ar decembri mūsu
mājās un, gribas
cerēt, arī sirdīs
ienāk Adventa laiks. Tās ir
četras nedēļas,
kuras pavadām,
gatavojoties
Ziemassvētkiem
- Kristus dzimšanas svētkiem.
Šim laikam tiekam aicināti garīgi sagatavoties, ielūkojoties sevī un
apkārtējos, sniedzot palīdzīgu roku vai vienkārši smaidu.
Advents arī tiek dēvēts par klusuma laiku, jo tieši klusumā
mēs vislabāk varam sadzirdēt paši sevi un viens otru. Un tādējādi
varam rast sevī spēku lūgt piedošanu un piedot citiem. Tikai tad
miers un saticība ieņems vietu mūsu vidū, lai tīrām un baltām
sirdīm varam sagaidīt Ziemassvētkus.
Ar maza bērna vienkāršību un mīļumu atnāk Ziemassvētku
rīts. Tad mēs topam jūtīgi un maigi, gatavi saņemt brīnumu, kurš
smaržo pēc piparkūkām un eglītes, kurš atspīd kā sveču liesmiņas,
kurš atskan kā skaista dziesma,, Klusa nakts, svēta nakts...”
Prieka pilna ģimene pošas ceļam uz Dievnamu, lai pateiktos par
visu labo un piedzīvoto, lai svētība viņus pavadītu visos tālākajos
ceļos. Ir tik labi visiem būt kopā- saņemt mīlestību un dāvāt to
tuvajiem. Tas sasilda sirdis kā vecmāmiņas biezais lakats, tas vieno
mūs visus kā zvaigznes debesīs.
Tomēr viena zvaigzne Ziemassvētku debesīs spīd visspožāk,
tā rāda ceļu uz Mīlestību, Vienkāršību un Gaismu. Katrs šo
Brīnumu var nosaukt citādāk, bet tas tiek meklēts vienmēr. Lai
Ziemassvētku zvaigzne rāda ceļu katram no mums!

Madara Šmite,
Bauskas Valsts ģimnāzija, 11.b klase

Ilustrācijas autore - Bauskas Mākslas skolas
audzēkne Diāna Šulce

Brīnumu laikā

Ziemassvētki ir brīnumu laiks. Tajā negatīvām emocijām nav
vietas. Manuprāt, cilvēkiem ir jābūt priecīgiem, jāizbauda tas,
kas ir dots. Ziemassvētkos cilvēkos mājo labsirdība, dāsnums un
saticība. Šie svētki ir reizi gadā, bet katru gadu paliek atmiņā ar
kaut ko īpašu. Citam tas var būt dāvanu saņemšana, citam atkal
pavadītais laiks ar ģimeni.
Man Ziemassvētki asociējas ar īpašo Ziemassvētku auru, kas
ir katrā mājā un katrā dvēselē. Šis laiks ir emocijām bagāts.
Neizstāstāmas ir izjūtas, pušķojot eglīti un dāvājot prieku citiem.
Manuprāt, šajos svētkos ir svarīgi atrasties ģimenes lokā vai arī
būt kopā ar cilvēku, kuru mīli, jo tieši šajos svētkos cilvēku
sirdis atraisās. Galvenais, nedrīkst domāt tikai par sevi, un tad
arī tu saņemsi to pašu, ko tu dāvāji citiem.
Ziemassvētku brīnums ir kaut kas īpašs. Reizēm pat negaidītākās
vēlēšanās piepildās. Bērni, kas tic Ziemassvētku vecītim, brīnuma
dāvināto prieku sajūt vissiltāk. Mazās actiņas staro, un smaids
pa visu seju, un prieka asaras.
Mani Ziemassvētki katru gadu ir mīļām un gaišām emocijām
bagāti. Vēl svarīgāks un vērtīgāks man ir Ziemassvētku
gaidīšanas laiks, aizdedzot Adventes sveces un vēlot cerību,
ticību, mīlestību, mācoties ieklausīties savā dvēselē un protot
piedot. Galvenais, lai ir vairāk prieka nekā bēdu.

Emīls Barauskis,
Bauskas Valsts ģimnāzija, 11.a klase
Ilustrācijas autore - Bauskas Mākslas skolas
audzēkne Evelīna Balakāne

Ziemassvētku dāvanas

Ziemassvētki ir vieni no svētkiem, kuri ir zaudējuši savu
patieso nozīmi. Tā vietā, lai Ziemassvētkos domātu viens par
otru, pārsvarā tiek domāts par dāvanām. Ja kādam jautātu, kādas
ir pirmās asociācijas, izdzirdot vārdu „Ziemassvētki”, tad vairums
atbildētu, ka tās ir dāvanas, un tikai neliela daļa minētu ģimeni.
Tiesa, nevar noliegt, ka Ziemassvētki nav dāvināšanas laiks.
Bet mūsdienās cilvēki ar dāvanām saprot kaut ko tādu, ko var
paņemt rokās un noteikt tā cenu. Ziemassvētku dāvanām ir jābūt
nenovērtējamām – tām vajadzētu būt kādam mīļam vārdam vai
pašu izgatavotam nieciņam. Latvijas ekonomiskajai situācijai
nevajadzētu mazināt dāvanu skaitu. Dāvanām nav jābūt dārgām un
lielām, dāvana var būt paštaisīta apsveikuma kartīte, telefona zvans
Ziemassvētku vakarā, negaidīta ierašanās ciemos pie ģimenes vai
radiem. Dāvana var būt kāda cilvēka klātbūtne, jo Ziemassvētkos
ir svarīgi būt kopā ar tuviem cilvēkiem.
Mūsdienās cilvēki visbiežāk izvēlas nedāvināt neko, jo uzskata,
ka sīkas un niecīgas dāvanas netiek novērtētas. Daži cilvēki
nedāvina, jo paši nesaņem dāvanas. Bet tas ir kā apburtais loks
– cilvēks nedāvina, jo viņam neviens neko nedāvina, un viņam
neviens neko nedāvina, jo viņš pats nevienam neko nedāvina.
„Dots devējam atdodas,” tā skan latviešu tautas sakāmvārds.
Ziemassvētkos nevajag liegt dāvāt prieku citiem. Sirsnīgi
pasniegta un paša rokām darināta dāvana vienmēr būs daudz
vērtīgāka par tām dāvanām, kuras piedāvā komerciālā pasaule. Ja
nespējat dāvināt ko fizisku, dāviniet mīļu vārdu vai savu klātbūtni
tiem, kas to visvairāk gaida – savai ģimenei un tuviniekiem!

Toms Štrāls
Bauskas Valsts ģimnāzija, 11.a klase
Ilustrācijas autore - Bauskas Mākslas skolas
audzēkne Kintija Dūriņa
Paldies Bauskas Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un
literatūras skolotājai VIJAI CERUSAI un Bauskas
Mākslas skolas direktorei
MĀRĪTEI ŠULCEI par sadarbību šīs lappuses
veidošanā.

Maiga kanēļa un krustnagliņu smarža. Es pārdomās sēžu, dzeru
tēju un lūkojos ārā pa logu. Tas šķiet gluži kā piedzīvojums – vērot,
kā Ziemassvētki pārņem pasauli.
Vēroju bērnus, kas patiesi smaida. Viņi bez rūpēm rīko sniega
kaujas, ceļ sniegavīrus un tiem piešķir tikpat bezrūpīgu smaidu, kāds
ir pašiem. Kaut es atkal būtu mazs bērns, kas katru dienu uztver kā
brīnumu pilnu, kaut ko nemitīgi jaunu uzzina. Jā, tur nav ko daudz
spriest – bērni Ziemassvētku laiku sajūt tāpat, tas viņiem nav ne
jāiemāca, ne jāatgādina. Dievs jau katram devis spēju sajust to, tikai
neviens nezina, kāpēc ar gadiem spējas reizēm zūd. Un kāda gan runa
par kaut kādām spējām?! Tas atkarīgs no cilvēka paša – vai vēlies
sajust vai ne. Galvenais ticēt.
Vēroju sniegpārslas, kas krīt no gaisa. Tik viegli, bez nekāda ļauna
nodoma. Es gribētu būt viena no tām, lai varētu radīt citiem prieku un
veidot kristālbaltu sniega segu virs zemes, kas liktu atcerēties, ka viss
var būt tīrs un balts, arī mūsu sirdis. Galvenais ir cerēt.
Es lūkojos savā tējas krūzē, no kuras izgaro siltums. Kāds teiktu
– tie jau ir tikai tvaiki, bet es gribētu teikt – tā ir dāvana, kas silda
mani, taču tas ir tikai pasaulīgs siltums. Galvenais ir sirds siltums.
Es ieskatos savā sirdī. Tā nemitīgi ātri pukst, lēnām stājas un atkal
ātri iepukstas. Tik nemierīga un satraukta mana sirds, kas nepacietīgi
gaida. Gaida, kad sajutīs brīnuma pieskārienu, bet nav jau svarīgi, kad
tas būs. Svarīgi ir gaidīt un sajust, bet galvenais ir pacietība.
Vēl joprojām kanēļa un krustnagliņu smarža. Es sēžu turpat, bet
krūze tukša. Es veros pa logu, bet aiz loga jau tumšs. Viss reizēm
beidzas, bet mūsu rokās ir atkal to piepildīt. Visas pasaulīgās lietas
paliek tumšas, aukstas, bet mūsu rokās ir tās apgaismot un sasildīt.
Vajag tikai ticēt, cerēt, priecāties, un galvenais – mīlēt.
***************
Dzirdi? Ārā klusiem, viegliem zvaniņiem iezvana tas. Redzi? Pie
katras sirds Viņš pieskaras. Jūti? Tas apņem visu. Visu pasauli – arī
tavu un manu. Vai tiešām jūti to? To, kas lēnītēm pāršalc visu prātus,
dvēseles un sirdis. Es to sajutu. Jutu, kā lūpas aizskāra neliels, maigs
vējš, kā pie ausīm kāds čukstēja. Ar kņudošu sajūtu sadzirdēju to. Es
jutu, ka pie matiem piezogas atkal vējš, ka acis apbur tas.
Jā, es viņu redzēju. Viņš ir katrā sniega pārslā, katrā vēja balsī
sadzirdams, katrā saules starā sajūtams. Viņš ir katrā no mums, tikai
to mēs apzināmies Ziemassvētku laikā. Laikā, kad klusums pārņem
nemitīgo cilvēku kņadu.
Šis ir apbrīnojams laiks. Es attopos no skaļās materiālās
pasaules, beidzot sajūtu klusumu. Man gribas dot – dot pasaulei
to, kā tai visvairāk trūkst. Trūkst mīlestības vienam pret otru,
pieaug egoisms. Pietrūkst mirdzošās bērnu acis jauniešiem un
pieaugušajiem. Visi grib būt pārāki par citiem. Nav vairs nozīmes
sapratnei – tāpat neviens tevi neuzklausīs.
Ja es spētu citiem to dot, es nemitīgu dotu.
Es lūdzu Dievu, lai Viņš pieskaras arī Tev. Tu sajutīsi pieskārienu,
jo arī es to jutu.

Liene Bokmane,
Bauskas Valsts ģimnāzijas 10. a klase

Decembri mēs pazīstam
kā gaidīšanas laiku,
tomēr, vērojot skolēnus,
studentus un skolotājus,
liekas, ka šis ir viens no
saspringtākajiem laikiem,
kurš atnests spriedzi un
stresu, nevis mieru.
Adventes vainags ar
četrām svecēm šajā
laikā atgādina, ka vēl
pavisam, pavisam īss
laiks un Ziemassvētki
būs klāt. Sveces Adventes
vainagā izdeg viena pēc
otras pavisam lēni, tomēr
nemanāmi ātri. Kāds autors
ir teicis, ka cilvēkiem vajadzētu būt kā svecēm Adventes vainagā,
kuras nerada itin nekādu troksni un tajā pašā laikā sevi atdod citiem.
Sabiedrība uzskata, ka šajā laikā mums ir jāapdāvina sava
ģimene un draugi ar dārgām dāvanām, bet vai tad Ziemassvētku
jēga ir dāvanās? Būtu tik ļoti jauki un svarīgi, ka vienmēr decembrī
mēs atcerētos to, ka mīlestība sver vairāk par zeltu. Patiesībā
Ziemassvētki nav par mums vai mūsu dāvanām, ko mēs uzdāvināsim
vai ko mēs saņemsim, tas pat nav par sniegu, kas snieg ārā, pat ne
par apgleznotām piparkūkām un pavisam noteikti arī ne par to, kā
ātrāk pabeigt mācību semestri vai nodot atskaites. Ziemassvētku jēga
ir tajā, ka tieši Ziemassvētku laikā pirms divi tūkstoši divpadsmit
gadiem Betlēmē piedzima Dieva dēls Jēzus Kristus. Mums ir jāmācās
ieraudzīt Dieva mīlestību, jo tā ir visapkārt uz katra soļa.

Liene Veršinska
Bauskas Valsts ģimnāzija, 11. a klase
Ilustrācijas autore - Bauskas Mākslas skolas
audzēkne Ina Jajus

Mans
Ziemassvētku stāsts

Ziemassvētki ir laiks, kad viss ir
balts, kluss, tīrs. Māju jumtus rotā
krāsaini mirgojošas lampiņas, pie
durvīm stāv apsnigušas ragavas, ar
kurām tikko traukts lejā no kalna,
bet mājās smaržo pēc eglītes,
mandarīniem un tikko ceptām
piparkūkām, kas jau stāv uz galda un
lēnām dziest. Vēl tikai uzvārīt ūdeni,
uztaisīt tēju un lēnām malkot, lai
paliek silti, jo, skatoties ārā pa logu uz krītošajām sniegpārsliņām,
pārskrien salti drebuļi, un karsta tēja tam ir vienīgais glābiņš.
Kas gan Ziemassvētkos var būt labāks par to, ja citiem sagādā
prieku ar labiem vārdiem, gaišu smaidu vai mīļu sirdsdāvaniņu!
Mani laimīgāku padara citu prieks un laime. Un vai tā nav laime,
ja visi savējie ir kopā un visi ir veseli?
Lai būtu Ziemassvētku prieks un sajūta, nevajag neko daudz, tikai
eglīti, kas stāv izrotāta, dāvanas, kas var būt arī pavisam maziņas,
bet rada Ziemassvētku noskaņu un prieku. Vajag pateikt tuvajiem,
cik ļoti viņus mīl, lai viņi to zina un var uz tevi paļauties. Vissiltākie
vārdi ir tie, kas izskan pie eglītes sveču gaismā.

Eva Vilciņa,
Bauskas Valsts ģimnāzija, 7. a klase
Ilustrācijas autore - Bauskas Mākslas skolas
audzēkne Amanda Berlinska

Dvēseles attīrīšanas, piedošanas
un izpalīdzības laiks man saistās ar
brīnumainajiem Ziemassvētkiem.
Mīlestības, siltuma un sajūtu
pārpilnības svētki. Manuprāt, tas
ir laiks, kad domājam ne tikai par
sevi, bet arī par citiem. Par tiem,
kam klājas grūti.
Man Ziemassvētki vienmēr būs
ģimenes svētki, kad mīlestība
virmo visapkārt. Brīnumu laikā,
cilvēki sāk pievērst uzmanību
labdarībai, sasilda sirsniņas tiem,
kam nav ģimenes, palīdz tiem ,
kuriem ir problēmas. Arī daba spēj
sniegt svētku noskaņu.
Mīlu mieru, harmoniju un saskaņu. Adventes laiks man sniedz
iekšēju sakārtotību. Tas ir pārdomu periods. Es domāju par to, kā visas
manas labās darbības atspoguļojas apkārtējā pasaulē. Par sajūtām,
izpalīdzību, ko esmu sniegusi, par to, kā savu nebeidzamo iekšējo
bagātību izmantoju dodot. Es domāju par mērķiem, ko esmu sev
uzstādījusi. Mērķiem, kas saistās ar manu būtību, manām vērtībām.
Vai es varu lepoties par katru savu rīcību, par katru savu darbību?
Vai esmu palīdzējusi piepildīt kādam sapni? Šajā laikā cilvēki
kļūst vienotāki un saprot, ka ikviens, kas dzīvo uz mūsu planētas, ir
brīnums, ikvienam ir jābūt mīlētam. Kopā mēs varam vairāk!

Ieva Ģerģe,
Bauskas Valsts ģimnāzija 11. a klase
Ilustrācijas autore - Bauskas Mākslas skolas
audzēkne Evelīna Jankūne
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Sports novadā
„Sporta Laureāts 2012”

Novembrī un decembrī
Novembrī savu ikgadējo kausa izcīņu uzsāka novada
basketbola komandas. Kopumā „Mēmeles” kausa izcīņā šajā
sezonā iesaistījušās Ceraukstes, Gailīšu, Īslīces, „Bauskas Zelta
lauvas”, Stadiona izlases un Codes vīriešu vienības. Pirmajās
cīņās pārliecinošāki izskatās Codes un „Bauskas Zelta lauvas”
vīri. Turnīrs risināsies pēc divu apļu sistēmas un noslēgsies nākošā
gada sākumā.
24.novembrī un 1.decembrī Griķu pamatskolas sporta zālē
notika Bauskas novada kausa izcīņas volejbolā veterāniem pirmais
sabraukums. Veterāniem sezona iesākusies ātrāk, lai, izspēlējot trīs
riņķu turnīru, novada veterānu izlases spēlētāji būtu sagatavojušies
Latvijas Sporta veterānu savienības 50.sporta spēļu sacensībām,
kas 2013.gada martā risināsies Jelgavā. Kā jau ierasts, volejbola
veterāni ir ļoti aktīvi sacensību dalībnieki un kausa izcīņā piedalās
Vecsaules, Vecumnieku, Īslīces I, Mežotnes, JK, Īslīces II un
ugunsdzēsēju kungu vienības.
Jau vairākas sezonas Bauskas novada sporta bāzes hallē
pulcējas galda tenisa spēlētāji no dažādām Latvijas vietām. Pēc
sporta centra „ Mēmele” sacensību iekļaušanas valsts galda tenisa
reitinga sacensību kalendārā, dalībnieku skaits strauji pieauga un
šinī gadā turnīrs risinās divas dienas. Pirmajā sacenšas I un II
līgas spēlētāji, savukārt otrajā dienā savas cīņas izcīna Augstākās
līgas dalībnieki, starp kuriem ir daudz meistarīgu spēlētāju. 10.
un 11. novembrī Bauskā pulcējās 58 dalībnieki. Par uzvarētājām
I līgā kļuva Karīna Gailiša(Īslīce), Lidija Martinkena(Rundāle)
un Viktorija Agejeva(Bauska), zēnu konkurencē Roberts Puriņš,
Normunds Krjukovs un Ģirts Mucenieks(visi trenera M.Indriksona
audzēkņi). Otrās līgas medaļas un balvas saņēma Anna Ansone,
Sibilla Salgrāve(abas Iecavas galda tenisa skolas pārstāves)
un rīdziniece Viktorija Prohorova, starp puišiem meistarīgākie
izrādījās Vladimirs Šlikovs(Olaine), Mārtiņš Bergmanis un
Artūrs Jankovičs(abi Vecumnieku sporta skolas audzēkņi). Par
uzvarētājiem Augstākajā līgā kļuva Aldona Homiča(Rīga), Ieva
Indriksone(Gailīšu pagasts) un Ludmila Bulaha(Iecava). Vīriem
medaļas sadalīja iecavnieki Egmonts Cildermanis, Roalds
Cildermanis un Rīgas pārstāvisVadims Berežkovs.
15.un 16.decembrī dalībnieku skaits bija mazāks, jo II līgas
spēlētāji piedalījās Latvijas čempionātā Iecavā. Medaļas un balvas
sadalīja četrpadsmit I līgas spēlētāji, starp kuriem diemžēl bija tikai
divas meitenes baušķeniece Beāte Šīmane un codiete Silga Ose.
Zēniem par uzvarētāju kļuva Maksims Garaba(Gailīšu pagasts),
baušķenieki Aleksis Iļjins un Roberts Puriņš. Augstākās līgas
meistariem savas cīņas nācās aizvadīt stipri vēsā zālē, jo aukstais
vējš veco ēku bija pamatīgi izpūtis. Par 2012.gada pēdējās kārtas
uzvarētājiem kļuva – rīdziniece Laura Meinarde, Gailīšu pagasta
spēlētājas Ieva un Lauma Indriksones. Savukārt kungu konkurencē
nekādas cerības saviem sāncenšiem neatstāja rīdzinieks Guntis
Šēnhofs, otrajā un trešajā vietā ierindojās Egmonts un Roalds
Cildermaņi.

Sporta veterānu svētki

1.decembrī Rīgā notika Latvijas Sporta veterānu savienības
(LSVS) atskaišu-pārvēlēšanas konference un salidojums, kurā
godināja Latvijas sporta veterānus, aktīvistus un organizatorus.
Šajā gadā Latvijas Sporta veterānu savienība atzīmēja savas
dibināšanas 30. gadadienu. Uz konferenci bija pulcējušies ap 50
delegātu no pašvaldībām, sporta klubiem un biedrībām. Sanāksmes
dalībnieki ievēlēja jaunu LSVS valdi, esošās valdes darbu
novērtējot kā labu. Par veterānu savienības prezidentu atkārtoti
tika apstiprināts Daumants Znatnajs. Viņš savā ziņojumā atzīmēja
veterānu sporta pieaugošo lomu sporta sabiedrībā. Aizvadītajā
gadā tika izstrādātas jaunas Latvijas sporta pamatnostādnes,
kurās svarīga loma atvēlēta jaunatnes un tautas sportam, tai
skaitā veterānu kustībai. Veterānu savienība uzsāka sadarbību ar
Likteņdārza veidotājiem, kā rezultātā nākošā gada finālsacensību
laikā 13.jūlijā tiks atklāts piemiņas akmens dažādās represijās
cietušajiem Latvijas sportistiem. Vienlaicīgi Likteņdārzā veidojas
Dzīvības ceļš, kura pamatā tiek likti bruģakmeņi, kuros iegravēti
dzīvi esošo sportistu vārdi. 21.decembrī pirmo reizi Latvijas „Gada
sportists” svinīgajā pasākumā izskanēs arī sporta veterānu vārds,
kad tiks apbalvota daudzkārtējā pasaules čempione un rekordiste,
85 gadus vecā Austra Reinberga. Salidojumā, kurš nu jau vairākus
gadus tradicionāli notiek Lielajā ģildē, tika sumināti šī gada labākie
sporta veterāni, sporta spēļu uzvarētāji un sporta aktīvisti. Izglītības
un zinātņu ministrijas Jaunatnes un sporta departamenta vadītāja
Ulrika Auniņa-Naumova pasniedza ministrijas balvas veterānu
savienības valdes locekļiem un pašvaldību sporta organizatoriem.
Piemiņas medaļas saņēma Pasaules, Eiropas un Latvijas čempioni
kopumā 206 sportisti. Basketbolisti, hokejisti, vieglatlēti un citu
sporta veidu pārstāvji, kuri starptautiskajās sacensībās izcīnījuši
godalgotas vietas. Bauskas novada šaha un dambretes vecmeistari
Otto Zaprovskis un Valdis Zadovskis tika apbalvoti ar LSVS
laureāta medaļām sakarā ar 80 gadu jubileju. Goda diplomus
un Eiropas aktīvās novecošanas un paaudžu solidaritātei veltītā
gada medaļas saņēma Arnolds Šimkuss, Andrejs Robežnieks,
Māris Bergs un Aldis Pavilons. Par izcīnītajām vietām Pasaules
un Eiropas čempionātos tika apbalvoti arī mūsu puses sportisti
– basketboliste Inese Gāga, vieglatlēte Inta Liepa un dambretists
Laimonis Zālītis. Bauskas novads par izcīnīto 1.vietu novadu
vērtējumā saņēma lielo kausu. Veterānu 2012.gada sporta spēļu
absolūtajā vērtējumā Bauskas un Rundāles apvienotā izlase
ierindojās 4.vietā aiz Jūrmalas, Rīgas un Daugavpils komandām.

Inga Ūbele,
sporta centra “Mēmele” galvenā speciāliste

14.decembra vakarā, Īslīces pagasta kultūras namā pulcējās
dažādu paaudžu Bauskas novada sportisti, sporta organizatori,
politiķi un līdzjutēji, lai piedalītos tradicionālajā Bauskas novada
„Sporta laureāta” svinīgajā sarīkojumā. Mājīgajā un svētku
noskaņā sapostajā kultūras namā tika sveikti aizvadītā gada
labākie un veiksmīgākie Bauskas novada sportisti. 2012.gads bija
olimpiskais gads gan Latvijā, gan pasaulē. Jūlija sākumā Liepājā
risinājās valsts lielākais sporta forums – Latvijas IV Olimpiāde,
kurā Bauskas novada spēcīgākie sportisti sacentās ar Latvijas
labākajiem atlētiem, tai skaitā arī olimpiešiem, kuriem tas bija
pēdējais starts pirms došanās uz Londonu. Mūsu meitenes un
puiši parādīja lielisku varējumu un izcīnīja 10 medaļas, ko savā
uzrunā pasākuma dalībniekiem arī atzīmēja Bauskas novada
domes priekšsēdētājs Valdis Veips. Domes vārdā viņš sveica
mūsu olimpieti Daci Linu. Šajā vakarā tika sveikti arī novada
pagastu izvirzītie sporta aktīvisti, lai pateiktos viņiem par Bauskas
novada un sava pagasta sporta tradīciju uzturēšanu un stiprināšanu.
Piemiņas albumus saņēma codiete Santa Gudža, ceraukstietis
Viesturs Janševskis, brunavietis Ģirts Bērzleja, īslīcietis Gedimins
Ignatavičus, mežotnietis Guntis Ķincis, Gailīšu pagasta pārstāvis
Āris Paužolis, dāviņietis Genādijs Meļņiks, vecsaulietis Viesturs
Brazauskis un Bauskas 1.ģimnāzijas sporta pedagogs Ivars
Prīsis. Par atbalstu invalīdu sporta attīstībā apbalvojumu saņēma
Rihards Gailītis. Codes pamatskolas direktors Georgijs Ostrovskis
un Griķu pamatskolas vadītāja Daiga Vīlipa saņēma pateicību
par atbalstu novada un valsts sacensību organizēšanā. Tāpat
paldies tika pateikts Tatjanai Kalniņai par profesionalitāti pirmās
palīdzības sniegšanā sporta sacensībās.
Latvijas Olimpiskās komitejas izdoto fotoalbumu saņēma šī gada
jubilāri un ilggadīgi novada sporta darba organizatori un atbalstītāji
Māris Bergs, Arnolds Šimkuss, Andrejs Robežnieks, Aldis Pavilons
un Dzintars Lenbergs. Vakara gaitā visi pasākuma dalībnieki

turpinājums no 5.lpp
piektdienās savas prasmes uzlabo florbola cienītāji. Gailīšu pagasta
sporta pasākumu organizators ir Modris Indriksons.

Pagastu sporta pasākumu organizatori aicina savus iedzīvotājus
aktīvi sportot arī 2013.gadā, jo, kā teic Vecsaules pagasta sporta
pasākumu organizators Viesturs: „Sports ir vajadzīgs katra
pašapziņai, labsajūtai, jo apziņa- to es varu, to es spēju - sniedz

saņēma „Bauskas Novada Sporta Vēstis” specizlaidumu, kurā varēja
mēģināt atpazīt tagad ievērojamus mūsu novada sportistus, kā arī
lasīt „sludinājumus” un laba vēlējumus.
Svinīgā pasākuma noslēgumā tika sumināti šī gada Bauskas
novada labākie sportisti piecās nominācijās. Par 2012.gada
labāko sportisti tika atzīta Londonas olimpisko spēļu dalībniece,
maratoniste Dace Lina, labākā sportista godā neapšaubāmi
talantīgais vieglatlēts, vairākkārtējs Latvijas čempions, četru
sudraba medaļu ieguvējs Latvijas olimpiādē Jānis Baltušs,
labākā sporta veterāne šajā gadā ir Pasaules čempionāta sudraba
medaļas ieguvēja 8 kilometru krosa skrējienā komandām Inta
Liepa, bet labākais sporta veterāns starptautiskais lielmeistars,
Eiropas čempionāta uzvarētājs Laimonis Zālītis. Atsevišķā
nominācijā tika vērtēti tehnisko sporta veidu pārstāvji, un tajā
šogad pārliecinoši ūdensmotobraucējs, Pasaules kausa posmu
uzvarētājs F2 klasē Uvis Slakteris.
Pasākuma vadītāja Anita Velmunska bija sagatavojusi lielisku
vakara programmu, kurā netrūka labu dziesmu un aizraujošu deju
māsu Vīgupu, grupas „ Lēra” un vēderdejotāju dāmu izpildījumā.
Īpaši aizraujošas un pārsteiguma pilnas bija Anitas sagatavotās foto
kolāžas. Paldies viņai par to. Naskākie dejotāji sūta sveicienus
Marekam Pelsim par jauko deju vakaru. Un kā katru gadu ziedu
pušķis jāsūta arī Aigai Baltalksnei un viņas komandai.
Sportiskais gads ir noslēdzies. Krāsains un piepildīts ar uzvaras
prieku un zaudējumu rūgtumu. Vēl tikai pāris dienas un klāt būs
jaunais, 2013.gads. Tas nāks ar jauniem startiem un cerībām.
Visiem Bauskas novada sporta cilvēkiem – sportistiem,
organizatoriem, līdzjutējiem un faniem novēlam baltus un gaišus
Ziemassvētkus, veiksmīgu un skaistām uzvarām pilnu Jauno gadu!

Inga Ūbele,
sporta centra “Mēmele” galvenā speciāliste
FOTO-Ivars Bogdanovs „Bauskas Dzīve”

Mežotnes pagastā iedzīvotājus sportot aicina sporta pasākumu
organizators Guntis Mašinskis Viņš stāsta, ka ar sporta aktivitātēm
Mežotnē iespējams nodarboties gan Mežotnes pagasta sporta zālē,
gan trenažieru zālē Mežotnes pamatskolā.

drošības sajūtu. Tāpēc svarīgs ir pirmais solis. Kaut vai pamēģināt,
cik es varu noskriet, ko varu fiziski izpildīt.”

Ieva Šomina,
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Bērnu un jauniešu sports
Bauskas novada Jaunatnes sporta laureāti 2012. gadā
Jaunatnes sporta laureāti galda
tenisā, novusā un brīvajā cīņā

Šajos sporta veidos novadā ir lielas sportiskas rezerves, īpaša
uzmanība jāveltī tehniskajai un taktiskajai sagatavotībai, darba
intensitātes kāpināšanai.
Laureāti galda tenisā:
1.Roberts Puriņš
2.Aleksis Iļjins.
Galda tenisa treneris Modris Indriksons.
Laureāti novusā:
1. Santa Gudža, 2.Kristiāna Greijere,
3. Žanis Pilickis, 4. Diāna Dalbe.
Novusa treneri Aldis Pavilonis, Jānis Salna.
Laureāti brīvajā cīņā:
1.Renars Rimševičs
2.Una Maslobojeva.
Treneris Jurijs Ručkanovs.
3.Lita Linceviča.
Treneris Vladimirs Iļjins.

Bauskas novada izglītības
iestādes – skolēnu sporta spēļu laureātes

Aizvadīts vēl viens sportisks gads – Olimpiskais gads. Bauskas
novada Bērnu un jaunatnes sportā kopumā izcīnītas astoņdesmit
dažāda kaluma medaļas -36 zelta, 25 sudraba un 19 bronzas. To
skaits ir vēl lielāks, bet uzskaitīta tiek tikai katra sportista viena
augstākā izcīnītā vieta valsts un starptautiskās sacensībās.
Bauskas novada vieglatlēti aizvadītajā sezonā uzrādījuši
teicamus rezultātus visās vecuma grupās. Bauskas novada vārds,
pakāpjoties uz apbalvošanas pjedestāla, it bieži skanējis Rīgā
Daugavas stadionā, Valmierā Jāņa Daliņa stadionā, Ventspilī,
Liepājā, arī ārpus mūsu valsts robežām- Lietuvā, Igaunijā,
Somijā, Polijā, Čehijā. Priecē jaunie soļotāji, īpaši Artūra Makara
panākumi soļošanā, laboti valsts rekordi 2 km, 3 km,5km un 10
km distancē. Artūrs ir viens no perspektīvākajiem jaunajiem
soļotājiem Latvijā.
Lielu darbu izvirzīto mērķu sasniegšanā ieguldījis Ģirts
Dubinskis, kurš aizvadītajā sezonā bija divkārtējs valsts čempions
400m un 400m barjeras skrējienā junioriem. Iepriecina Ģirta
attieksme pret mācību darbu. Mūsu vieglatlēti Latvijas Olimpiādē
Liepājā izcīnīja septiņas medaļas. Paldies jāteic Jānim Baltušam,
Andrim Ūdrim, Ģirtam Dubinskim, Mārtiņam Rūgumam un
soļotājam Jānim Strautiņam. Atbilstoši uzrādītajiem rezultātiem,
tieši vieglatlēti ir saņēmuši vislielāko Bauskas novada domes un
Bērnu un jaunatnes sporta skolas finansiālu atbalstu.
Ievērības cienīgus rezultātus un mērķtiecīgu darbu parādījuši
Roberts Gļauda, kurš izcīnīja 2. vietu bumbiņas mešanā Eiropas
bērnu vieglatlētikas sacensībās Varšavā un tikpat veiksmīgi startēja
Čehijā Brno. Roberta sportiskajā audzināšanā daudz palīdzējis
tēvs Māris Gļauda. Veiksmīga šī sezona bijusi Solvitai Dzilnavai,
iegūts čempiones tituls Latvijas ziemas čempionātā daudzcīņās,
Elīna Ratkus guvusi 1. un 2. vietu valsts čempionātā lodes grūšanā,
no 1. septembra viņa uzsāka mācības Murjāņu sporta ģimnāzijā.
Vieglatlēti savu sportisko sagatavotību slīpējuši mācību treniņu
nometnēs Slovākijas augstienē, Portugālē un Spānijā.

Vieglatlēti, 2012.gada laureāti

Artūrs Makars, Ģirts Dubinskis
Jānis Baltušs, Andris Ūdris
Mārtiņš Rūgums, Ilona Dramačonoka
Solvita Dzilnava, Roberts Gļauda
Elīna Ratkus, Jānis Strautiņš
Raivo Saulgriezis, Ruslans Smolonskis
Haralds Ladusāns, Inese Tarvida
Deivids Šumskis, Linda Spundiņa
Elīza Puķāne, Jānis Sapats
Kristaps Adakovskis, Liene Rotberga
Amanda Berharde, Edija Gulbis
Viesturs Remess, Toms Jegorovs.
Treneri: Aina Indriksone, Raivis Maķevics, Ilze Ladusāne, (Ludmila
Olijāre, Viktors Beļikovs, Andis Austrups – otrie treneri).

Jaunatnes sporta laureāti basketbolā

2011./2012. gada sezonā 1996. gadā dzimušie zēni 18 spēlēs
izcīnīja 17 uzvaras un ierindojās 1. vietā 2. divīzijas Centra zonā
10 komandu konkurencē. Labākie spēlētāji: Oskars Skuja (vidēji
spēlē-22 punkti, kopā 377 punkti), Elvis Simanovičs (vidēji spēlē
20 punkti, kopā 334 punkti), Rinalds Ņikaņins (vidēji spēlē 12
punkti, kopā 178 punkti). Šogad U-17 vecuma grupā ir izcīnītas
5 uzvaras un 3 zaudējumi.
Ieguldīts mērķtiecīgs treniņu darbs komandas sagatavošanā.

SWEDBANK LJBK U-16 2.divizija Centrs 1.vieta
1.Endijs Simanovičs, 2.Elvis Simanovičs
3.Raivo Auziņš, 4.Rinalds Ņikaņins
5.Oskars Skuja, 6.Anrijs Janševskis
7.Valters Sniedzītis, 8.Roberts Cers
9.Jānis Rācenis, 10.Krišjāis Sondors
11.Gatis Daukša.
Basketbola komandas treneris Māris Šekavs.
Neatlaidīgi, mērķtiecīgi strādājot, trenere Līga Rimševica
basketbola spēli zēniem spēja iemācīt tā, lai komanda triju gadu
periodā izvirzītos otrās divīzijas līderos. Komanda strādā apzinīgi,
zēnu treniņu darbam un sacensību norisei līdzi seko vecāki.
Basketbola laukumā puiši ir saliedēti, prot uzklausīt un vērtēt
spēles situācijas.
2011./2012. gada sezonā 1998. gadā dzimušie zēni 20 spēlēs
izcīnīja 19 uzvaras un ierindojās 1. vietā 2. divīzijā Centra zonā
11 komandu konkurencē. Labākie spēlētāji: Mārtiņš Ābele (vidēji
spēlē 14 punkti, kopā 281 punkts), Endijs Monkevičs (vidēji spēlē
12 punkti, kopā 242 punkti) un Miks Cepure (vidēji spēlē 10
punkti, kopā 167 punkti). Šajā mācību gadā U-15 vecuma grupā 9
spēlēs izcīnītas 8 uzvaras, pašlaik komanda ir 1. vietā savā divīzijā.
SWEDBANK LJBK U-14 2.divizija Centrs 1.vieta
1.Mārtiņš Ābele, 2.Miks Cepure
3.Niks Konstantīns Dibets, 4.Matīss Gulbis
5.Niklāvs Kalniņš, 6.Ričards Krūmiņš
7.Reinis Krūmiņš, 8.Artis Lagužnieks
9.Mārtiņš Minkevičs, 10.Endijs Monkevičs
11.Armands Segliņš.
Basketbola komandas trenere Līga Rimševica.

Jaunatnes sporta laureāti florbolā

Bauskas novada U-16 zēnu komanda treniņu darbu uzsāka no
2. klases. Regulāri Latvijas valsts čempionātos piedalās no U-10
vecuma. Zēni trenējas apzinīgi, mērķtiecīgi, palīdz organizēt
un tiesāt sacensības jaunākā vecuma zēnu komandām. Puišu
disciplinētība sacensību laikā, fiziskā un tehniskā sagatavotība ir
pamats labam rezultātam Latvijas valsts čempionātos.
U-16 2011./2012.sezona 2.vieta Latvijas bērnu jaunatnes
čempionātā florbolā.
1.Rolands Kovaļevskis, 2. Edgars Liepa
3.Aivis Barkovskis, 4. Kristaps Kurpnieks
5.Kristaps Namiķis, 6.Uģis Ritvars Jirgensons
7.Dinārs Vaitaitis, 8.Valdis Vāvers un
U-14 2011./2012.sezona 3.vieta
9. Zigmārs Liepa un U-14 2011./2012.sezona 3.vieta
10. Romualds Paulovičs un U-14 2011./2012.sezona 3.vieta
11. Reinis Kirilko un U-14 2011./2012.sezona 3.vieta
12. Edijs Breijers un U-14 2011./2012.sezona 3.vieta
13. Rūdolfs Brikmanis un U-14 2011./2012.sezona 3.vieta
14. Ņikita Maksurovs un U-14 2011./2012.sezona 3.vieta.
Treneris Agris Grandovskis.
U-14 2011./2012.sezona 3.vieta Latvijas bērnu jaunatnes
čempionātā florbolā
1. Kristaps Laugalis, 2. Tomass Valts Jirgensons
3. Lotārs Melderis, 4. Patriks Trasūns
5. Jānis Reinis Lībietis, 6. Artūrs Barkovs
7. Artis Barkovs, 8. Ralfs Rūdolfs Meimers
9. Ronalds Bēmanis, 10.Renārs Abeļūns
11.Mārtiņš Bukšs.
Treneris Agris Grandovskis.

I skolu grupa
1.vieta Bauskas pamatskolai-– sporta skolotājs Rihards Krūmiņš,
direktors Jānis Rumba.
2.vieta Bauskas 2. vidusskolai – sporta skolotāji Aleksejs
Grigorjevs, Jeļena Vederņikova, Jeļena Kotenkova, direktore
Vera Grigorjeva.
3.vieta Uzvaras vidusskolai – sporta skolotāja Dzintra Luņeva,
direktore Elita Borkovska.
II skolu grupa
1.vieta Bauskas sākumskolai – sporta skolotājas Līga Rimševica,
Ingrīda Slaktere, direktore Linute Ģerģe.
2.vieta Mežotnes pamatskolai – sporta skolotājs Vladimirs Iļjins,
direktore Daina Lapkovska.
3.vieta Codes pamatskolai – sporta skolotāja Linda Jakutaviča,
direktors Georgs Ostrovskis.
III skolu grupa
1.vieta Pilsrundāles struktūrvienībai, Bērsteles pamatskolaisporta skolotāja Valentīna Žuravļova, direktore Anda Liškauska.
2.vieta Mežgaļu pamatskolai – skolotāja Katrīna Malanka,
direktors Juris Zeļčs.
3.vieta Ozolaines pamatskolai – sporta skolotāja Gunta Guste,
direktore Lilija Bula.
Vidusskolu grupa
1.vieta Saulaines prof. vidusskolai – sporta skolotāja Ingūna
Šekava, direktors Jānis Beķeris.
2.vieta Bauskas Valsts ģimnāzijai – sporta skolotāji Ivars Prīsis,
Raimonds Žabovs, direktors Raimonds Žabovs..
3.vieta Bauskas 2. vidusskolai – sporta skolotāji Aleksejs
Grigorjevs, Jeļena Vederņikova, Jeļena Kotenkova, direktore
Vera Grigorjeva.
Novada izglītības iestādēm noslēdzies spraigs sporta spēļu
maratons. Paldies skolu direktoriem, sporta skolotājiem sava darba
entuziastiem. Paldies tiem, kuri skolu komandas komplektē tikai
tajos vecumos, kur ir Bērnu un jaunatnes sporta skolas grupas.
Latvijas Olimpiskās komitejas un Bauskas novada bērnu
un jaunatnes sporta skolas rīkotajā zīmējumu konkursā „Latvija_
Londonas Olimpiskajās spēlēs” un domrakstu konkursā „Es gribu
kļūt olimpietis”, ļoti aktīvi piedalījās mazie zīmētāji. Skolā tika
iesniegti 72 zīmējumi par Londonas Olimpiskajām spēlēm.
Par labākajiem zīmējumiem tika atzīti:
1.Vineta Ūdrēna, Bauskas pamatskolas 8. klase, Vinetas zīmējums
rotāja sporta skolas 2012. gada „Jaunatnes sporta laureāts”
ielūgumus.
2.Katrīna Paegle, Bauskas pamatskolas 8. klase
3.Klēra Maldute, Bauskas sākumskolas 4. b klase
Domrakstu konkursā vissaturīgākais un atbilstošākais tēmai
bija Jolantas Tarvidas domraksts (Bauskas sākumskolas 6.a klase).
Divdesmit vienu domrakstu iesniedza Mežgaļu pamatskolas
audzēkņi. Paldies viņiem par aktivitāti konkursā. Zīmēšanas un
domrakstu konkurss bija veltīts Olimpiskai dienai.

Biruta Grantiņa,
Bauskas novada Bērnu un jaunatnes
sporta skolas direktore

Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola
novēl neatlaidību, mērķtiecību, lielu
gribasspēku un prasmi uzdrīkstēties
mazu un lielu mērķu sasniegšanai.
Lai veiksme un laba veselība ir ar
mums 2013.gadā!
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Bauskas Novada Vēstis

Informācija, sludinājumi, ziņojumi
Kultūras pasākumi novadā decembrī, janvārī
Norises laiks			

Vieta						

Pasākuma nosaukums

22.decembrī plkst.14.00		
Daudzfunkcionālais centrs „Strēlnieki” Ziemassvētku sarīkojums pensionāriem, politiski 		
							
represētajām personām un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
22.decembrī plkst.17.00		
Centrs „Strēlnieki”			
Ziemassvētku koncerts „Lai sirdī mājo prieks!” ziedojumi
22.decembrī plkst.19.00		
Ceraukstes Tautas nams		
Ziemassvētku koncerts „Baltā svētku nakts pasaka”
22.decembrī plkst.21.00		
Centrs „Strēlnieki”			
Ziemassvētku balle - spēlē un dzied Ē.Gruzniņš Ls 2
22.decembrī plkst.22.00		
Ceraukstes Tautas nams		
Ziemassvētku atpūtas vakars pie galdiņiem Ls 2
21.decembrī plkst.12.00		
Kultūras centrs „Dāvis”		
Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma bērniem
21.decembrī plkst.18.00		
Kultūras centrs „Kamarde”		
Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma bērniem
22.decembrī plkst.11.00		
Centrs „Strēlnieki”			
Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma bērniem
23.decembrī			
Bauskas Kultūras centrs
Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma bērniem

Lai gaiši, mierīgi un
svētīgi Ziemassvētki ienāk
katrā ģimenē!
Lai Jaunā gadā veselība,
veiksme un izdošanās!
Bauskas novada dome

		
plkst. 11.00
2012. un 2011. gadā dzimušie bērni
		
plkst. 12.00
2010. gadā dzimušie bērni
		
plkst. 13.00
2009. un 2008. gadā dzimušie bērni
		
plkst. 15.00
2007. un 2006. gadā dzimušie bērni
23. decembrī plkst.13.00		
Vecsaules Saieta nams		
Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma bērniem
25.decembrī plkst.13.00 		
Īslīces Kultūras nams		
Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma bērniem
26.decembrī plkst.12.00		
Codes skola			
Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma bērniem
27.decembrī plkst.9.30		
Grenctāles kultūras nams		
Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma bērniem
27.decembrī plkst.13.00		
Ceraukstes Tautas nams		
Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma bērniem
25. decembrī plkst. 17.00		
Vecsaules Saieta nams		
Budēļi ciemos nāk
26.decembrī plkst.16.00		
Codes skola			
Ziemassvētku pasākums Codes pagasta pensionāriem
27.decembrī plkst.19.00		
Bauskas Kultūras centrs		
Šova „Dziedošās ģimenes” māsu Vīgupu koncerts
								
Ls 3, Ls 4 (pensionāriem Ls 2)
28.decembrī plkst. 18.00		
Bauskas pils			
„Ziemassvētku balle Livonijā”
Ls 2
29.decembrī plkst.20.00		
Codes skola			
Vecgada „Baltā balle”
Ls 2.50
30.decembrī plkst.21.00		
Grenctāles kultūras nams		
Vecgada balle
Ls 1.50
31.decembrī plkst.21.00		
Centrs „Strēlnieki”			
Atpūtas vakars – karnevāls „Pūķis čūsku dancot veda!”
								
ziedojumi
31.decembrī plkst.23.30		
Bauskas Rātslaukums		
Jaungada sagaidīšana un svētku uguņošana
1.janvārī plkst. 1.00			
Īslīces Kultūras nams		
Jaungada nakts balli spēlē „RIKARDIONS” Ls 2.50
1.janvārī plkst.00.30		
Kultūras Centrs „Kamarde”		
Jaungada balle
Ls 2
4.janvārī plkst.12.00		
Kultūras Centrs „Kamarde”		
Ziemas jautrā pēcpusdiena bērniem
Ls 0.50
5.janvārī plkst.14.00		
Bauskas Kultūras centrs		
Fotostudijas Bauska fotoizstādes atklāšana
10.janvārī plkst.17.00		
Grenctāles Kultūras nams		
Animācijas filma „Multenītes sniegā”
Ls 0.50
12. janvārī plkst.19.00		
Bauskas Kultūras centrs		
U.Stabulnieka piemiņas koncerts „Tik un tā”
					
Piedalās: Dons, Ginta Krievkalne un Kristapa Krievkalna orķestris Ls 4 – Ls 6
13. janvārī plkst.12.00		
Bauskas Kultūras centrs		
Bērnu rīts - radošās darbnīcas kopā ar lāci „Indri” un
		
„
Multenītes sniegā”
14. janvārī plkst.9.00		
Bauskas Kultūras centrs		
Donoru diena
17.janvārī plkst.13.00		
Codes bibliotēka			
Animācijas filmu programma Ls 0.50
18.janvārī plkst.13.00		
Codes bibliotēka			
Animācijas filmu programma Ls 0.50
19.janvārī plkst.14.00		
Vecsaules Saieta nams		
Koncerts „Sauc to par mīlestību!”
20. janvārī plkst.16.00		
Bauskas Kultūras centrs		
Barikāžu atceres dienai veltīts sarīkojums
24. janvārī plkst.17.00		
Grenctāles Kultūras nams		
Radošā darbnīca „Čaklie pirkstiņi” gan lielos, gan
mazos aicina uz sarīkojumu „Ksenijas pūra lāde”
25. janvārī plkst.14.00
Bauskas Kultūras centrs		
Bauskas sākumskolas koncerts „Sadosimies rokās”
25.janvārī plkst.21.00		
Kultūras Centrs „Dāvis”		
Jaungada disko karnevāls
26. janvārī plkst.16.00		
Bauskas Kultūras centrs		
Tautas teātra režisora I.Hegenbartes 60 gadu jubilejas
izrāde „Kuģītis miglā”
26.janvārī plkst.16.00		
Ceraukstes Tautas nams		
Amatierteātra izrāde „Mazais ganiņš” ziedojumi
26.janvārī plkst.19.00		
Īslīces Kultūras nams		
Jauktā kora „Četri vēji” 35 gadu jubilejas koncerts
Sarīkojums pagasta lauksaimniekiem un uzņēmējiem Ls 2
26.janvārī plkst.20.00		
Vecsaules Saieta nams		
30. janvārī plkst.19.00		
Bauskas Kultūras centrs		
Superatraktīva kriminālkomēdija - izrāde „Trakās šķēres”
								
Lomās: J.Jarāns, L.Kirmuška, S.Didžus, J.Ļaha,
								G.Grāvelis, I.Radčenko, A.Putniņš, J.Kirmuška Ls 4 – Ls 6
31. janvārī plkst.19.00		
Bauskas Kultūras centrs		
Ceturtdienas kino vakara Latvijas Honkongas
kopražojuma filma „AMAYA”

Cienījamie Vecsaules pagasta iedzīvotāji,
darba kolektīvi, sadarbības partneri un viesi!
„Lai nākamais gads ir bagāts ar labām
domām, darbīgām dienām un
priecīgiem atelpas brīžiem.
Lai mūsos mājo un valda godaprāts,
neatlaidīga griba saprasties,
paciest un palīdzēt.
Būs arī Jaunā gadā rūpju stundas
garas
Un laimes mirkļi aši aizzibēs.
Un sapņi būs un darbs, kas
jāpadara,
Bet tāpēc dzīvojam zem saules mēs....”.
( K.Apšukrūma)

Sveicu Jūs Ziemassvētkos un Jaunajā gadā!
Pārvaldes vadītāja Laimdota Kolberga

Atkārtoti lūdzam laulātos pārus, kuri 2013.
gadā atzīmēs 50, 60 un 70 gadu laulību
jubilejas, pieteikties Bauskas novada
Dzimtsarakstu nodaļā Bauskā, Uzvaras ielā 6,
līdzi ņemot laulību apliecinošu dokumentu.
Ja objektīvu apstākļu dēļ paši laulātie nevar
ierasties personīgi, to var izdarīt viņu bērni
vai citi radinieki. Neskaidrību gadījumos var
zvanīt pa tālruni 639 24589.
Informācija SIA
“Vides serviss” klientiem
Atkritumu izvešana svētku dienās: 24., 25., 26. un 31.
decembrī tiks veikta saskaņā ar atkritumu izvešanas grafiku.
2013.gada 1.janvārī – netiks veikta. Atkritumu izvešana
pārcelta uz 2.janvāri.

Dzimtsarakstu ziņas no 28.11.2012. līdz 19.12.2012.

Reģistrēti dzimušie
15, t.sk. 5 zēni un 10 meitenes
Reģistrēti mirušie
25, t.sk. 11 sievietes un 14 vīrieši
Reģistrētas laulības 3
Bērniem doti vārdi: Rodrigo, Kristiāns, Ralfs, Emīls, Adrians un Ketlīna, Beatrise, Elizabete, Aleksandra, Melisa,
Kristīne, Izabella, Melānija (2 ģimenēs), Mārlija Madara.

Lai gaiša prieka,
miera, veselības un
mīlestības piepildīti
ienāk Ziemassvētki Jūsu
ģimenē!
SIA “Bauskas slimnīca” valdes loceklis
Uģis Zeltiņš

Prieku visā, kas mainās,
Laimi visā, ko spēj paturēt!
Gaišus svētkus un visa
iecerētā piepildījumu
Jaunajā gadā!
SIA „Vides serviss”

Bauskas novada pašvaldības laikraksts iznāk vienu reizi mēnesī. Reģistrācijas Nr.000702429. Iedzīvotāji izdevumu saņem bez maksas. Par publicētajiem
faktiem un skaitļiem atbild rakstu autori. Aicinām novada iedzīvotājus piedalīties avīzes veidošanā un iesniegt aktuālu un interesantu informāciju par
notikumiem,faktiem un cilvēkiem. Redaktore Andra Matuļenko tālr. 63963975, e-pasts: andra.matulenko@bauska.lv, avīze publicēta arī internetā www.bauska.
lv. Sagatavošana drukai SIA «Silverprint», Rīgā

