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Ziņa

Lielgabarīta un videi kaitīgo
atkritumu savākšanas akcija!

Meklē labākos risinājumus mājas lapas
dizainam

2013.gada 20.aprīlī SIA „Vides serviss” sadarbībā ar
Bauskas novada pašvaldību rīko lielgabarīta un videi kaitīgo
atkritumu savākšanu no Bauskas pilsētas iedzīvotājiem.
Iedzīvotāji aicināti BEZ MAKSAS nodot:
• Lielgabarīta atkritumus– mēbeles.
• Elektrisko iekārtu atkritumus - ledusskapji, televizori, datori,
veļas mašīnas u.c.
• Sašķirotu otrreizēji izmantojamu materiālu, maisos:
Stikla taru;
Logu stiklu, logu stiklu rāmjos;
PET pudeles, plastmasas plēvi- nepiesārņota, tīra;
Makulatūru, kartonu;
• Videi kaitīgos atkritumus:
Akumulatorus;
Dienas gaismas lampas
Baterijas;
Vieglo automašīnu riepas.
Savākšanas vietas:
N.p.k Adreses
1.
Biržu iela 20
2.
Dārza iela 12
3.
Dārza iela 18
4.
Dz Ks «Aizupe A»
5.
Kareivju iela 3
6.
Mēmeles iela 10
7.
Pilskalna iela 51
8.
Pionieru iela 1
9.
Plūdoņa iela 22- Baznīcas ielas stāvlaukums
10.
Pļavu iela 4
11.
Rātslaukums
12.
Rīgas iela 44-pret veikalu „Saulīte”
13.
Salātu iela 8
14.
Salātu iela 18
15.
Skolas iela 15
16.
Stacijas iela 5
17.
Vītolu iela 2; 6; 10
Akcijas dienā līdz plkst. 10.00 nevajadzīgās lietas jānovieto
uz ietves vai ielas malā, savākšanas vietā.
Netiks vākti nešķiroti sadzīves atkritumi un būvgruži!
Tālrunis informācijai 639 22713.

Informācija
Aprīlī
– 13.aprīlī plkst.10.00 – Sociālo un veselības lietu komitejas
sēde;
– 10.aprīlī plkst.15.00 – Izglītības,kultūras un sporta lietu
komitejas sēde;
– 11.aprīlī plkst.14.00 – Vides un attīstības komitejas sēde;
– 18.aprīlī plkst.10.00 – Finanšu komitejas sēde;
– 25.aprīlī plkst.14.00 – novada domes sēde.

Attēlā no kreisās: uzņēmuma “Reklāmas dizaina darbnīca” valdes loceklis Ainārs Pastors, projekta
vadītāja, Attīstības un plānošanas nodaļas vecākā speciāliste Egija Ūdrēna, Bauskas Kultūras centra
speciālists Gatis Zotovs, biedrības “Bauskas vecpilsēta” valdes priekšsēdētāja Ieva Bronko-Pastore
27.marta pēcpusdienā Bauskas novada pašvaldības telpās tikās
darba grupa, kuras uzdevums bija rast atbildi uz jautājumu, kāds
varētu būt novada pašvaldības jaunās mājas lapas vizuālais veidols.
Viena no projekta „Biznesa bibliotēkas” aktivitātēm ir arī jaunas
novada mājas lapas izstrāde. Pašlaik atbildīgie speciālisti intensīvi
strādā pie iepirkuma specifikācijas. Ja par tehniskajām prasībām un
struktūru jautājumu nav daudz, tad lapas dizaina risinājumi izraisa
nopietnas diskusijas. Kādai būt novada jaunajai lapai? Kādus krāsu
toņus izmantot tās noformējumā? Vai pieturēties pie jau ierastajām
zilpelēkajām ģerboņa krāsām, jeb meklēt pavisam jaunus risinājumus.
Uz tikšanos bija aicināti šādi dalībnieki: Kultūras centra speciālists
Gatis Zotovs, Bauskas pils muzeja direktors Māris Skanis, biedrības
„Bauskas vecpilsēta” valdes priekšsēdētāja Ieva Bronko – Pastore, kā
arī SIA „Reklāmas dizaina darbnīca” valdes loceklis Ainars Pastors.
Tikšanās laikā daudz tika runāts par Bauskas pilsētas un pagastu
nozīmi novada dzīvē. Speciālisti bija vienoti idejā par to, ka novada
pašvaldības mājas lapas mākslinieciskajā risinājumā dominējošajam jābūt Bauskas pilsētas kā novada administratīvā centra tēlam,

taču kopējā informācijas plūsmā nedrīkstētu pazust arī pagastu
iedzīvotāju aktualitātes, tāpēc tiek domāts par to, kā jaunajā mājas
lapā iespējami ērtāk sniegt informāciju par svarīgo ne vien Bauskas pilsētā un novadā kopumā, bet īpaši izcelt tieši katra pagasta
svarīgākos notikumus.
Speciālistu viedokļi par jaunās mājas lapas noformējumu bija ļoti
dažādi, taču visi bija vienisprātis, ka novadam ļoti pietrūkst vienojoša atpazīstamības simbola. Pašvaldībai ļoti nepieciešams radīt savu
zīmolu, taču tā kā pilna zīmola izstrāde ir laika un finanšu ziņā ļoti
ietilpīga, tad šobrīd ir būtiski izveidot vismaz simbolu – logo, kurš
kalpotu kā atpazīstamības zīme un būtu kā starta pozīcija arī mājas
lapas dizaina izstrādei un izmantojamās krāsu gammas izvēlei. Lai
risinātu šo jautājumu tika pieņemts lēmums par nepieciešamību
rīkot konkursu par novada logo izstrādi.
Projekta vadības grupas speciālistiem kopā ar iepirkumu nodaļas
speciālistiem jāvienojas par veiksmīgāko konkursa formu, taču plānots, ka tuvākā mēneša laikā šāds konkurss varētu tikt izsludināts.

Ieva Šomina, sabiedrisko attiecību speciāliste

Turpināsies ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošana Ozolaines ciemā
Ve c s a u l e s p a g a s t a
pārvalde ir iesniegusi
pieteikumu un saņēmusi LR
Vides ministrijas atbalstu
Eiropas Reģionālās attīstības
fonda ERAF) finansētam
projektam „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Bauskas
novada Vecsaules pagasta Ozolaines ciemā 2. kārta”. Bauskas
novada dome akceptējusi šo projektu un apņemas nodrošināt
priekšfinansējumu un līdzfinansējumu no pašvaldības budžeta
1īdzekļiem. Ir izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums
(TEP), noslēdzies iepirkums būvprojekta izstrādei un noslēgts
līgums par būvprojekta izstrādi ar SIA „LL Premium Designs”.
Ir uzsākta projektā ietvertās teritorijas topogrāfiskā uzmērīšana.
Projektā paredzētas šādas aktivitātes:
– artēziskās akas „Gariņi” tamponēšana un jauna urbuma izbūve;

– ūdensvada maģistrāļu rekonstrukcija (nomaiņa) 260 metru
garumā;
– jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NAI) izbūve;
– esošās kanalizācijas trases rekonstrukcija 600 metru garumā.
Ilgtermiņa investīciju programmā paredzēta kanalizācijas kolektora
rekonstrukcija gar ceļu no mājas „Liepas” uz NAI 260 metru garumā
un jauna kanalizācijas kolektora izbūve 720 metru garumā, dodot
iespēju pieslēgties 15 mājsaimniecībām, kanalizācijas sūkņu stacijas
(KSS) un kanalizācijas spiedvada 440 metru garumā izbūve no
māju grupas „Rasas”, „Tulpes” u.c. uz jaunbūvējamām NAI. Tāpat
ilgtermiņā paredzēta ūdenstorņa demontāža un ūdensvada maģistrāles
rekonstrukcija 1456 metru garumā.
Galvenais ieguvums pēc projekta realizācijas būs sakārtota
Ozolaines ciema notekūdeņu attīrīšanas sistēma, pārtraucot
apkārtējās vides piesārņošanu un jauna artēziskā urbuma izbūve
(vecais urbums izveidots 1971. gadā un to atjaunot nav izdevīgi).

Izbūvējot jaunas ūdensvada maģistrāles un likvidējot
vecās (atsevišķus posmus) mazināsies iespējamo avāriju risks.
Uzlabosies arī ūdens kvalitāte daudzdzīvokļu mājām „Smaidas”
un „Atvari”. Šīs mājas saņem atdzelžotu ūdeni, bet tā kā vecie
ūdensvadi ir stipri aizrūsējuši, rūsa pie spiediena svārstībām
nokļūst līdz patērētājiem.
Ja sagatavošanas darbu periodā un būvniecības laikā neradīsies
nekādi neparedzēti šķēršļi, tad reāli prioritārajā investīciju
programmā plānotos darbus pabeigs 2014. gadā.

Egils Cers,
vecākais saimniecības pārzinis

«Bauskas Novada Vēstis» lasāmas arī
Bauskas novada mājas lapā www.bauska.lv
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2013.gada 28.marts

Bauskas Novada Vēstis

Bauskas novada domes pieņemtie lēmumi 2013.gada martā (domes lēmumi
Novada domes ārkārtas sēde 2013.gada 14.martā
1.Par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības
Bauskas novada Īslīces pagasta Ādžūnu ciemā” īstenošanu.
Novada domes kārtējā sēde 2013.gada 28.martā
1.Par grozījumiem Bauskas novada domes 2009.gada 23.decembra
lēmumā „Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Bauskas
centrālajā bibliotēkā”
2.Par maksas noteikšanu par reģiona elektroniskā kopkataloga
veidošanu izglītības iestādēm
3.Par Rīgas Brāļu kapu un Latvijas vēsturiskā mantojuma fonda
iesnieguma izskatīšanu
4.Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojuma „Goda raksts”
piešķiršanu

5.Par nekustamā īpašuma „Birzes aploks” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4056 005 0076 Dāviņu pagastā iznomāšanu
6.Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4092 013 0087
Vecsaules pagastā iznomāšanu
7.Par Valsts kases aizdevumu valūtas un procentu likmju maiņu
8.Par ūdensapgādes nodrošināšanu dzīvojamai mājai „Īslīči”,
Īslīces pag.
9.Par pilnvarojumu SIA „Īslīces ūdens”
10.Par Ž. S. iesniegumu
11.Par finansējuma piešķiršanu biedrības „Latvijas Multiplās
sklerozes asociācijas Bauskas nodaļa” projektam
12.Par Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padomes pieteikuma
izskatīšanu
13.Par vietējā ģeodēziskā tīkla apzināšanu un izvērtēšanu

– www.bauska.lv)

14.Par transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumiem Bauskas
novada teritorijā
15.Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma
atsavināšanu
16.Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības nolikumā
17.Par sociālās dzīvojamās mājas xxxx Brunavas pag., Bauskas
nov. īres līguma atjaunošanu ar S. B.
18.Par sociālā dzīvokļa xxxx Ērgļi, Brunavas pag., Bauskas nov.
īres līguma atjaunošanu ar I.B.
19.Par dzīvojamās telpas izīrēšanu pašvaldības dzīvoklī xxxx
Dāviņos, Dāviņu pag., Bauskas nov. L. G.
20.Par Bauskas novada Izglītības pārvaldes likvidāciju
21.Par R. G. iesnieguma izskatīšanu
22.Par V. F. iesnieguma izskatīšanu

Sociālā dienesta informācija

Vēlreiz par trūcīgas personas (ģimenes) statusu
Trūcīgas personas (ģimenes) statuss ir būtisks cilvēkiem, kuru ienākumi uz vienu personu ģimenē ir mazāki par Ls 90 mēnesī. Trūcīgas personas (ģimenes) statuss, ko apliecina Sociālā dienesta izsniegta izziņa, dot
daudz sociālo atvieglojumu. Pieredze rāda, ka visbūtiskākais atbalsts
cilvēkiem ir atbrīvojums no pacienta iemaksas par ambulatorajiem
un stacionārajiem veselības aprūpes pakalpojumiem (gan pie ģimenes
ārsta, gan slimnīcā). Šos atvieglojumus paredz Ministru kabineta 1046.
noteikumi „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”.
Kaut arī trūcīgas personas (ģimenes) statuss šī brīža izpratnē
pastāv kopš 2009.gada, Sociālā dienesta klientiem laiku pa laikam
ir jautājumi un šaubas, vai viņu gadījumā situācija tiek korekti
izvērtēta. Tāpēc vēlreiz daži būtiski akcenti par šo lietu.
Sociālajiem darbiniekiem nācies dzirdēt klientu aizbildinājumus, ka citās pašvaldībās trūcīgo statuss tiek piešķirts ar lielākiem
ienākumiem, t.i., vairāk kā Ls 90 uz vienu personu mēnesī. Skaidrības labad jāsaka, ka tā nevar būt, jo Ministru kabineta „Noteikumi
par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”
nosaka vienotu kārtību un kritērijus visā valstī.
Savukārt pašvaldības drīkst definēt maznodrošinātas personas
ienākumu līmeni un paredzēt atvieglojumus šai sociālajai grupai.
Bauskas novadā maznodrošināta persona ir tā, kuras ienākumi ir līdz
Ls 100 mēnesī. Mūsu novadā maznodrošinātas personas var pretendēt
uz nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi un saņemt bezmaksas pārtikas
pakas. Zināšanai: Iecavas novadā maznodrošināta persona ir ar ienākumiem līdz Ls 180 mēnesī, Vecumniekos - līdz Ls 120, Rundāles
novadā nav definēts maznodrošinātas personas statuss.
Ienākumu līmenis līdz Ls 90 mēnesī nav vienīgais kritērijs,
kas tiek ņemts vērā, piešķirot trūcīgas personas statusu. To, kas
var būt trūcīga persona vai ģimene, arī nosaka Ministru kabineta
augstākminētie noteikumi.
Pirmais, ko vērtē sociālais darbinieks, vai persona (ģimene) ir
deklarēta Bauskas novadā. Ja ir deklarēta, tālāk tiek vērtēts, kādas
personas dzīvo vienā mājoklī un vai viņām ir kopīgi izdevumi par
uzturu. Lielākais klupšanas akmens priekš klienta ir gadījumos,
kad mājoklī deklarēti, bet faktiski nedzīvo citi ģimenes locekļi.
Šādā gadījumā ir divi varianti, vai nu visi ģimenes locekļi tomēr
uzrāda savus ienākumus, lai atbalstītu savu ģimenes locekli, atvieglojot izvērtēšanas procesu, vai arī deklarē dzīvesvietu tur, kur
faktiski dzīvo, vai vismaz norāda papildus dzīvesvietas adresi. Tad
šādu ģimenes locekļu ienākumi Sociālajam dienestam vairs nav
saistoši izvērtēšanā. Tas pats attiecas arī uz ģimenes locekļiem,
kuri faktiski dzīvo šajā adresē, bet ir deklarēti citur.
Dzīvesvietas deklarēšanu faktiskajā dzīvesvietā paredz „Dzīvesvietas deklarēšanas likums”. Šeit ir būtiski piebilst, ka deklarēšanās

dzīvesvietā nav saistīta ar īpašuma tiesībām. Ja īpašums nepieder
personai, kura tur dzīvo, tad dzīvesvietas deklarēšana nedod nekādas tiesības pretendēt uz šo īpašumu. Sociālā dienesta klientiem
nereti ir bail sakārtot lietas atbilstoši „Dzīvesvietas deklarēšanas
likumam” tieši šī iemesla dēļ. Nereti ir dzirdēts arguments, ka
Sociālais dienests nedrīkst norādīt, kur personai deklarēties, tā
esot viņa brīva izvēle. Jā, mēs piekrītam šai pozīcijai. Bet tikai līdz
brīdim, kad personai ir nepieciešama pašvaldības sociālā palīdzība.
Reizē ar klienta iesniegumu sāk darboties Sociālā dienesta tiesības
un klienta pienākumi. Gan vienus, gan otrus nosaka likums.
Ja ar dzīvesvietām esam tikuši skaidrībā, sociālais darbinieks, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, turpina izvērtēt personas vai ģimenes
pārējos apstākļus: kādi ir ienākumi no algota darba, gadījuma darbiem,
stipendiju apmēri, vai pieder naudas līdzekļu uzkrājumi, īpašumi, ir
vai nav noslēgti uzturlīgumi, vai darbaspējīga persona, kura nestrādā,
ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks, vai
atsevišķi dzīvojošie vecāki maksā uzturlīdzekļus bērniem, ja nemaksā,
vai tie ir piedzīti tiesas ceļā un tos maksā Uzturlīdzekļu garantiju fonds,
cik automašīnas pieder un kad tās iegādātas.
Izklausās sarežģīti. Sociālajam darbiniekam ir viegli darīt savu
darbu, ja klients ir vērsts uz sadarbību savas problēmas risināšanā,
tad arī nepieciešamie dokumentālie apliecinājumi tiek iesniegti
un lēmumu par statusa piešķiršanu var pieņemt. Gan klienta, gan
sociālo darbinieku darbu atvieglo datu bāzes: Zemesgrāmatas dati,
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un Nodarbinātības valsts
aģentūras informācija, Uzturlīdzekļu garantiju fonda reģistrs, Ceļu
satiksmes drošības direkcijas datu bāze, Personu reģistrs. Par to, ko
varam noskaidrot šajos reģistros, klientiem dokumenti nav jāiesniedz.
Bauskas novada iedzīvotājiem ir svarīgi zināt, ka Bauskas
novada pašvaldība ir lēmusi, ka, piešķirot trūcīgas personas (ģimenes) statusu, par īpašumiem nav uzskatāmi: zeme un mežs
platībā līdz 1 ha, ko izmanto ienākumu gūšanai pamatvajadzību
apmierināšanai; zeme un mežs platībā līdz 3 ha, ko izmanto ģimenes, kuru sastāvā ir nepilngadīgi bērni; nekustamais īpašums vai
tā daļa, kas pieder iesniedzējam vai kādam no ģimenes locekļiem,
kurā dzīvo ģimenes locekļu pirmās pakāpes radinieki (vecāki vai
bērni), kuriem savukārt nepieder cits īpašums; viena garāža, viens
automobilis, kas ģimenes īpašumā ir ilgāk par 12 mēnešiem.
Savukārt par īpašumiem ir uzskatāmi zeme un mežs (neatkarīgi
no platības), kuru neizmanto ienākumu gūšanai pamatvajadzību
apmierināšanai, vai kuru izmanto saimnieciskai darbībai; ēkas,
izņemot dzīvojamās, kurās dzīvo augstākminētās personas un
radinieki. Personas, kurām pieder šāds īpašums, nevar pretendēt
uz trūcīgas personas statusu.

Izvērtējot personas ienākumus, Sociālajā dienestā ir jāiesniedz
ienākumus apliecinoši dokumenti par pēdējiem trim pilniem mēnešiem. Ienākumu apliecinoši dokumenti ir banku, pasta norēķinu
kontu (arī Internetbankas) izdrukas, izziņas no darba vietas par
izmaksāto (nevis nopelnīto) algu trīs mēnešu periodā pēc nodokļu
nomaksas, izziņas par stipendiju apmēru studentiem un Nodarbinātības valsts aģentūras klientiem, kuri mācās, apliecinājumi
no saimnieciskās darbības par pēdējiem 12 mēnešiem, mutiski
deklarēti ienākumi no gadījuma darbiem, u.c. ienākumi.
Ja persona ir darbaspējīgā vecumā un nestrādā (vai nemācās
no 15 gadu vecuma), tai jābūt reģistrētai kā bezdarbniekam NVA.
Ja bezdarbnieka statusa nav vai tas zaudēts, trūcīgas personas
statusu saņemt nevar.
Sociālā darbinieka pienākums ir apsekot personu un ģimeni
dzīvesvietā, ja tā pretendē uz statusu pirmo reizi. Savukārt personas
(ģimenes) pienākums ir atļaut apsekot dzīvesvietā
Kāds tad ir rezumējums par visu iepriekš izklāstīto? Kas var būt
trūcīga persona vai ģimene? Persona vai ģimene, kura iesniegusi
Sociālajā dienestā iesniegumu piešķirt trūcīgas personas (ģimenes)
statusu, kura deklarēta Bauskas novadā, kuras ienākumi pēdējo
triju mēnešu laikā ir mazāki par Ls 90, kurai nepieder naudas
līdzekļu uzkrājumi, nekustamais īpašums, zeme līdz 1 ha, vai
līdz 3 ha ģimenei ar bērniem, kurai ir viena automašīna, kas ir
īpašumā vienu gadu vai ilgāk, kura strādā vai reģistrējusies kā
bezdarbnieks NVA.
Ja persona vai ģimene atbilst šiem nosacījumiem, tad Sociālais
dienests pieņem lēmumu un izsniedz trūcīgas personas izziņu uz 3
mēnešiem vai 6 mēnešiem (ja ģimenē nav darbaspējīgu cilvēku).
Ja sociālā situācija personai vai ģimenei nemainās, tad pēc trīs
mēnešiem Sociālajā dienestā jāiesniedz nepieciešamie dokumenti,
lai turpinātu saņemt trūcīgas personas statusu un baudīt priekšrocības, ko tas dod. Sociālais darbinieks drīkst izvērtēt personas
sociālās situācijas izmaiņas arī statusa laikā.
Ja nepieciešams, trūcīga persona (ģimene) var pretendēt arī
uz pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem, ar nosacījumu, ka
darbaspējīgie ģimenes locekļi obligāti veic līdzdarbības pienākumus savas sociālās situācijas uzlabošanai Līdzdarbības pienākumi
tiek noteikti individuāli, par to slēdzot vienošanos ar katru darbaspējīgo klientu. Vienošanās nepildīšana ir būtisks nosacījums, lai
pārtrauktu pabalstu izmaksu.
Jautājiet! Sociālie darbinieki Jums atbildēs un likumības
robežās palīdzēs.
Ina Krūmiņa, Sociālā dienesta vadītājas vietniece,
Mag.sc.soc.

Sociālais dienests organizē radošus un sirdssiltus pasākumus

Latvijas Bērnu fonds (LBF) uzdāvināja Bauskas novada Sociālajam
dienestam 16 biļetes uz koncertu 16.martā Mārupes Kultūras namā,
kur akcijā „Nepaej garām!” tika vākti ziedojumi bezmaksas vasaras
nometnēm bērniem ar speciālām vajadzībām. Šādas akcijas LBF rīko
jau 15 gadus – uz Lieldienām un Ziemassvētkiem. Labdarības koncertā
uzstājās „Dzeguzīte”, Jānis Lūsēns, Ieva Akurātere, Ieva Sutugova, Aija
Andrejeva, Ieva Zīģele, Uģis Roze, Marts Kristians Kalniņš un zvanu
ansamblis „Primus”. Šoreiz uz pasākumu devās 3 daudzbērnu ģimenes

no Mežotnes pagasta – mammas pat ar pieciem un
sešiem bērniem. Pēc pasākuma ģimenes atzina,
ka tā ir bijusi unikāla iespēja pirmo reizi visiem
kaut kur doties kopā. Ģimenes saka lielu paldies
Transporta nodaļai un Sporta skolas šoferītim, kurš
ar autobusu piebrauca pie katras mājas Mežotnē,
lai aizvestu ģimenes uz pasākumu un lai vēlu naktī
atvestu no pasākuma mājās. Visi koncerta skatītāji
saņēma arī dāvanas ar saldumiem, kas bija patīkams
pārsteigums jau tā emocionāli piepildītajā vakarā.
Savukārt 19.martā Jelgavā notika jau tradicionālais
XVII Integratīvās mākslas festivāla „Nāc līdzās!”
Zemgales reģiona noslēguma pasākums. Un jau tradicionāli šajā festivālā tika prezentēti mākslas darbi,
ko veidojuši Sociālā dienesta rehabilitācijas grupas
jaunieši ar speciālām vajadzībām. Ilgstoši šo jauniešu
mākslinieciskās prasmes un talantus vadījusi un attīstījusi mākslas pedagoģe Daile Feldmane. Ar viņas
gādību šoreiz izstādei tika iesniegti četri zīmējumi
un viens kopdarbs keramikā, ko veidoja četri autori.
Trīs zīmējumi (Anastasijas Derjučenko, Sergeja
Ribčenko, Renāta Biķernieka darbi) un kopdarbs „Saulgriežu svētkus
gaidot” saņēma rekomendācijas tikt prezentētiem festivāla noslēguma
pasākumā Lielkoncertā 8.maijā Rīgā. Lai gūtu gandarījumu un svētku
sajūtu, festivāla izstādi un koncertu-konkursu apmeklēja gan darbu
autori, gan citi jaunieši ar speciālām vajadzībām un viņu vecāki, kā arī
dalībnieces no sieviešu ar invaliditāti pašpalīdzības grupas, pavisam
kopā 25 personas. Koncertu-konkursu sniedza bērni no Zemgales.
Līdzpārdzīvojuma gaisotnē divas stundas pagāja nemanot.

Aktivitātes vienu reizi mēnesī turpina arī jauniešu un bērnu ar
speciālām vajadzībām vecāku atbalsta grupa, kas tiekas jau kopš
pagājušā gada vasaras. Nodarbībās ir iespēja saņemt psiholoģes
un sociālās darbinieces konsultācijas, apmainīties ar pozitīvo
enerģiju un dalīties radošajās prasmēs. 18.martā grupas dalībniece
Maija Siliņa, kuras vaļasprieks ir izšūt kartiņas, prezentēja savus
darbiņus un mācīja šīs iemaņas arī citiem interesentiem- sievietēm
no pašpalīdzības grupas, personām ar invaliditāti, nometņu speciālistiem. Skaidrīte Kutra no pašpalīdzības grupas, kas nodarbojas
ar tapošanu, demonstrēja greznas tapotas šalles. Viņa šīs prasmes
rādīja arī 21.martā radošajā darbnīcā tuviniekiem, kas aprūpē savus
ģimenes locekļus, projekta „Institūcijām alternatīvie aprūpes mājās
pakalpojumi Bauskas novadā” pasākumā.
Mēneša laikā noslēgti pieci līgumi par asistenta pakalpojuma
nodrošināšanu personām ar invaliditāti. Pakalpojums ir jauns, pieejams tikai no šī gada 1.janvāra un grūti administrējams, jo prasa
detalizētu stundu uzskaiti konkrētiem pasākumiem un aktivitātēm,
kā arī atskaites no asistenta un pieņemšanas nodošanas aktus par
faktiski paveikto. Taču iesaistītās puses ar izpratni izpilda Ministru
Kabineta noteikumos definētos nosacījumus, kas ir svarīgi, lai
valsts apmaksātu šī pakalpojuma finansēšanai izlietotos pašvaldības līdzekļus. Tāpēc aicinām arī turpmāk personas ar invaliditāti,
kuriem VDEĀK ir noteicis nepieciešamību asistenta pakalpojuma
izmantošanai, vērsties Sociālajā dienestā, kur saņemsiet izsmeļošu
konsultāciju un palīdzību līguma noslēgšanā.

Daiga Supe, sociālā darbiniece darbam ar personām ar
speciālām vajadzībām tālr. 63921901
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Sociālā dienesta informācija
Projekts „Institūcijām alternatīvie aprūpes mājās pakalpojumi Bauskas novadā” Nr. 1DP//1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/036
Jau gadu Sociālais dienests realizē
projektu „Institūcijām alternatīvie aprūpes
mājās pakalpojumi Bauskas novadā”. Tas
tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem. Aprūpe mājās pie klienta uzsākta no 2012. gada 11.jūnija.
Projektā pavisam nodarbināti 14 sociālā darba speciālisti - 1 sociālā
aprūpētāja ar maģistra grādu sociālajā darbā un 13 aprūpētājas ar
aprūpētāja kvalifikāciju. 9 aprūpētājas strādā laukos, kur uz vietas
klienta mājās aprūpē 18 personas. Savukārt 2 Sociālā dienesta un 2
projekta aprūpētājas mājās Bauskā aprūpē 27 klientus. Uz novada
attālākajām vietām dodas mobilās aprūpes vienības 2 aprūpētājas,
kur viena no viņām vada auto pa dažādas kvalitātes lauku ceļiem
vasarā, rudenī un ziemā. Kad ceļi nav izbraucami, mēro vairākus
kilometrus kājām ar pārtiku, zālēm un izmazgāto veļu, pat salā, lietū
un citos laika apstākļos. Klientiem laukos ir svarīgi sanest malku un
ūdeni līdz nākamās vizītes reizei, atvest pārtiku un zāles, aizvest pie
ģimenes ārsta, sakārtot istabu, vienkārši parunāt. Mobilā aprūpes
vienība aprūpē 24 klientus, kas dzīvo novada visos pagastos. Tāpēc svarīgi ir plānot maršrutu, lai apmierinātu gan klientu vēlmes
atbilstoši viņu aprūpes līmenim, gan iekļautos projektā paredzētajā
kilometru skaitā un degvielas daudzumā.
Kopš projekta uzsākšanas ir saņemti pavisam 88 iesniegumi
par aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanu. Vairākiem klientiem
aprūpe izbeigta dažādu iemeslu dēļ, vai nu viņi ievietoti pansionātā, vai aizgājuši dzīvot pie radiem, vai aprūpes pakalpojums
bijis nepieciešams īslaicīgi.
Pakalpojums – aprūpe mājās sniedz cilvēkiem atbalstu dažādu
problēmu risināšanā, ar mērķi radīt pozitīvas izmaiņas šo cilvēku
dzīvē, uzlabot viņu labklājību un pēc iespējas ilgāk uzturēt viņu pašaprūpes spējas. Aprūpe ietver radošu un profesionālu pieeju savam
darbam, spēju sevi ziedot citu labā un mīlestību pret savu darbu.

Aprūpe prasa milzīgu iejūtību, prasa ilgstošu saskarsmi ar cilvēkiem,
kuri cieš un bieži ir ļoti vientuļi. Vientulība ne vienmēr ir saistīta ar
cilvēku izslēgšanu no sabiedrības. Vientulība ir apziņa, ka cilvēks
nav saistīts ar apkārtējiem cilvēkiem, izslēgtas intereses un aktivitāšu
iespējas. Īpaši šīm sajūtām pakļauti cilvēki, kas zaudējuši tuviniekus
vai nedzīvo starp ģimenes locekļiem. Par aprūpētāju un klientu savstarpējo uzticību liecina pozitīvā attieksme no klientu puses, kad arī
viņi mēģina iepriecināt un atbalstīt aprūpētājas, gaidot viņas savā mājā
ar glīti klātu tējas galdu, ar karstu zupas šķīvi aukstā ziemas dienā.
Papildus aprūpei mājās, 30 aprūpes klientiem 2 reizes gadā
tiek organizēti garīgās aprūpes un aktivizēšanas pasākumi, kad
ir iespēja atbraukt uz Sociālo dienestu, satikties vienam ar otru,
piedalīties dažādās aktivitātēs, kopā paēst pusdienas, saņemt
profesionālu projekta speciālistu konsultācijas. Iepriekšējais šāds
pasākums notika 2012. gada 14 decembrī, bet nākamais plānots
2013.gada jūnijā, uz kuru visi tiks laipni aicināti un pēc nepieciešamības arī atvesti un aizvesti uz mājām.
Tāpat projekta darbības laikā 2 reizes gadā tiek organizēti atbalsta pasākumi personām, kuras aprūpē tuviniekus ar funkcionāliem
traucējumiem. Šāds pasākums notika 21. un 22. martā Bauskas
novada Sociālā dienesta telpās un šī jau bija otra šāda tikšanās.
Sociālais dienests un projekta speciālisti saka lielu paldies ģimenes ārstiem par līdzdalību sociālās aprūpes mājas pakalpojuma
nodrošināšanā, konsultēšanā par klientu individuālajām medicīniskajām vajadzībām, sociālajiem darbiniekiem pašvaldībās, klientu
kaimiņiem un paziņām, kuri informē par nepieciešamību kādam
palīdzēt, tuviniekiem par atbalstu, klientiem par sadarbību. Visi
kopā mēs esam stipri.

Sigita Maldute, sociālā aprūpētāja projektā
tel. 20515531

Bauskas novada Sarkanā Krusta organizācijas aktivitātes
Jau desmito gadu mūsu organizācija strādā Bauskas novada trūcīgo
iedzīvotāju atbalstam. Ar Bauskas novada domes atbalstu esam tikuši
pie izvietojuma ziņā labām telpām Dārza ielā 12 B, kas atrodas netālu
no autoostas, līdz ar to esam viegli pieejami lauku cilvēkiem, blakus poliklīnikai, kur daudzi, kam gadījušās traumas, var ērti tikt pie mums pēc
palīglīdzekļiem. Atbalsts, mūsu iespēju robežās, tiek sniegts personām
ar trūcīgā statusu, daudzbērnu ģimenēm, invalīdiem, no apcietinājuma
iznākušajiem cilvēkiem, nelaimēs cietušajiem, cilvēkiem bez noteiktas
dzīvesvietas un iztikas līdzekļiem. Tā ir palīdzība, kas tiek sniegta,
izdalot humānās palīdzības apģērbu, apavus, veļu ut.t. un Eiropas
komisijas finansētās pārtikas pakas. Tāpat ir izveidota veselības istaba,
kur katru darba dienu pieņem divas brīvprātīgās medmāsas, iespējams
bez maksas izmērīt asinsspiedienu un par materiāla izmaksu Ls 0,40
(stripi, adatas), noteikt cukura līmeni asinīs un saņemt bezmaksas
konsultācijas. Šo pakalpojumu izmanto ļoti daudz pensionāru, no
kuriem liela daļa ir Sarkanā Krusta biedri. Ja esam saņēmuši ziedotos
bezrecepšu medikamentus, tad tos pēc vajadzības izsniedz tiem, kam
tie nepieciešami. Tāpat pie mums, iemaksājot drošības naudu, lai būtu
garantija, ka tie tiks atgriezti, var saņemt palīglīdzekļus (invalīdu ratus,
kruķus, staiguļus), ja tajā brīdī tie ir pieejami, jo ir ierobežotā skaitā.
Katru gadu, ar pašvaldības atbalstu, rīkojam pasākumu daudzbērnu ģimeņu bērniem „Uz skolu”, kad tiek sniegts atbalsts trūcīgajiem bērniem,
gan drēbes, apavi, gan kancelejas preces un citas skolai nepieciešamas
lietas, kopskaitā – ap 130 bērniem no novada daudzbērnu ģimenēm.
Cenšamies atbalstīt mūsu asins donorus, sarīkojot viņiem pateicības
pasākumus, vai aizvedot kādā skaistā ekskursijā. Piedalāmies dažādās
akcijās, katru gadu ejam pie veciem cilvēkiem ar Merrild kafiju. 2012.
gadā bijām ciemos pie Invalīdu rehabilitācijas biedrības ar dāvaniņām un kafiju Starptautiskajā Invalīdu dienā. Iepriekšējos gadus
pārtikas pakas un apģērbus esam devuši gan Pamūšas speciālajai
internātpamatgskolai, Mežotnes internātvidusskolai, pansionātam
„Derpele”, Pestīšanas armijas zupas virtuvei, draudžu trūcīgajiem
cilvēkiem.Vairākus gadus palīdzam ar humāno palīdzību Brunavas
pagastam apgādāt bērnus no trūcīgām ģimenēm.
Personām ar trūcīgā un maznodrošinātā statusu divas reizes gadā
iespējams saņemt humānās palīdzības drēbes, apavus, veļu, bez
atlīdzības. Tāpat viņi var saņemt tik pārtikas pakas, cik cilvēkiem

ģimenē šis statuss ir piešķirts. Pārtiku dalām ne tikai Bauskā, bet visos
pagastos un blakus novados, pavisam 17 punktos. Bauskā vien katru
mēnesi pārtiku saņem ap 400 cilvēku, un tikpat arī saņem bezmaksas
humāno palīdzību. Tas ir ļoti liels cilvēku skaits, un ne vienmēr iespējams visiem sniegt šo palīdzību tieši tad, kad viņiem tā nepieciešama.
Šogad pakas, visticamāk, sāksim dalīt no jūlija un vienai
personai nepienāksies vairāk kā septiņas pakas. Par to laicīgi
informēsim.
Jāsaka, ka ir daudzi, kam šis statuss nepienākas, bet, kas tāpat
vēlas saņemt palīdzību mūsu organizācijā. Savu iespēju robežās
tādu sniedzam, lūdzot par saņemtajām drēbēm, apaviem, gultas
veļu utt. nelielu ziedojumu Parasti tas nepārsniedz 10 santīmus
par vienību pieaugušo mantām, bet 5 santīmus bērnu mantām.
Diemžēl daudzi arī to nevar atļauties. Ja cilvēks vēlas vien pāris
mantas, tad pat šis niecīgais ziedojums lūgts netiek, jo saprotam,
ka ne jau aiz labas dzīves kāds nāk pēc palīdzības.
Vēlamies, lai cilvēki saprastu, ka mūsu iespējas palīdzēt ir ierobežotas, jo esam nevalstiska organizācija, kura pastāv no šiem ziedojumiem un biedru naudas. Biedrībai pašai šīs humānās palīdzības
mantas ir jāsagādā, jāatved no Rīgas, sagādājot transportu, cilvēkus,
kas ved, krauj, šķiro, mazgā un sakārto. Tas nav lēti un prasa lielu
darbu. Ļoti daudz no šīm atvestajām mantām ir sliktā stāvoklī un
esam spiesti tās utilizēt, tā vēl stipri sadārdzinot šīs izmaksas. Vācam arī drēbes no vietējiem iedzīvotājiem, bet, diemžēl, jāsaka, ka
daudziem liekas, ka šeit var nest drēbes, kas ir netīras, sabojātas.
Tāpēc sakām paldies tiem, kas atnes derīgas lietas, bet lūdzam
nenest mantas, kas ir ārā metamas, jo arī utilizācija maksā naudu.
Ikvienam ir iespēja kļūt par SK biedru, tādējādi kļūstot piederīgam mūsu organizācijai. Biedra nauda ir 1 Ls gadā.
Jāsaka, ka uz SK cilvēki nāk lūgt, nevis dot, šeit iegriežas vien
trūcīgi, slimi, nelaimīgi cilvēki, katrs ar savām nelaimēm, dusmām
uz valsti un valdību. Un mūsu uzstādījums ir, lai katrs, kas pie
mums atnāk, iziet ārā kaut mazliet smaidīgāks un apmierinātāks.
Vienalga, vai tas būtu prieks par jaunu drēbes gabalu, vai par to,
ka ticis uzklausīts, nomierināts un saprasts.

Sandra Pumpuriņa,
LSK Bauskas komitejas izpilddirektore

Ceļā uz svētkiem
Dziesmu
un deju svētki
ir unikāla Latvijas kultūras
trad ī c i j a u n
latviešu nacionālās identitātes sastāvdaļa.
Tie ir lielākais
notikums ikvienam amatierkolektīva
vadītājam un
dalībniekam. Kolektīva sagatavošana ir nepārtraukts un pēctecīgs
process vairāku gadu garumā.
Gaidot XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkus,
pavasarī notiek Latvijas amatierkolektīvu skates, kurās piedalās arī
Bauskas novada kolektīvi – kori, folkloras kopas, vokālie ansambļi, deju
kolektīvi, amatierteātri un pūtēju orķestris „Bauska”. Ikviens interesents

tiek gaidīts 14. aprīlī Īslīces kultūras namā, kur novada septiņu deju
kolektīvu dalībnieki skatē izdejos savu repertuāru, bet 21. aprīlī Bauskas
Kultūras centrā savu repertuāru izdziedās deviņi novada kori.
XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju svētki notiks
no 2013. gada 30.jūnija līdz 7.jūlijam. Svētkiem gatavojas vairāk
kā 600 Bauskas novada dalībnieku.
Biļešu tirdzniecība uz Dziesmu un deju svētku pasākumiem
sāksies 6.aprīlī. Tās varēs iegādāties 42 „Biļešu Paradīzes”
tirdzniecības vietās visā Latvijā (arī Bauskas Kultūras centrā) un
interneta veikalā
http://www.bilesuparadize.lv/ (biļešu rezervācijas tālrunis
67371000). Pirmajās divās tirdzniecības dienās – sestdien 6.aprīlī
un svētdien 7.aprīlī – „Biļešu Paradīzes” tirdzniecības vietas
strādās no plkst.11.00 līdz 19.00.
Plašāk par Dziesmu un Deju svētku norisi, kā arī skatēm un
to rezultātiem var uzzināt Latvijas Nacionālā kultūras centra
mājas lapā http://www.lnkc.gov.lv.

Ilva Vansoviča,
Bauskas Kultūras centra direktore

Bērni apmeklē hokeja sezonas
noslēguma pasākumu

24.martā Bauskas novada bērni, kopā ar vecākiem (pavisam 16)
piedalījās DINAMO RĪGA 5. sezonas noslēguma pasākumā, kura
ietvaros DINAMO RĪGA, HK RĪGA, HK JUNIORS un „Dinamo”
bērnu hokejisti piedalījās dažādos ar hokeju saistītos veiklības un
prasmju konkursos, kā arī apmeklētājus ar saviem priekšnesumiem
priecēja pazīstami estrādes mākslinieki.
DINAMO RĪGA ar šo noslēguma pasākumu vēlējās
pateikties visiem saviem uzticīgajiem līdzjutējiem, kuri sezonas
garumā atbalstīja komandu, un bija kopā ar to gan uzvarās, gan
zaudējumos. DINAMO RĪGA šajā sezonā nespēja iekļūt play-off
izcīņā, bet ļoti veiksmīgi aizvadīja spēles KHL Cerības kausa
izcīņas spēles, sagādājot vismaz nelielu gandarījumu.
Braucienu organizēja Latvijas SOS bērnu ciematau asociācijas
„Ģimeņu stiprināšanas programmas projekta” komanda un
Bauskas novada Sociālais dienests. Piedalījās ģimenes no
Vecsaules, Brunavas un Īslīces pagastiem.
Bērnu un vecāku prieks bija neizsakāms vārdos. Arēnā Rīga
visi bija pirmo reizi un līdz šim hokejistus bija redzējuši tikai
televizora ekrānā.
Pasākumā piedalījās bērni, kas pirmo reizi redzēja tramvaju un
bija vīlušies, ka tas nav vilciens. Kāds cits, braucot pāri Daugavai,
vaicāja vai tā ir jūra? Braucot pāri Dienvidu tiltam sociālā
darbiniece ierosināja bērniem iedomāties vēlēšanos, jo tā noteikti
piepildīsies – un varbūt nākamais brauciens būs tieši uz jūru!
Ir jāredz bērnu acis un sajūsma, ar kādu viņi izbaudīja katru mirkli
– gan ceļā, gan braucot cauri Rīgai, gan ieejot lielajā arēnā, gan
redzot mazos hokejistus, gan brīvības sajūtu skaļi izbļaustoties!

Dace Bužeriņa, sociālā darbiniece

Līksmākie svētki pavasara
saulgriežos
Gads savā ritējumā pa saules ceļu ir sasniedzis izlīdzinājumu pavasara
saulgriežos. Arī cilvēks, pakļaudamies saules ritmam, aktivizējas un
pēc diezgan pasīvās ziemas darbošanās sāk meklēt dažādas aktīvākas
nodarbes. Ceraukstes jaunākā paaudze savu enerģiju, prieku, kustīgumu
un darbošanās kāri liek lietā, darbojoties deju improvizāciju grupā, kas
šopavasar notiek Ceraukstes tautas namā. Bērni var pēc sirds patikas
izkustēties, vienlaicīgi attīstot sevi un kopā pavadot jautrus brīžus. Tuvojoties Lieldienām, sarunās par saulainajiem svētkiem, bija interesanti
dzirdēt, ko bērni saka par svētku gaidīšanu un to svinēšanu.
Amanda: Tie ir līksmi svētki, jo ar ģimeni izdomājam dažādas
rotaļas un kopā tās spēlējam. Es sadomāju kādu jaunu rotaļu.
Krāsojam olas, tās meklējam. Ir jautri!
Renārs: Lieldienas ir vissaulainākie svētki! Tām gatavojamies
laicīgi, jo jāsakrāso olas.
Kristers: Tad var izkauties ar olām! Tomēr pie datora arī gribas
pasēdēt.
Matīss: Braucu ciemos pie omes. Var kārtīgi izšūpoties un
meklēt olas!
Līga: Saulīte vairāk spīd un ir cerība, ka drīz viss paliks zaļāks!
Visi kopā cītīgi krāsojam olas.
Adrians: Nolūkoju olu slēptuves, kur tās varētu būt! Man garšo
šokolādes olas.
Ričards: Pieēdos olas. Man šie svētki patīk tāpēc, ka tad mamma
ar tēti paliek par zaķiem!
Emīls: Kopā ar māsu izdekorēju māju. Vāram un krāsojam olas.
Aleksa: Esam ģimenes lokā. Visi kopā priecājamies, ar māsu un
brāli dauzāmies. Mums šajā pavasarī piedzima brālītis Miķelis.
Par to visiem liels prieks!
Svētkos bērni kopā ar ģimeni dodas ciemos pie tuviniekiem,
brauc uz baznīcu, pārsteidz draugus ar dāvanām. Daži Lieldienu
rītā mēģinās agrāk piecelties, jo tad būšot moži visu vasaru. Bet
šūpošanās ir svētkos obligāta, jo citādi odi kodīšot. Tomēr vislielākais prieks izskanēja par kopā būšanu ar visiem tuvajiem un
mīļajiem cilvēkiem.
Lai visiem saulainas un ģimeniskas Lieldienas!

Inita Gilberte, Ceraukstes
pagasta kultūras
dzīves vadītāja
Foto: Deju
improvizācijas
grupas dalībnieki iejūtas putnos un zvēros.
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Aktualitātes novadā
Brunavas pagasta ziemas sporta un atpūtas spēles

Marta sākumā Brunavas pagasta ļaudis pulcējās Ērgļu ciemā uz
sportiskām un jautrām aktivitātēm. Arī pati māte daba lutināja sapulcējušos, jo iepriekšējās dienās bija te liels sals, te atkusnis, bet šis rīts
uzausa ar saulīti un nelielu salu. Vislielākā piekrišana bija slēpošanas
disciplīnai, bet visvairāk līdzjutēju un spraigu momentu bija hokejā.
Bērni naski meta mērķos, lai iegūtu titulu „Mazais snaiperis” un
ar vecākiem piedalījās stafetē un ātrslidošanā. Arī mammas rādīja
prasmes, viņām uz laiku vajadzēja izžaut veļu uz virves. Šī disciplīna ļoti patika bērniem, katrs savu mammu uzmundrināja kā vien
varēja. Ik viens, kurš bija ieradies uz šo pasākumu varēja sildīties
pie ugunskura un baudīt liepziedu tēju ar pīrāgiem. Pasākums bija
ļoti sirsnīgs. Man liels prieks, ka brunavieši šajā skaistajā, saulainajā
ziemas dienā bija ieradušies veselām ģimenēm, lai baudītu ziemas
priekus. Liels paldies visiem par atsaucību.
Šādas Brunavas pagasta ziemas sporta spēles Ērgļu ciemā norisinājās pirmo reizi. Ļoti pārsteidza un priecēja vietējo iedzīvotāju
atsaucība gatavojoties šim pasākumam. Jau iepriekšējās dienās par
slēpošanas trasi rūpes uzņēmās sporta skolotāja Dace Kalniņa un

ciema iedzīvotāja Iluta Strazdiņa. Viņas abas arī 2.marta rītā jau
agri bija klāt trasē un beidza pēdējos labojumus, jo iepriekšējā
vakarā, veicot sniega novākšanas darbus, traktors bija nedaudz
pabojājis trasi. Sirsnīgs paldies Ilutas un Daces ģimenēm, kas
spēļu norises laikā dalījās ar savu slēpošanas inventāru.
Paldies arī jauniešiem, kas pasākuma dienas agrā rītā nāca,
taujāja pēc lāpstām, lai notīrītu hokeja laukumu.
Diemžēl no Raiņa ciema bija tikai viena hokeja komanda, bet
viņi ļoti taktiski spēlēja un turējās pretim brunaviešu (Ērgļu ciema)
komandām, un rezultātā ieguva pirmo vietu. Hokejā bija nominācija „Labākais vārtsargs”, ko vienbalsīgi ieguva vienīgā meitene,
kas spēlēja hokeju un bija „Raiņa” komandas vārtos, tā bija Paula
Ruča. Liels paldies tiesnešiem Ģirtam Bērzlejam, Birutai Kursišai,
Dacei Kalniņai un Brunavas pagasta pārvaldes vadītājai Baibai
Marčenkovai ka arī Albīnam Baļčūnam par pasākuma tehnisko
nodrošinājumu. Lai jauka un saulaina nāk vasariņa un tiksimies
gan Brunavas, gan citos sporta spēļu laukumos.

Ilze Kursiša, sporta spēļu galvenā tiesnese

Ozolaines pamatskola gatavojas darba jubilejai
Ozolaines pamatskola Vecsaules pagasta Ozolainē jau 20 gadus
ir gan izglītības iestāde, gan arī kultūras un sociālā atbalsta centrs
vietējiem iedzīvotājiem. Ar skolēnu un skolotāju atbalstu esam veikuši apzaļumošanas darbus pie skolas ēkām, ziedošās dobes priecē
ne tikai vietējos iedzīvotājus, bet arī viesus - gan tuvus, gan tālus.
Ozolaines pamatskolas zālē notiek svētku pasākumi veltīti Valsts
svētkiem, uz kuriem tiek aicināti Vecsaules pagasta iedzīvotāji. Tiek
rīkoti sadancošanās svētki skolu dejotājiem, rādītas vietējo amatierkopu programmas. Par telpu gaumīgo un skaisto noformējumu
rūpējas vizuālās mākslas un mājturības skolotāja Laila Podniece.
Katru gadu baltu un skaistu - kā pasakā, rīkojam Ziemassvētku
sarīkojumu skolēniem un viņu vecākiem.
Cienot sirmo vecumu, Ziemassvētku laikā dodamies apciemot
vientuļos pensionārus. Līdzi vedam nelielas, labdarības akcijas
ietvaros sagatavotas dāvaniņas un muzikāli teatrālus uzvedumus.
Ar skanīgām dziesmām ģitāras pavadījumā priecē skolotāja Sarmīte
Gausiņa - Elksne un skolēni. Šis emocionālais brīdis ir svarīgs gan
bērniem, gan arī mūsu mīļajiem, vecajiem ļaudīm.
Mīļus sveicienus mūsu skolas skolēni vēlas nosūtīt savām vecmāmiņām, rīkojot 8.martā muzikālu pēcpusdienu vecmāmiņām.
Māmiņām skaists un krāšņs koncerts tiek veltīts maijā, Mātes dienā.
Atvērto durvju dienās vecākiem ir iespēja pabūt kopā ar savām
atvasēm mācīšanās procesā, sadarboties un novērtēt savus bērnus,
iepazīt skolas un skolotāju darbu, dalīties pieredzē par savu karjeras
izvēli klases stundās.
Vairākus gadus sadarbojamies ar Lietuvas Republikas Pasvales
rajona skolām- Balsai, Pumpenai, Vaškai. Apmaiņas programmas
ietvaros skolēni piedalās nometnēs, apgūst jauno gidu prasmes,
pilnveido svešvalodu zināšanas, iepazīst lietuviešu tradīcijas, popularizē latviešu tautas dzīvesziņu.
Šajos pastāvēšanas gados ir sakārtota skolas materiāli tehniskā
bāze, nostiprinājies profesionāls pedagogu kolektīvs. Mūsu skolas
lepnums ir kadru nemainība, kas paver iespējas kvalitatīvam un sa-

skaņotam darbam izglītības iestādē. Skolēnu, skolotāju un darbinieku kolektīvs skolā dzīvo kā mazā, mīļā saimē. Mēs esam atbalstoši
un draudzīgi viens pret otru. Gan skolēni, gan skolotāji priecājas
par savu līdzbiedru panākumiem, sasniegumiem. Kopā mēs esam
darbos un atpūtā, tāds ir mūsu īpašais piedāvājums sabiedrībai.
Skolas kolektīva veiksmju pamatā ir direktores Lilijas Bulas
nesavtīgais darbs, neizsīkstošā enerģija un optimisms, spēja iedvesmot kolektīvu jauniem darbiem, saimnieciskums un skolas
nākotnes redzējums, kas nodrošina skolas attīstību. Mēs mīlam
savu direktori.
Pagājušajā mācību gadā iesniedzām projektu KNHM atbalstītajam projektam ”Iedzīvotāji veido savu vidi 2012” un ieguvām
finansējumu materiālu iegādei 1.-2.klašu deju kolektīva tērpiem.
Darbs bija jāiegulda pašiem. Skolotājas vasaras brīvlaikā šuva tautas tērpus skolas deju kolektīvam, piesaistot brīvprātīgos palīgus
- pensionētās skolas darbinieces, skolnieces, pārējos pedagogus.
Prieks par padarīto ir visiem. Šogad iesniedzām jaunu projektu, lai
mūsu skolas zālei varētu uzšūt aptumšošanas žalūzijas. Ja gūsim
atbalstu, tad arī šī vasara aizritēs sparīgā darbā.
Ozolainieši lepojas ar mūsu skolas absolventiem, kuru vārds ir
pazīstams visā Latvijā. Esam lepni par mūsu skolas absolventes
Anetes Saulītes gaitām uz Latvijas Nacionālā teātra skatuves un
kino ekrāniem, priecājāmies par Agitas Gabranovas brīnišķīgo
dziedājumu „Latvijas Zelta talantu” šovā. Ticam, ka mūsu skolas
jaunieši rakstīs savu spilgtu un nozīmīgu lappusi Latvijas vēstures
grāmatā.
2013.gada 1.jūnijā plkst.18.00 skolas 20 darba gadu jubilejas
pasākumā piedalīsies visa skolas saime.
Gaidīsim ciemos vecākus, bijušos pedagogus un darbiniekus,
vietējo sabiedrību, viesus no Latvijas un Lietuvas draugu skolām,
absolventus.

Elīna Baltgalve,
Ozolaines pamatskolas skolotāja

Mēs un dziesma
Vecsaules pagastā, Jaunsaulē, kopš 2009.gada decembra darbojas
sieviešu vokālais ansamblis „Uguntiņas”. Ansambļa dalībnieces uz
mēģinājumiem dodas divas reizes nedēļā, regulāri nodarbības apmeklē
10 enerģiskas dalībnieces. Dziedam dažāda rakstura dziesmas,piedalāmies daudzos pasākumos, kā arī braucam uz vokālo ansambļu skatēm,
konkursiem. Šogad devāmies uz Jelgavas, Bauskas un Olaines novadu,
un Jelgavas pilsētas vokālo ansambļu skati, kas notika 9. martā Zaļenieku kultūras namā. Kopumā skatē piedalījās 20 vokālie ansambļi,
kuru sniegumu klausījās un vērtēja profesionāla žūrijas komisija, kuras
sastāvā bija: jauniešu kora „Balsis”diriģents un Jelgavas koru apriņķa
virsvadītājs Ints Teterovskis, Latvijas Radio kora māksliniece, Rīgas
Doma kora skolas dziedāšanas pasniedzēja Kristīne Barkovska un
operdziedātājs un vokālais pedagogs Nauris Indzeris.
Pēdējos mēnešus īpaši spraigi norisēja mēģinājumu darbs, kuros
visus savus spēkus veltījām skates repertuāra apguvei, lai parādītu
savu sniegumu pēc iespējas augstāku un kvalitatīvāku. Un, mūsu
centieni nebija veltīgi- pietrūka tikai viens punkts, lai iegūtu 1.pakāpes vērtējumu. Bet, esam priecīgas un laimīgas, ka mūsu darbs
ir novērtēts, jo tikai ar milzīgu, pacietīgu un neatlaidīgu darbu
virzāmies uz arvien labāku skanējumu.

Lai ansamblis būtu arī vizuāli pievilcīgs, cenšamies rast iespējas,
līdzekļus tērpu iegādei. Kaut arī līdz šim nav izdevies iegūt kaut
daļēju finansējumu tērpu šūšanai, tomēr neatmetam cerību, ka ar
atsaucīgu cilvēku palīdzību kādu dienu tas varētu arī izdoties.

Sieviešu vokālais ansamblis
„Uguntiņas” un vadītāja A.Balgalve

Tautas fotostudijas „Bauska”
jubilejas izstāde
Bauskas novadpētniecības un mākslas muzeja izstāžu zālēs
13.aprīlī plkst.12.00 tiks atklāta fotogrāfiju izstāde „Laiku lokos”,
kurā Tautas fotostudija „Bauska” atskatīsies uz savu 55 gadu
pagātni. Jubilejas izstāde veidota izmantojot gan pirms gadu
desmitiem tapušus darbus, gan pavisam jaunas fotogrāfijas. Te
varēs aplūkot tikpat daudzu autoru darbus, cik studijai gadu –
55. Visas izstādē aplūkojamās fotogrāfijas būs ievietotas mūsu
fotokluba jubilejas katalogā, kurš pašlaik ir tapšanas stadijā.
Piedāvāju īsu ieskatu Tautas fotostudijas „Bauska” vēsturē.
Par fotokluba dzimšanas laiku var uzskatīt 1958.gada aprīli,
kad Bauskas 1.vidusskolas foto pulciņa dalībnieki sarīkoja pirmo
izstādi pilsētas Tautas namā. Šajā izstādē piedalījušies 15 autori ar
aptuveni 150 darbiem. Tolaik lielākie darbi bijuši tikai 18X24cm
formātā. Pirmā publikācija par dažas dienas iepriekš izveidoto
Bauskas rajona fotoamatieru apvienību atrodama laikraksta
„Bauskas Darbs” 1958.gada 29.aprīļa numurā. Fotokluba pirmais
un ilggadīgākais vadītājs bija Normunds Pūķis, kurš pirms tam jau
divus gadus vadīja fotopulciņu Bauskas 1.vidusskolā, tajā iesaistot
skolotājus, skolēnus un citus interesentus.
Turpmāk katru gadu fotoklubs rīkoja labāko darbu izstādes
Tautas namā, vēlāk tas notika Bauskas novadpētniecības un
mākslas muzejā. Pamazām auga dalībnieku skaits un meistarība.
1970.gados Bauskas fotoklubs izvērsa savu darbību ārpus
pilsētas – veidoja fotopulciņus rajona ciematos un apmācīja to
vadītājus. Tolaik oficiālais nosaukums bija visai garš – Bauskas
rajona izpildkomitejas kultūras nodaļas fotoklubs „Bauska”.
1975.gadā Bauskas rajonā darbojās 22 fotopulciņi ar vismaz
pieciem dalībniekiem katrā. Turpmāk fotogrāfiju izstādes un
diapozitīvu (slaidu) skates notika arī lauku bibliotēkās un daudzos
uzņēmumos. Fotoklubam tika piešķirtas daudzdzīvokļu nama
pagraba telpas Slimnīcas ielā 3, kur tika ierīkota plaša laboratorija
ar nepieciešamo aprīkojumu un telpa fotoamatieru sanāksmēm.
Tolaik atalgojumu saņēma fotokluba vadītājs un tehniķis (vēlāk
– laborants), pārējie dalībnieki darbojās bez atlīdzības, precīzāk –
tērēja savus līdzekļus fotopriekam. Bauskas fotokluba dalībnieki
sāka piedalīties mūsu republikas mēroga fotokonkursos un
izstādēs, vēlāk izgāja ārpus Latvijas robežām – piedalījās un
saņēma dažādas atzinības gan PSRS, gan citu sociālistisko valstu
fotogrāfiju izstādēs.
Baušķenieku darbi tika pamanīti un augsti novērtēti, ne velti
LPSR Kultūras ministrija 1980.gadā piešķīra goda nosaukumu –
Tautas fotostudija „Bauska” (turpmāk – TFS Bauska). Tajā laikā
zem šīs izkārtnes pa visiem rajona fotopulciņiem kopā sanāca
ap 300 fotoamatieru. Nenoliedzami, ka šādam fotoamatierisma
uzplaukumam par pamatu kalpoja gan N.Pūķa entuziasms un
fotogrāfa prasmes, gan arī iespēja fotoklubu pastutēt no vietējās
varas pozīcijām, jo viņš kādu laiku pildīja Bauskas rajona tautas
deputātu padomes izpildkomitejas priekšsēdētāja vietnieka amatu.
1983.gadā TFS Bauska sastāvā ietilpa 44 pilntiesīgi dalībnieki
ar izsniegtām apliecībām, 11 kandidāti un vēl 8 jauniešu grupas
pārstāvji. Fotoklubam bija savas filiāles Iecavā, Vecumniekos,
Saulainē un Īslīcē, vēlāk tika izveidots „Uzvaras” fotosalons,
kurš ne tikai rīkoja izstādes Gailīšu ciemā, Bauskā, Iecavā un
Rīgā, bet ieguva arī starptautisku skanējumu rīkojot fotokonkursu
„Lauku dzīve”.
1989.gadā vairāki TFS Bauska dalībnieki piedalījās Latvijas
Fotomākslinieku savienības nodibināšanā, bet N.Pūķis tika
ievēlēts par šīs savienības viceprezidentu. Vēl bez viņa Latvijas
Fotomākslinieku savienībā tika uzņemti sekojoši TFS Bauska
biedri: Māris Zusāns, Jānis Ansons, Jānis Doniņš, Arnis Indriks,
Māris Kreitenbergs, Pēteris Neilands, Guntis Šlosbergs un Jadviga
Šlosberga.
1991.gadā Starptautiskā Fotomākslinieku federācija (FIAP)
N.Pūķim piešķīra goda titulu ESFIAP par organizatorisko darbu
fotomākslas popularizēšanā.
1990.gados TFS Bauska palika bez savas fotolaboratorijas,
tas sakrita ar laiku, kad sašaurinājās dalībnieku skaits un
saruka izstāžu daudzums. Tolaik fotogrāfu vairākums pārtrauca
nodarboties ar līdz tam dominējošo melnbalto fotogrāfiju un
pievērsās krāsainajām bildēm. Kopš 1992.gada TFS Bauska
dalībnieki daudzas vasaras piedalījās plenēros Kurzemes jūrmalā.
N.Pūķis vadīja Bauskas fotokluba darbu līdz pat savai aiziešanai
uz labākiem fotomedību laukiem 2002.gadā.
Daudzus gadus TFS Bauska darbu vadīja Ivars Kalniņš, kurš
aizsaules ceļos devās 2012.gadā. Fotokluba dalībnieki savus
darbus izvietoja daudzās mācību iestādēs un bibliotēkās, pēc 1990.
gadu pieklusuma atkal paplašinās izstāžu darbs ārpus Bauskas
pilsētas.
Kopš 2012.gada aprīļa Bauskas fotoklubu vada Linda
Kaufmane. Mūsdienās TFS Bauska ir viens no daudziem amatieru
kolektīviem Bauskas kultūras centra paspārnē un tajā darbojas
gan fotomākslas ieinteresēti jaunieši, gan vīri ar sirmām galvām
un lielu pieredzi. Pēdējos gados radusies jauna tradīcija – martā
sarīkot fotokluba daiļā dzimuma pārstāvju darbu izstādi.
Aizvadītajos 55 gados TFS Bauska ir sadarbojusies ar daudziem
citiem Latvijas fotoklubiem, 2012.gada vasarā notika sadraudzības
plenērs Vidzemes piekrastē ar fotoklubu „Aspazija” no Jūrmalas
un fotoklubu „Rīga”, kas rezultējās ar kopīgu izstādi Rīgā.
Raitis Ābelnieks, TFS Bauska dalībnieks
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Iedzīvotāju līdzdalība
Projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi 2012” atbalstīta 21 iedzīvotāju iniciatīva
Noslēgusies projektu izvērtēšana biedrības „Bauskas rajona lauku
partnerība” un Bauskas novada pašvaldības kopīgi organizētajā projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi 2013”, kura īstenošanai
līdzekļi piesaistīti nīderlandiešu apvienības KNHM projektā Kern
mit Pit – „Sabiedrība ar dvēseli”.
Bauskas novada pašvaldība sadarbībā ar biedrību „Bauskas
rajona lauku partnerība” nīderlandiešu apvienības izsludinātajā
projektu konkursā piedalās otro gadu. Kopējā atbalsta summa ir
16 tūkstoši eiro (15 tūkstoši paredzēti projektu īstenošanai, EUR
1000,00 – divu izcilāko projektu apbalvošanai), taču atšķirībā no
pagājušā gada, kad fonds nodrošināja finansējumu pilnā apmērā,
šogad tiek piešķirta vien puse, savukārt, lai atbalstītu novada iedzīvotāju labās idejas, otru finansējuma daļu uzņēmusies nodrošināt
novada pašvaldība, līdz ar to arī šajā gadā iedzīvotājiem dalības
noteikumi projektos nemainījās - pašu finansējums nepieciešams
vien tad, ja ieceres izmaksas pārsniedza 1000 eiro.
Šogad žūrijas komisijai vajadzēja izvēlēties starp 41 projektu
ideju. Kā norāda biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” speciāliste Egija Stapkēviča, iedzīvotāju aktivitāte vērtējama kā ļoti
laba. Visaktīvākie šogad bija Vecsaules pagasta iedzīvotāji. No šīs
teritorijas saņemti astoņi projektu iesniegumi, Codes, Ceraukstes,
Īslīces pagastu un Bauskas iedzīvotāji sagatavojuši pa pieciem
projektu iesniegumiem no katras teritorijas, dāviņieši konkursam
iesniedza četras idejas, savukārt pa trim projektu iesniegumiem tika
saņemts no Gailīšiem, Brunavas un Mežotnes. Divdesmit deviņos
gadījumos finansējums tika prasīts pilnā apmērā – 1000 eiro vai tuvu
tam. Pārējām idejām pēc pašu projektu iesniegumu sagatavotāju
domām, nepieciešams nedaudz mazāks līdzekļu apjoms.
Līdzīgi kā pagājušajā gadā, arī šogad iedzīvotāju iniciatīva
aptver ļoti dažādas jomas. Vairāk kā puse, 22 projektu iesniegumi
jeb 54% projektu ideju, paredz sakārtot dažādus publiskās vides
objektus t.i. izveidot, sakārtot un uzlabot atpūtas vietas, skvērus,
rotaļu laukumus utml. 12 projektu iesniegumos (29%) iedzīvotāji
vēlējušies sakārtot daudzdzīvokļu dzīvojamos namus – kāpņu
telpas, jumtus, apgaismoju-mu, 10% gadījumu jeb 4 projektu iesniegumos iecerēts sarūpēt tērpus amatierkolektīviem. 3 projektu idejas
saistītas ar dažādu aktivitāšu īstenošanu t.i. plānotas radošās darbnīcas,
nometnes, svētku organizēšana.
Projektu konkurss tika izsludināts 2013.gada 1.februārī. Daudzi
iedzīvotāji šī pusotra mēneša laikā izmantoja iespēju un konsultējās
ar biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” speciālistēm, kuras
bieži norādīja potenciālajiem projektu iesniedzējiem uz citiem
finansējuma avotiem, kuri viņu idejai būtu piemērotāki, piemēram Bauskas novada pašvaldības pieņemtie saistošie noteikumi
par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā
piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā
zemesgabala labiekārtošanai, kas regulē kārtību, kā iespējams
saņemt pašvaldības līdzfinansējumu teritoriju sakārtošanai un labiekārtošanai ap daudzdzīvokļu dzīvojamajiem namiem. „Jūs esat
pirmie, kas ar projektu konkursa organizēšanu tikuši tik tālu. Citviet
Latvijā projektu konkursi ir tikai nesen izsludināti,” Bauskas novadu
par aktīvo darbību uzteic KNHM fonda pārstāvis Eduards Zvirgzds.
Projektu komisija pieņēma lēmumu apstiprināt 21 projektu
pieteikumu. Atbalstīt tik daudz projektu iespējams tādēļ, ka daudzos no tiem netiek prasīts maksimālais finansējums. Atsevišķiem
projektiem finansējums piešķirts mazākā apmērā, nekā tas lūgts
pieteikumā. Paši projektu iesniedzēji aicināti precizēt iesniegtās
tāmes ņemot vērā piešķīruma summu.
Izvērtējot projektus, komisija vadījās pēc konkursa nolikumā noteiktajiem kritērijiem. Par svarīgākajiem kritērijiem tika izvirzīti
projekta ieguldījums vietējās sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanā
(projekta rezultāti brīvi pieejami plašākai sabiedrības daļai, tas būtiski
uzlabo noteiktas sabiedrības daļas dzīves kvalitāti, kā arī iedzīvotāju
skaits, kas atbalsta projektu) un projekta dalībnieku iesaistīšanās
un līdzdalība projekta realizācijā, taču tika ņemti vērā arī pārējie
kvalitātes rādītāji - projekta iesnieguma noformējums, finansiālais
pamatojums, ekonomiskais izdevīgums, projekta izstrādes gatavības
pakāpe un projekta idejas oriģinalitāte. Ļoti būtiska izvērtēšanā
bija pašu projektu iesniedzēju attieksme pret savu projekta ieceri.
Cilvēkiem jāmācās pastāvēt par savu ideju, „degt” par to. Reizēm
„uz papīra” projekta iecere izskatās labi, taču tiekoties un runājot ar
projekta iesniedzēju nerodas pārliecība, ka cilvēks vai cilvēku grupa ir
pārliecināti par ieceres dzīvotspēju un otrādi – projekti, kuri sākotnēji
nešķiet gana pārliecinoši, savu pievienoto vērtību iegūst pēc sarunām
ar to autoriem, jo uzreiz ir skaidrs - viņi zina, ko vēlas un zina kā to
panākt. Šogad salīdzinājumā ar pagājušo gadu atbalstītas vairākas
iedzīvotāju iniciatīvas, kas saistītas ar daudzdzīvokļu dzīvojamo namu
sakārtošanu, taču atbalstu guvuši vien tie projektu autori, kuri jau līdz
šim pierādījuši, ka spēj sadarboties un ieguldīt kā savus personīgos
līdzekļus, tā enerģiju sava kopīpašuma sakopšanā. Apmeklējot iecerētās projektu īstenošanas vietas ir skaidrs, ka paveikt iespējams ļoti
daudz. Ja vien ir vienprātība ēkas iedzīvotāju vidū un vēlme kopīgiem
spēkiem doties pretī mērķim viss ir paveicams.
Konkursa nolikums paredz, ka projekti jāīsteno no līguma
parakstīšanas brīža (bet ne vēlāk kā no 2013.gada 1.jūnija) līdz
2013.gada 30.augustam. Atskaites (fotoattēli) par paveikto biedrībai „Bauskas rajona lauku partnerība” projektu īstenotājiem
jāiesniedz līdz 2013.gada 16.septembrim.
Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība”, Bauskas novada
pašvaldība un projektu vērtēšanas komisijas locekļi pateicas visiem iedzīvotājiem, kuri arī šogad izrādīja iniciatīvu un iesniedza
savas idejas projektu konkursam.
2012.gadā konkursam izvērtēšanai tika iesniegti 79 projektu
iesniegumi. Rezultātā par pieejamo finansējumu visā novada teritorijā tika īstenota 21 projekta iecere ievērojami sakārtojot vidi

un uzlabojot dažādu sporta un kultūras aktivitāšu pieejamību. Par
uzvarētājprojektiem pagājušajā gadā tika atzīti projekti „Sportosim
Garozā” un „Ozolaines pamatskolas dejotājiem”. Projektu darba
grupas saņēma naudas balvu EUR 500,00 apmērā, ko varēja izlietot pēc saviem ieskatiem. Arī šogad līdz 2013.gada 30.septembrim,
konkursa komisija apmeklēs visus īstenotos projektus, tiksies ar

grupu kontaktpersonām un citiem pārstāvjiem, rūpīgi izvērtējot ne
tikai realizēto projektu, bet arī grupas sadarbību projekta īstenošanas gaitā. Rezultātā tiks izvēlēti divi labākie projekti, kas visvairāk
sekmē vietējās dzīves kvalitātes uzlabošanos, šie projekti tad arī
tiks apbalvoti ar EUR 500,00 naudas balvām konkursa noslēguma
pasākumā, kurš 2014.gada janvārī norisināsies Lielvārdē.
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Novada attīstība

Projektos ar pašvaldības atbalstu un iedzīvotāju inici
• Projekta „Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas speciālista piesaiste Bauskas novadam” ietvaros pašvaldība izveidoja amta vietu “ģeogrāfiskās informācijas speciālists”, no Valsts zemes dienesta pārņēma
un ar 2011.gada 1.janvāri uztur augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzi un veic iesniegtās informācijas reģistrēšanu vienotajā datubāzē savā administratīvajā teritorijā
• Izstrādāta Bauskas novada attīstības programma 2012.-2018.gadam, Bauskas novada attīstības stratēģija 2012.-2030.gadam
• Izstrādāts Bauskas novada teritorijas plānojums 2012. - 2023.gadam
• Vienpadsmit Bauskas novada izglītības iestādes aprīkotas ar jaunu, progresīvu datortehniku un multimēdiju iekārtām
• Veikta upes gultnes un krastu tīrīšana Bauskas novada atpūtas vietās: Mežotnē, Ceraukstes pagasta Mūsā, Uzvarā, Bērzkalnos, Bauskā un Vecsaules pagastā pie Līrumu karjeras. Izstrādāti tehniski
ekonomiskie pamatojumi dzeramā ūdens un notekūdeņu apsaimniekošanai vairākiem Bauskas novada ciemiem, rīkota vides kampaņa skolēniem Mežotnē.

1.attēls

2

5.attēls
6.attēls

2.attēls
7.attēls

3.attēls

8.attēls

9.attēls

4.attēls

10.attēls
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Novada attīstība

atīvu paveiktais Bauskas novada teritorijā 2012.gadā
Bauskas pilsēta
• Modernizēts Bauskas novadpētniecības un
mākslas muzejs – uzstādīta interaktīvā apskaņošanas sistēma, iegādāts moderns aprīkojums tajā
skaitā arī datortehnika
• Iegādāti telpu interjera priekšmeti un mēbeles
Bauskas novada tūrisma informācijas centra
aprīkošanai
• Bauskas novada jauniešu apvienības darbības
centra aprīkošanai iegādāta fotokamera, biroja
tehnika, portatīvais dators, radio mikrofons un
mēbeles.
• Uzstādīti trīs digitālie informācijas displeji, kuros
ērtā un uzskatāmā veidā pieejama informācija par
aktualitātēm novadā
• Pabeigtas un pieejamas rātsnama 1.stāva telpas,
kurās atrodas Bauskas Tūrisma informācijas
centrs. Izveidots jauns tūrisma produkts „Sver un
mēri Bauskā”
• Iegādāti tērpi deju kolektīvam „Mēmelīte” (biedrība „Rūnu raksti”)
• Sakārtota publiskā vide un izveidots aktīvās
atpūras laukums bērniem un jauniešiem Pļavu
ielā Bauskā (biedrība „Strops”)
• Organizēts mākslas plenērs iesaistot cilvēkus,
kuri agrāk radoši darbojušies un arī tādus, kuriem
interese radusies tikai nesen, radot kontaktu starp
dažāda vecuma un sociālajām grupām, kuras
pārstāvēja plenēra dalībnieki (biedrība “Meistars
Gothards”) (8.attēls)
• Bauskas novada jauniešu apvienība „Jums”
īstenoja projektu „Nāc ārā!”, kura laikā nedēļas
garumā jaunieši darbojās trīs radošajās darbnīcās
• Sarīkota Bauskas novada invalīdu atklātā olimpiāde, dodot iespēju novada cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām komunicēt un satikties ar saviem
likteņa biedriem, kā arī sekmēt bērnu invalīdu
iesaistīšanos pielāgotās aktivitātēs.
• Veikti Bauskas pirmskolas izglītības iestādes
„Zīlīte” telpu remontdarbi un filiāles rekonstrukcija (6.attēls)
• Iegādāta modernām mūsdienu prasībām atbilstoša apskaņošanas tehnika Bauskas Kultūras centram
• Izgatavots videomateriāls “Bauskas kultūras
vērtības 15.-18.gs.”, dr.art.h.c. Imanta Lancmaņa
priekšlasījums

Mežotnes pagasts
• Veikti renovācijas un energoefektivitātes uzlabošanas darbi daudzfunkcionālajā
centrā Strēlnieki Mežotnes pagastā (7.attēls)
• Atjaunota, pilnveidota un uzlabota ciemata iedzīvotāju un skolēnu aktīvās atpūtas
vieta – slidotava, radīta iespēja ziemā spēlēt hokeju, savukārt vasarās volejbolu
un minifutbolu
• Pilnveidots bērnu rotaļu laukums Mežotnes pagasta Ceplī
• Paplašināta un izremontēta Strēlnieku bibliotēka, iegādātas mēbeles un aprīkojums
• Mežotnes pamatskolai iegādāts virtuves aprīkojums

Dāviņu pagasts

Codes pagasts
• Iegādāts papildus aprīkojums (galda spēles,
grāmatas) Jauncodes un Codes bibliotēkām.
Organizētas nodarbības, sekmējot ģimenei
draudzīgas vides iekārtošanu, īpašu uzsvaru
liekot uz jauniešu brīvā laika pavadīšanas
dažādošanu (1.attēls)

• Atjaunots podnieku ceplis Bruknas muižā. Projekta mērķis
bija saglabāt un popularizēt tradicionālās podnieku skolas vērtības Zemgales reģionā nodrošinot gadskārtējo plenēru iespējas
Bruknas muižā (5.attēls)
• Sakārtotas Dāviņu pagasta Dāviņu ciema daudzdzīvokļu dzīvojamā nama nr.36 kāpņu telpas un namam piegulošā teritorija
• Izveidots bērnu rotaļu laukums Dāviņu pagasta Lambārtes
ciemā

Vecsaules pagasts
• Rekonstruēts Vecsaules saieta nams un iegādāts
aprīkojums, noorganizēti seši kultūras pasākumi
(2. attēls)
• Veikti ūdensvada un kanalizācijas rekonstrukcijas
darbi Vecsaules pagasta Ozolaines ciemā
• Vecsaules pagasta Zvaigznē labiekārtota
pludmales volejbola laukumu teritorija, aprīkojot
to ar āra dušām un ģērbtuvēm
• Izgatavoti tautas tērpi Ozolaines pamatskolas
1.-2. klašu tautas deju kolektīvam
• Iegādāts aprīkojums regulāru foto darbu izstāžu
organizēšanai.
• Iegādāts papildus aprīkojums Jaunsaules
bibliotēkai
• Vecsaules pamatskolā veikts ēdināšanas bloka
remonts un iegādāts jauns aprīkojums, iegādātas
jaunas mēbeles ēdamzālei

Ceraukstes pagasts
• Labiekārtots pludmales volejbola
laukums Mūsas upes krastā (3.attēls).
• Labiekārtota Ceraukstes pagasta Mūsas
ciema daudzdzīvokļu dzīvojamajiem
namiem piegulošā teritorija
• Paplašināta un izremontēta Ceraukstes
1.bibliotēka, iegādātas mēbeles un
aprīkojums (10.attēls)
• Griķu pamatskolā veikts ēdināšanas
bloka remonts un iegādāts jauns
aprīkojums

Brunavas pagasts
• Rekonstruēta Ērgļu ciema brīvdabas estrādes grīda
• Ērgļu ciema parkā izveidotas papildus iespējas atpūtai
un sportam
• Brunavas Katoļu draudzes aktivitāšu rezultātā sakārtota
vecās Brunavas centra teritorija
• Uzlabota Grenctāles kultūras nama pieejamība,
rekonstruēts kultūras nama galvenās un sānu ieejas mezgls.
Sānu ieejai nodrošināta pieeja iedzīvotājiem ar kustību
traucējumiem (9.attēls)
•Iegādāts papildus aprīkojums Brunavas 1.bibliotēkai

Īslīces pagasts
• Modernizēts Īslīces kultūras nams - uzklāts jauns deju grīdas segums, iegādāts jauns
tehniskais nodrošinājums, kā arī mēbeles - galdi un krēsli
• Rekonstruēts Rītausmu ciema rotaļu un sporta laukums
• Sakārtots Īslīces pagasta Rītausmu ciema bērnu dārza rotaļu laukums, radot iespēju
ne vien iestādes audzēkņiem, bet arī ciemata bērniem sevi pilnveidot un nodarboties ar
fiziskām aktivitātēm
• Izveidota publiski pieejama Zaļā klase Īslīces vidusskolas teritorijā
• Labiekārtota daudzdzīvokļu dzīvojamo namu teritorija Īslīces pagasta Pastališķu ciemā,
padarot vidi estētiskāku un praktiskāku
• Veikta ūdens ieguves, attīrīšanas, uzglabāšanas ietaišu un notekūdeņu attīrīšanas ietaišu
būvniecība un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Rītausmu un Bērzkalnu ciemos

Gailīšu pagasts
• Izveidots moderns rotaļu laukums bērnu vispusīgai attīstībai bērnudārzā
„Lācītis” (4.attēls)
• Veikti ūdensvada un kanalizācijas rekonstrukcijas darbi Gailīšu pagasta
Pāces ciemā
• Izveidots hokeja laukums Gailīšu pagasta Uzvaras ciemā, radot drošu vidi
aktīvām nodarbēm
• Labiekārtoti mazdārziņu piebraucamie ceļi Uzvaras ciemā, savākti gruži
un saimnieciskie atkritumi no mazdārziņu teritorijas
• Bērnudārzam „Lācītis” iegādāts virtuves aprīkojums
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Svētki

Lai dziesmai vārti vaļā liecas, lai sabirst notis kā sapņi
2012./2013.mācību gads Bauskas Mūzikas skolas vēstures grāmatā
izskan 55. gadskārtas svētku zīmē. Visa mācību gada garumā Bauskas
Mūzikas skolas kolektīvs ieskandina gaidāmos svētkus. Šķiet, ka ar šo
jubilejas gadu skola ne tikai novērtē līdšinējās tradīcijas, bet arī ir gatava
mainīties un radīt jaunas vērtības, lai attīstītos. Februārī uzsākta jauna
tradīcija – koncertu cikls vispārizglītojošajās skolās, kurās izglītojas
Bauskas Mūzikas skolas audzēkņi. Piedalīšanās koncertos savā skolā ir
lieliska iespēja uzstāties un attīstīt savas uzstāšanās prasmes. Pēc pirmā
koncerta Mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi atzina, ka uzstāšanās
koncertā viņiem sniedza gandarījumu par klausītāju atsaucību, ieinteresētību un nopietno attieksmi pret jaunajiem izpildītājiem. 2012.gada
nogalē, veiksmīgi sadarbojoties ar Kultūras centra vadību, tika izvērtēta
iespēja Bauskas puses simfoniskās mūzikas cienītājiem piedāvāt kvalitatīvu un augstvērtīgu Liepājas simfoniskā orķestra koncertu. Pateicoties
Bauskas novada domes atbalstam, Bauskas Mūzikas skolas audzēkņiem bija iespēja apmeklēt koncertu bez maksas. Simfoniskā orķestra
koncerts bija augstvērtīgs skanējuma un augstās mākslinie-ciskās
kvalitātes ziņā un vērtīga pieredze mūzikas pamatu apguvē.
Visa gada garumā Bauskas Mūzikas skolā izskanējuši koncerti
ar pūtēju, klavieru, vijoles klases, akordeonistu un kora klases
audzēkņu, pedagogu un absolventu piedalīšanos. Šogad esam aktīvi
muzicējuši koncertos un pasākumos. Ar savu sniegumu Mūzikas
skolas audzēkņi priecēja mākslas konkursa „Kur saulīte rotājās”
laureātus, pansionāta „Derpele” iemītniekus, izstādes atklāšanas
dalībniekus. Mūzikas skolas audzēkņu priekšnesumi kuplināja
un pastiprināja emocionālo noskaņu izcilā novadnieka, diriģenta
K.Hammera atceres pasākumā. Bauskas Mūzikas skolas koris ir
piedalījies Jāzepa Vītola II un III Latvijas Mūzikas skolu koru un
ansambļu konkursā „Lai skan”. Akordeonistu nodaļas audzēkņi
savu meistarību apliecināja starptautiskajā festivālā un konkursā
Jelgavas Mūzikas vidusskolā, savukārt, pianisti startēja reģionālajā
konkursā „Jaunais pianists”. Īpaši lepojamies ar Agates Freimanes
muzikāli spilgto priekšnesumu. Šobrīd Agate savas skolotājas
Evijas Bonātes vadībā gatavojas festivālam- koncertam „Mans
mīļākais skaņdarbs skolu beidzot”. Martā Bauskas Mūzikas skolā
ciemojās jaunie vijolnieki un čellisti no Auces Mūzikas skolas.
Abu skolu audzēkņi sniedza kopīgu koncertu, kas priecēja audzēkņus, pedagogus, vecākus un mūzikas mīļotājus. Pārliecinošu un
muzikāli emocionālu priekšnesumu sniedza mūsu skolas jaunā un
talantīgā vijolniece Katrīna Siliņa, kura izpelnījās skaļus publikas
aplausus. Koncerta noslēgumā izskanēja F. Šūberta skaņdarbs
„Mūzikai” abu mūzikas skolu audzēkņu izpildījumā. Jaunie saksofonisti savu sniegumu rādīja Latvijas saksofonistu ansambļu
konkursā „Sigulda skan”. Aprīļa sākumā Mūzikas skolas jaunie
pianisti S.Razalinska, L.Nicmane, E.P.Graudiņa, E.Jaunzeme,
A.A.Augule piedalīsies starptautiskajā festivālā „No Baroka līdz
mūsu dienām” Lietuvā. Joprojām notiek aktīva skolas jubilejas
„ieskandināšana”. Esam uzaicinājuši koncertēt mūsu absolventus
pianistus - Katrīnu Surovecu un Ričardu Furu.
Pedagogu darbs nav tikai audzēkņu profesionālās darbības
pamatu kaldināšana. Jauno talantu attīstīšana ir intensīvs darbs,
kas dod rezultātu nākotnē un priecē klausītājus. Mūsu skolas
tradīcijas ir noturīgas vairākās paaudzēs. Labākais iestādes
misijas apliecinājums ir pamatiemaņas muzikālajā darbībā, ko
skolas pedagogi pakāpeniski ir attīstījuši savos audzēkņos, jo
neviens nevar izmērīt radošā darba piesātināto ikdienu, tās radīto
gandarījumu, enerģijas patēriņu – visu, ko pedagogs ikdienā atdod
audzēkņiem. Daudzi no viņiem kļuvuši par pazīstamiem mūziķiem,
mūzikas skolotājiem un citu profesiju pārstāvjiem. Mūsu skolas
absolventu vidū ir gan profesionāli mūziķi, gan augstskolu mācībspēki, izglītības iestāžu vadītāji un pedagogi, banku darbinieki
un žurnālisti, juristi un citu profesiju pārstāvji. Nozīmīgs skolas
darbības atspoguļojums ir koncertdzīve un nozīmīgais devums
kultūizglītības jomā. Svarīgs mūzikas skolas darbības kvalitātes
rādītājs ir skolas audzēkņu sasniegumi dažāda mēroga konkursos.
Līdzās regulārajiem valsts un reģionālajiem konkursiem, kuros
skolas audzēkņi gūst atzīstamus rezultātus, ne mazāk nozīmīga ir
dalība festivālos un tiem līdzīgos projektos.
Gatavojoties skolas jubilejai, esam pārlapojuši skolas vēsturi. Pirmais ieraksts tapis 1957.gada rudenī, kad tika atvērta
Bauskas Bērnu mūzikas skola. Mācību pagaidu telpas tika ierādītas
toreizējā Bauskas 1.vidusskolā. Skolas rīcībā bija tikai direktora
kabinets un divas telpas, ko varēja izmantot pēcpusdienās. Atklājot
skolu, pieteicās 72 skolēni, bet uzņēma tikai 25. Klavieru nodaļā
strādāja direktore Biruta Kantiņa un skolotāji L. Dumpe un J.
Ivanovs. Ar 1958. gadu darbu sāka Benita Hermane, kuras darbs
jauno pianistu sagatavošanā ir mērojams pusgadsimta garumā.
1959./1960. mācību gadā skolai tika piešķirtas telpas Uzvaras ielā
4, Bauskā. Skolas jaunā ēka bija ar neērtu telpu iekārtojumu, tika
veikts kapitālremonts, otrā stāvā ierīkota zāle. Ar 1960. gada rudeni
skolas direktors bija E.Kupčs, bet ar 1964.gadu par mūzikas skolas
direktori tika iecelta J.Vāciete, kuras darbu turpina Valija Šmite.
Laikā no 1957.-1965.gadam jauno mūziķu talantus ir attīstījuši A.
Klingenbergs, B.Hermane, E.Kolotuškina, J.Esta, V.Vasariņa, O.Grundmanis, G. Šteinbergs, K.Dravnieks un M. Lisovska. No 1972.
gada līdz 1997.gadam Bauskas Mūzikas skolā strādā Marjans Margevičs, kurš mācīja solfedžo un mūzikas literatūru un ilgus gadus
vadīja mūzikas teorētisko priekšmetu nodaļu. Marjans Margevičs
ir Bauskas Mūzikas skolas Lauku kapellas dibinātājs. Viņa aranžētie skaņdabi vēl aizvien ir Lauku kapellas repertuārā un priecē
klausītājus. Pašlaik Lauku kapellu vada skolotāja audzēkne Antra
Rušmane. Marjana Margeviča skaņdarbu aranžējumi ir daudzveidīgi, emocionāli, tehniski sarežģīti un apbrīnojami skanīgi. Skolotājs
pats kapellas sastāvā spēlēja kontrabasu, ka arī atraktīvi muzicēja
mūzikas skolas pedagogu diksilendā. Marjans Margevičs ilgus

gadus bija arī Mežotnes selekcijas un izmēģinājumu stacijas jauktā
kora diriģents. Marjana vadībā koris no nelielas entuziastu kopas
izauga par respektējamu spēku un skatēs rādīja lielisku sniegumu.
1986. gadā koris skatē ieguva I vietu un ceļojošo karogu. Vēlāk
viņš kora vadību uztic mūsu skolas absolventei Mārītei Jonkus,
kura turpina pilnveidot kora skanējumu un tradīcijas. Pārlasot
skolas vēsturi, rodas pārliecība, ka visos vēsturiskajos posmos
mūsu skolas pedagogi ir bijuši aktīvi dalībnieki bijušā rajona,
pagastu un novadu kultūras dzīves jomā, viņu devums kultūras
dzīves attīstībā ir ļoti nozīmīgs un augstu vērtējams.
Skolā notika sparīgs darbs jauno talantu audzināšanā- ar
entuziasmu skolēni piedalījās Čaikovska 120. dzimšanas dienas
atcerei veltītajā skatē – konkursā. Pirmo vietu konkursā ieguva
Benitas Hermanes skolniece Ligita Kārkliņa. Šobrīd Ligitas
Kārkliņas talanta un pedagagoģiskās pieredzes apliecinājums ir
ilggadējs un godprātīgs darbs mūsu skolas jauno pianistu prasmju
attīstīšanā. 1966./1967. m.g. vijoles klasi vadīja Oļegs Kukuškins, bet pūtēju klasi – Imants Šmits, par pūtēju klases pedagogu
sāka strādāt Aivars Brūmanis, kurš ilgus gadus skoloja topošos
trompetistus un klarnetistus.
Ar topošajiem pianistiem strādāja lieliskas un talantīgas skolotājas Lilija Dumpe, pirmā skolas direktore Biruta Kantiņa, Benita
Hermane, Lūcija Finkovska, Valija Vasariņa, Dzintra Vēvere,
Aurora Zakovica, ilggadēja skolas direktore Natālija Karpova,
Aleksandra Bungše, Līga Jaunliniņa, Agrīte Villeruša, Solvita
Vecele, Raimonda Penka, Sandra Gailīte, skolas absolventes Ineta
Pilverte un Ineta Rozentāle. Vēlāk kolektīvu papildināja klavieru
skolotājas Vita Ervalde, Indra Gregore, Ella Brokāne un skolas
absolvente Evija Bonāte. Daudzi no klavieru nodaļas audzēkņiem
savu vārdu ir ierakstījuši Latvijas mūzikas dzīvē– gan strādājot
ar studentiem, gan mūzikas skolās, vispārizglītojošajās skolās,
kā atskaņotājmākslinieki, koncertmeistari – katrs savā jomā–
savā pilsētā, savā pagastā. Pazīstamākie absolventi– muzikologs
Jānis Torgāns, Mūzikas akadēmijas pasniedzēja Ilga Hammere,
klavesīniste Ieva Saliete, diriģente Mārīte Jonkus.
Līdz ar audzēkņu skaita palielināšanos, Mūzikas skolai tika piešķirtas telpas tagadējā Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzejā.
Pateicoties bijušajam skolas direktoram Jānim Estam, 1997.gada
pavasarī Mūzikas skola ieguva mājīgas, plašas telpas Upmalas ielā 5.
Dažādās Latvijas mūzikas skolās jauno pianistu paaudzi māca
mūsu absolventes- Silvija Audre, Aija Krastiņa, Inta Gutāne, Ineta
Rozentāle, Ineta Pilverte. Absolventi, kuri savu turpmāko karjeru
ir turpinājuši mūzikas un kora mākslas jomā ir Silvija Geiba,
Milita Pīlādze, Dace Mežiņa, Māra Audzēviča, Linda Matveja,
Linda Razalinska. Populārās mūzikas žanrā veiksmīgi darbojas
Mareks Pelsis. Ar prieku sekojam Sabīnes Berezinas un Pētera
Upelnieka panākumiem.
Prāvs ir Bauskas Mūzikas skolas pūšamo instrumentu nodaļas
absolventu pulks, kuri turpinājuši mūzikas apguvi augstākās izglītības iestādēs. Tie ir bijušais skolas direktors –Valts Fricsons,
Juris Krūmmalis, Atis Asaris, Zanda Lasmane, Maigonis Makars.
Lepojamies ar talantīgajiem absolventiem – Jāni Reteno, Edgaru
Jasūnu, Kristu Rušmani, Edgaru Brakši, Kristu Belševicu, Baibu
Tauriņu. Retenais ir pirmais tubas spēles docētājs Latvijas Mūzikas akadēmijā, kurš ir tubas spēles aktīvs izpildītājmākslinieks.
Bauskas pilsētas Kultūras centra pūtēju orķestrī spēlē arī bijušie
audzēkņi: Aļģirts Beķeris, Jānis Beķeris, Inguss Ūķenieks, Rivo
Vožniaks un Āris Gābers, Māris Krūmmalis, Raitis Sirmanis.
Šobrīd pūšamo instrumentu nodaļā strādā pieredzējušie pedagogi
J.Krūmmalis un A.Pilverts un Mūzikas akadēmijas maģistrantūras
studente Zane Jurēvica. Gadu gaitā audzēkņu prasmes pūšamo
instrumentu spēlē ir attīstījuši pedagogi Aivars Klingenbergs,
Ēriks Dzērve, Ojārs Grundmanis.
Stīgu instrumentu nodaļā ir strādājuši pedagogi Oļegs Kukuškins, Arnis Kārkliņš, Ilze Fricsone, Lilita Opincāne, Dace
Sloka, Jeļena Berežnaja, Juris Strautnieks un Aldis Šarmanovs.
Esam gandarīti par stīgu nodaļas absolventiem – Lauru Treidi,
Jekaterinu Šatu, Līgu Krauzi, Daci Bukšu un Jolantu Kanašķi.
Jaunajiem akordeonistiem spēles prasmi ir attīstījuši pedagogi Kārlis Dravnieks, bijušais skolas direjtors Jānis Esta, Juris
Ivanovs, Aija Moiseja un mūsu skolas absolventes Monika Olekte,
Antra Rušmane un Inita Idere – Bankava. Lepojamies ar Evitas
Dūras- Andersones, Lauras Pātagas sasniegumiem akordeona
spēlē, ar Lindas Užules darbību. Akordeona klasi ir absolvējuši
– Daina Ārmane kora „Sarma” diriģente, mūzikas skolotāja,
Aļģirts Beķeris – pūtēju orķestra dalībnieks, Ināra Grēniņa,
Vecsaules pamatskolas mūzikas skolotāja, Māra Zelmene– PII
”Pasaulīte” mūzikas pedagoģe, Raitis Sirmanis – pūtēju orķestra
dalībnieks, muzikants.
Kora klase mūsu skolā tika atvērta 1983./1984. m.g. Kora
klases pedagogi ir Ingrīda Kalniņa, Inga Bukša, Jolanta Veršinska,
skolas absolventes un Ieva Ūdre. Koris ir koncertējis Parīzē, Versaļā,
Minsteres ģimnāzijā,Slovākijā – Košices katedrālē, kā arī piedalījies
mūsu pilsētas un novada pasākumos, Starptautiskajos senās mūzikas
festivālos Bauskas pilī, Bauskas luterāņu baznīcā, Rundāles un Mežotnes pilī, piedalījies radio un Valsts konkursos. Mūzikas jomā, gan
kā pedagogi, diriģenti, dziedātāji darbojas kora klases absolventi: Alla
Pavlovska, Sandija Birka, Santa Kazāka, Elīna Auziņa, Zane Andžāne, Lana Ludiņa, Inga Karpiča, Marina Lazdiņa, Zane Stankeviča,
Kristīne Brakše. Esam gandarīti par mūsu absolventes, diriģentes
un Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas mūzikas pedagoģijas
maģistra grāda ieguvējas un lektores Lienes Batņas panākumiem un
devumu Latvijas kora mūzikas attīstībā.
Lai skolā būtu viss nepieciešamais nodrošinājums jauno mākslinieku izaugsmei un veiksmīgam mūzikas apguves procesam

ir rūpējušies fantastisks personāls, kuru ieguldījums skolas attīstībā ir ļoti augstu vērtējams. Par ilggadēju un godrātīgu darbu
pateicamies Karīnai Fišerei, Velgai Vilkai, Raitai Fišerei, Jānim
Pavasaram, Ausmai Čeglei, Dzintrai Zemītei, Sandrai Rūtenbergai,
Andrejam Klinovičam un Inesei Pētersonei.
Bauskas Mūzikas skolas kolektīva vārdā aicinu visus
mūsu skolas absolventus, pedagogus, bijušos darbiniekus, ciemiņus, sadarbības partnerus un mūzikas draugus 26.aprīlī
plkst.18.00 apmeklēt Bauskas Mūzikas skolas svētku koncertu „SkaNOŠU pasauli dzirdēt” Bauskas Kultūras centrā. Pēc
koncerta aicinām uz muzikālā vakara turpinājumu mūsu
mājās – Upmalas ielā 5.
...Savērpsim pavasari septiņos pavedienos,vērpsim tā, lai tie
varavīksnē tiecas, iekārsim tajā atslēdziņu, lai dziesmai vārti vaļā
liecas, lai atskan, lai sabirst notis kā sapņi, caur lietiem, caur sniegiem, zem zvaigznēm, zem saules mirdzuma no gadusimtu tāluma
lai skanošu pasauli dzirdu...

Anita Velmunska,
Bauskas Mūzikas skolas direktore

Muzicē pedagogi– no kreisās Jānis Esta, Valts
Fricsons, Juris Krūmmalis un Marjans Margēvics

Jurģu valsis 1997.gada pavasarī

Jurģi

Mūzikas skolas pedagogu kolektīvs 2013.gadā
«Bauskas Novada Vēstis» lasāmas arī Bauskas
novada mājas lapā www.bauska.lv
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Bērnu un jauniešu centrā
Marta aktivitātes Bauskas Bērnu
un jauniešu centrā
Martā, kad dienas pastiepušās garākas un spožajā saulē plaukst
pūpolu aitiņas, Bauskas Bērnu un jauniešu centrā kā ierasts aktīvi
darbojās pulciņu audzēkņi un arī ieradās skolēni no Bauskas un
Rundāles novadiem, lai piedalītos dažādos konkursos un skatēs.
7.martā Bauskas BJC notika jauno vides pētnieku forums "Skolēni
eksperimentē", kurā varēja vērot desmit dažādus pētījumus.
12.martā risinājās vides izziņas spēļu konkurss „Iepazīsti vidi!”,
kad skolēni, darbojoties pašu izveidotajās vides spēlēs, pārbaudīja
savas zināšanas un asprātību par Latvijas aizsargājamajām dabas
teritorijām. 19.martā vairāk kā simts dalībnieku pulcējās uz
skatuves runas konkursu un literāro uzvedumu skati, bet 20.martā
risinājās 5.-9.klašu koru konkurss „Dziesmai būt!”. Savukārt
jauniešu apvienība „Jums” kopā ar jaunatnes lietu speciālisti
Solvitu Jirgensoni piedalījās Jauniešu dienā Talsos un organizēja
Zemes stundu Gailīšu pagastā.

Ievij deju vainagā
Tāds dziļi simbolisks bija deju kopas „Mēmelīte” koncerta
nosaukums. Tāpat kā vainags ir apaļas formas, tā arī dejotāji,
tautas dejas soļus liekot, veido dažādus apļus. 16.marta vakarā
Elzas, Lotes, Kārļa, Martas, Mārča, Gerdas, Lindas, Rūda un
jauniešu grupas – kopā 208 dejotāji un viņu skolotājas Ligita un
Vija - simboliski izdejoja četru gadalaiku ritumu, katram savijot
atbilstošu deju vainagu. Pārpildītā Kultūras centra zāle liecināja par
vecāku, radu un draugu neviltoto interesi, cik plašs ir pusgada laikā
apgūtais repertuārs. Deju pedagoga uzdevums ir gan iemācīt soļus
un izprast ritmu, gan iemācīt attieksmi pret partneri – uzsmaidīt,
ieskatīties acīs, būt atbildīgiem vienam par otru un visiem kopā.
Uzliekot galvā ziedu vai zaru vainagu, mēs vairojam savu pozitīvās
domas. Tā arī šī koncerta apmeklētāji izjuta labvēlīgas enerģijas
starojumu, prieku un lepnumu gan par pirmajiem kautrīgajiem
solīšiem uz skatuves, gan jauniešu azartiskumu.

Meistarstāsti „Bauskas skapī”

21.martā pie mums viesojās Biržu rajona amatnieki un vietējās
rīcības grupas pārstāvji, kuriem bija svarīgi aprunāties par

turpmākiem kopīgiem projektiem.
Vītenes Repšienes (attēlā) aizraušanās ir Lieldienu olu
rotāšana: krāsotajā čaumalā tiek ieskrāpēti filigrāni raksti, uz
Bausku viņa bija atvedusi tikai mazu daļiņu no savas vairāk kā
trīs tūkstoši eksemplāru plašās kolekcijas. Bez tam viņa darina
jostas no vilnas dzijas un salmu puzurus. Baušķeniekiem bija
iespēja iepazīt arī Zitas Kumpelienes filcētās čības, šalles,
piespraudes, Odetas Bukauskienes rotaslietas, Vīta Jarecka kalēja
meistardarbus. Pasākuma dalībnieki saskatīja atšķirības rokdarbu
rakstu veidošanā un krāsu saskaņošanā.
Vislielāko atzinību un piekrišanu izpelnījās Kristīnes
Milišūnienes aitas piena siers. Tas bija pārsteigums, ka tepat
kaimiņos ap 2000 aitu ganāmpulkā ir arī slaucamas aitas.
Vecsaules folkloras kopa ieskandēja pavasara atnākšanu ar saules
dziesmām, un visi kopā varējām lustīgi izdejoties.
Tā kā mums bieži tiek jautāts, kas ir Bauskas skapis, tad 25.aprīlī
pie mums ir apsolījis viesoties mākslas zinātnieks Dainis Bruģis
ar stāstu par šo meistardarbu. Aicinām visus interesentus!

Satiec savu meistaru 5.aprīlī
Bauskas Bērnu un jauniešu centra Amatniecības un mākslas
centra „Bauskas skapis” telpās 5.aprīlī no plkst.15.00 - 18.00
savas prasmes demonstrēs un amata noslēpumos ļaus ielūkoties
šādi meistari:
1.Daile Feldmane- grāmatu vāku restaurācija
2.Pēteris Ozols- koka karošu grebšana
3.Ilze Krieviņa- filcēšana
4.Daiga Almane- mašīnadīšana
5.Tija Bušmane- podniecība,
6.Daira Jātniece- latviskie ēdieni
7.Indra Liepa- dekupāža
8.Aigars Urtāns- tautiska muzicēšana, galda dziesmas.
Šogad visu tradicionālo amatniecības prasmju, zināšanu, paražu
un rituālu tēma pie mums ir „Virtuve: Jaunas lietas, veco lietu
jaunā dzīve, telpas dekori, ēdieni, galda klājums, muzicēšana un
dziesmas. Laipni aicināti!

Benita Svareniece, Bauskas BJC direktore

Bauskas BJC audzēkņi - 41.Starptautiskā bērnu mākslas konkursa
„Lidice 2013” laureāti
gleznojumiem, vizuāli plastiskās mākslas darinājumiem. Latvijas
bērni konkursā piedalās kopš 2000.gada, un gadu gaitā tā tēmas
ir kļuvušas par nozīmīgu daudzu Latvijas mākslas skolu, pulciņu
un darbnīcu iedvesmas avotu.
Šogad izstādes organizatori Čehijas Republikā sadarbībā ar
UNESCO izstādei „Lidice 2013” ierosinājuši tēmu: „Manas zemes
tautas tradīcijas un kultūras mantojums”. No Bauskas Bērnu un
jauniešu centra vizuāli plastiskās mākslas pulciņa tika iesniegti
četri darbi. Paldies pulciņa dalībniecēm: Līgai Kristai Ratiņikai,
Lainei Druviņai, Klērai Maldutei un Laurai Lakovičai-Lakovicai.
Konkursam no 58 Latvijas novadiem un pilsētām tika iesūtīti
1128 darbi, no kuriem uz Lidici dosies 163 darbi – Latvijas kārtas
laureāti. To vidū Bauskas BJC audzēknes Lauras Lakovičas Lakovicas ilustrācija latviešu tautas pasakai „Rīgas varde un
Liepājas varde” un Klēras Maldutes zīmējums „Mana vecmāmiņa
- vērpējiņa”.
Uz konkursa noslēguma pasākumu un apbalvošanu, kas notika
7.martā Rīgas Latviešu biedrības namā, devāmies arī mēs – Bērnu
un jauniešu centra vizuālās mākslas pulciņa dalībnieki.

Daile Feldmane,
Bauskas BJC vizuālās mākslas pulciņa pedagoģe

Informācija

Jau 41.reizi Čehijas pilsētā Lidicē tiek organizēts starptautisks
bērnu mākslas konkurss. Konkurss tika aizsākts 1967.gadā kā
piemiņa Lidicē dzīvojušajiem bērniem – Otrā pasaules kara
upuriem. Šajā konkursā aicināti piedalīties visas pasaules bērni
un jaunieši no 4 –16 gadu vecumam ar saviem zīmējumiem,

Bauskas Kultūras centra kases
darba laiki:
P. 11.00-13.00 14.00-18.00
O. 11.00-13.00 14.00-18.00
T. 11.00-13.00 14.00-18.00
C. 11.00-13.00 14.00-18.00
P. 11.00-13.00 14.00-17.00
S. -; Sv. Kase darbojas arī stundu pirms pasākumiem. Tālrunis 63923291,
e-pasts:kultura@bauska.lv. Interneta adrese: kultura.bauska.lv

Tehniskā jaunrade Bauskas BJC
Tehniskā jaunrade kā interešu izglītības joma nodrošina ne
tikai saturīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, bet veicina arī
audzēkņu radošumu un loģisko domāšanu. Darbs ar konstruktoriem
un vienkāršiem modelēšanas veidiem audzēkņiem māca izprast darbības likumsakarības, rodas interese un vēlme orientēties tehnikas
un zinātnes pasaules daudzveidībā.
No šī mācību gada sākuma Bauskas BJC papildus dažādām
vizuālās mākslas, mūzikas, dejas un amatniecības interešu izglītības programmām uzsāktas realizēt tehniskās jaunrades un Lego
programmas.
11.martā BJC pirmo reizi tika organizētas LEGO sacensības
„Liekam kopā!”, kurās savas prasmes un radošo izdomu demonstrēja 12 dalībnieki (2 meitenes un 10 puiši). Katram dalībniekam
bija jāizpilda trīs uzdevumi: salikt augstāko un interesantāko
torni, pēc rasējuma uzbūvēt transporta līdzekli un pēc shēmas
izlocīt papīra lidmašīnu. Visu uzdevumu galvenais vērtējums bija
precizitāte, prasme lasīt shēmas un atbilstoši tām veidot modeļus
no plastmasas detaļām. Rezultāts bija labs, jo transporta līdzekļi
ripoja, lidmašīnas lidoja, torņi slējās stalti un izturīgi.
Nākamā tehniskās jaunrades aktivitāte plānota 15.maija pēcpusdienā pilsētas stadionā. Tie būs pūķu laišanas svētki „Astes
vējā plīvo!”. Piedalīties var jebkurš interesents ar savu gaisa pūķi
vai lidmodeli.
Dalībnieki var pieteikties līdz 6.maijam Bauskas BJC. Nolikums
un papildus informācija atrodama www.draugiem.lv/bauskasbjc
Ilze Krieviņa,
Bauskas BJC metodiķe

Noslēdzies vizuālo darbu
konkurss
Bērnu un jauniešu vizuālo darbu konkurss ,,Blaumaņa
brīnumzālītes” tika rīkots, atzīmējot rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa
150.dzimšanas dienu. Šī gadadiena ir iekļauta arī Apvienoto Nāciju
Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) svinamo
dienu kalendārā.
Konkursa mērķis bija rosināt bērnu un jauniešu interesi par
R.Blaumaņa literārajiem darbiem, apzināt savas nacionālās kultūras
bagātības.
Konkursā piedalījās 1115 dalībnieki no vairāk nekā 100 Latvijas
skolām. Konkursa uzdevums bija izveidot ilustrāciju brīvi izvēlētam
R.Blaumaņa literārajam darbam, pamatojot savu izvēli un domājot par
rakstnieka darbos rodamajām ētiskajām pamatvērtībām, kas nosaka
pilnvērtīgu cilvēka mūžu: mīlestību, darba prieku un humora izjūtu.
Konkursa laureātu vidū ir arī Bauskas novada meitenes. Bauskas
Mākslas skolas vecāko klašu izglītojamie kompozīcijas skolotājas
Signes Pansovas vadībā ilustrēja noveli „Nāves ēnā”, dzejoli „Tālavas
taurētājs” un pasaku „Velniņi”. Konkursa laureātes Ina Jajus, Inga
Jajus un Eva Linde zīmēja ilustrācijas novelei ,,Nāves ēnā”. Uz
melna toņpapīra ar krāsu un gaišu sudraba sēpiju zīmuļiem radītie
darbi parliecināja ar savu profesionālo izteiksmību un piesātināto
dramatismu.
Konkursa laureāte Lauma Zelča ir skolotājas Aivas Linkevičas
audzēkne no Bauskas Valsts ģimnāzijas. Meitene ilustrēja R.
Blaumaņa noveli „Nezāle”.
Izvērtējot konkursa dalībnieku zīmējumus, īpaša uzmanība tika
pievērsta bērnu un jauniešu radošumam, izpratnei par R.Blaumaņa
darbiem, godīgumam un patiesai attieksmei, jaunām idejām un
vizuālajam izteiksmīgumam.
Konkursa rezultātā no labākajiem darbiem izveidota ceļojoša
izstāde, kas būs skatāma Eiropas Savienības mājā Rīgā, Latvijas
bibliotēkās un muzejos. Konkursa noslēgums un laureātu
apbalvošana notiks 12.aprīlī Ērgļos, R.Blaumaņa memoriālajā
muzejā „Braki” un Ērgļu Saieta namā.

Mārīte Šulce, Bauskas Mākslas skolas direktore

„Mana pirmā grāmatiņa”
20.martā notika
bibliotēkas
organizēts
izbraukuma
pasākums pie
Mežgaļu skolas
bērnudārza
piecga-dīgajiem
un sešgadīgajiem
bērniem.
Tā kā šajā
vecumā bērni sāk
iepazīt burtus un lasīt, devos uz pirmsskolas izglītības iestādi,
lai iepazīstinātu ar Brunavas bibliotēkas jaunākajām bērnu
grāmatiņām. Visi kopā pārrunājām, kādas grāmatiņas viņiem
vislabāk patīk, ko nedrīkst darīt ar grāmatiņām, par iespējām ko
vēl bez grāmatu lasīšanas bērni dara bibliotēkā. Pasākuma ietvaros
gājām rotaļās, un tika sarunāta jau nākamā tikšanās pavasarī, kad
bērni brauks ciemos pie mums uz Brunavas bibliotēku.
Bērniem tika uzdots mājas darbs – uzzīmēt savu mīļāko pasaku
varoni, vai mīļākās grāmatas varoni. Darbiņi jau ir saņemti, tie
tiks izvietoti pie Brunavas kluba, lai visi var tos apskatīt. Novēlu
gan bērniem, gan vecākiem – lai katram no jums būtu sava mīļākā
grāmata, ko ik pa laikam pārlasīt vēl un vēl...

Ilze Kursiša,
Brunavas bibliotēkas vadītāja
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Sporta aktivitātes novadā
Tautas sports
Marta pirmajā sestdienā Bauskas novada pašvaldības sporta
bāzē, novada domes ēkā un sporta namā „Mēmele” risinājās
Bauskas novada pašvaldību IV atklātās Ziemas/Pavasara sporta
spēles. Kopumā aizraujošajā sporta pasākumā iesaistījās ap 200
dalībnieku no Bauskas novada pagastiem un kaimiņu novadiem.
Pašvaldību kopvērtējumā tika vērtēti 5 sporta veidos uzrādītie
labākie rezultāti. Šajā gadā tika nolemts vērtējumā iekļaut arī
sacensības badmintonā.
Tikai vēlā vakara stundā, noslēdzoties šautriņu mešanas
sacensībām, varēja noskaidrot IV sporta spēļu kopvērtējuma
uzvarētājus.
Tradicionāli ātrākie, prātīgākie un veiklākie bija Gailīšu pagasta
komandas dalībnieki, viņi saņēma novada sporta spēļu lielo kausu,
aiz sevis atstājot baušķeniekus un Vecumnieku novada vienību.
Tālāk pagasti sarindojās šādā kārtībā: Code, Rundāles novads,
Ceraukstes pagasts, Mežotne. Ar nepilnu ieskaišu skaitu - Īslīce,
Iecavas novads, Dāviņi.
ŠAHS – galv.tiesnesis Māris Bergs (5 komandas)
1.Rundāles novads – Vilnis Pureniņš, Harijs Vīndedzis, Anda
Liškauska;
2.Gailīšu pagasts – Jānis Skuja, Leons Supjevs, Guna Grauze;
3.Ceraukstes pagasts – Maigonis Avotiņš, Andris Zomerovskis,
Ruta Dubinska;
4.Vecumnieku novads – Māris Kalniņš, Jānis Kalējs;
5.Bauskas pilsēta – Didzis Briedis, Laimonis Katilāvičs, Herta
Slimpe.
DAMBRETE – galv. tiesnesis Māris Bergs (6 komandas)
1.Bauskas pilsēta – Mārtiņš Junkurēns, Jānis Štāls, Aija Elksnīte;
2.Rundāles novads – Jānis Pavlovskis, Gatis Artimovičs, Valentīna
Žuravļova;
3.Gailīšu pagasts – Elīna Indriksone, Gunita Indriksone, Guntis
Paegle;
4.Codes pagasts – Jānis Kļaviņš, Vilnis Hiršfelds, Maiga Griķe;
5.Mežotnes pagasts – Mihails Makarovs, Aivars Muižzemnieks,
Una Mašinska;
6.Ceraukstes pagasts – Matīss Štāls, Kristaps Maskalis, Valda
Ņekrasova.
GALDA TENISS – galv. tiesnesis Modris Indriksons (8
komandas)
1.Īslīces pagasts – Karīna Gailiša, Valērijs Bobrovņikovs,
Zigmants Gulbis;
2.Gailīšu pagasts – Ieva Indriksone, Lauma Indriksone, Arnis
Sabaļausks;
3.Rundāles novads – Lidija Martinkena, Aivars Kamols, Dāvis
Indrikovs;
4.Bauskas pilsēta – Ģirts Mucenieks, Aleksis Iļjins, Viktorija
Agejeva;
5.Ceraukstes pagasts – Amanda Zariņa, Māris Ladiga, Normunds
Krjukovs;
6.Vecumnieku novads – Uldis Neimanis, Raimonds Mucenieks,
Linda Bagdone;
7.Codes pagasts – Ivars Štelmahers, Kristaps Kaņeps, Silga Ose;
8.Mežotnes pagasts – Ilze Cielava, Romāns Grīslītis, Ruslans
Kurašēvičs.
DARTS – galven. tiesnesis Areta Kovaļevska (7 komandas)
Dāmu komandām:
1.Bauskas pilsēta – Ilva Kalniņa, Biruta Skvirecka, Anita Māldere;
2.Vecumnieku novads – Ilze Užule, Lonija Stare, Olita Simaško;
3.Gailīšu pagasts – Evija Liepa, Sanita Anspoka, Dina Tamašūne;
4.Codes pagasts – Areta Kovaļevska, Iveta Mākulēna, Anita Venta;
5.Ceraukstes pagasts – Agita Čekša, Airita Kārkliņa, Jogita
Kalniņa;
6.Īslīces pagasts – Linda Fedosējeva, Andīna Siliņa, Karīna
Bražule;
7.Mežotnes pagasts – Laura Rozenbauma, Ieva Švēriņa, Alīna
Bērziņa.
Kungu komandām:
1.Vecumnieku novads – Ingus Trušinskis, Reno Roga, Guntars
Stipins;
2.Codes pagasts – Arnis Vents, Oskars Kovaļevskis, Raimonds
Jankūns;
3.Gailīšu pagasts – Andris Rācenis, Vilnis Turks, Ēriks Liepa;
4.Bauskas pilsēta – Aleksandrs Kalderauskis, Gunārs Meļķis,
Indulis Jaudzems;
5.Ceraukstes pagasts – Kristaps Čekšs, Ermīns Urtāns, Kristaps
Auziņš;
6.Īslīces pagasts – Artūrs Zaķis, Raivis Naumovs, Elvijs Čužinskis;
7.Mežotnes pagasts – Juris Grīslītis, Ričards Pažemeckis, Didzis
Rumba.
Komandu kopvērtējumā:
1.Vecumnieku novads
2.Bauskas pilsēta
3.Codes pagasts
4.Gailīšu pagasts
5.Ceraukstes pagasts
6.Īslīces pagasts
7.Mežotnes pagasts
ZOLE – galv. tiesnesis Ziedonis Putāns (9 komandas)
1.Gailīšu pagasts – Agris Bergmanis, Kaspars Inaps;
2.Codes pagasts – Andris Ķikurs, Kārlis Ķikurs;
3.Mežotnes pagasts – Virgus Grigs, Edgars Borisēvičs;
4.Īslīces pagasts – Ziedonis Putāns, Valts Linde;
5.Vecumnieku novads – Ivars Zadovskis, Ivars Sprancis;
6.Ceraukstes pagasts – Jons Ramons, Andris Ramons;
7.Rundāles novads – Juris Volodins, Aigars Odziņš;
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8.Dāviņu pagasts – Aina Slucka, Aivars Vancāns
9.Bauskas pilsēta – Valdis Veips, Zintis Alksnis.
GALDA HOKEJS – galv. tiesnesis Jānis Ozoliņš
1.Mārtiņš Neibauers– Vecsaule;
2.Jānis Ozoliņš – Vecsaule;
3.Roberts Čekšs – Ceraukste;
4.Armands Pudulis – Vecsaule;
5.Kristers Odziņš – Rundāle;
6.Renārs Odziņš – Rundāle;

Vecākajā grupā, kurā piedalījās no 65 līdz 70 gadus veci sportisti, A. Abramovs izcīnīja zelta medaļu. Tāds pats panākums savā
vecuma grupā V. Iļjinam. Grūtāk cīņā par medaļām klājās I. Slakteram – viņa grupā bija visvairāk konkurentu. Trīs cīņās tika gūtas
divas uzvaras un piedzīvots viens zaudējums, kas ļāva iegūt sudraba
medaļu. Latvijas Sporta veterānu savienības amatpersonas atzina,
ka, vērojot cīkstoņu aktivitātes, iespējams, ka nākošajās veterānu
sporta spēlēs šis sporta veids tiks iekļauts oficiālajā programmā.

1.Lauma Indriksone – Gailīši;
2.Ieva Indriksone – Gailīši;
3.Anete Jaunzeme – Vecsaule.
NOVUSS – galv. tiesnesis Aldis Pavilons (7 komandas)
1.Vecumnieku novads – Ainārs Čudars, Normunds Citovičs,
Dzintra Čudare;
2.Bauskas pilsēta – Marina Rīna, Raimonds Smalkais, Vilnis
Pelcers;
3.Codes pagasts – Jānis Salna, Jānis Brazovskis, Santa Gudža;
4.Īslīces pagasts – Anita Krastiņa, Viktors Kļimantovičs, Dainis
Fikss;
5.Gailīšu pagasts – Maija Bula, Ivo Ginters, Ēriks Liepa;
6.Rundāles novads – Ligita Kapele, Agris Segliņš, Māris Brūvelis;
7.Mežotnes pagasts – Aldis Pavilons, Matīss Jonāns, Kristiāna
Greiere.
BADMINTONS – galv. tiesnesis Ivars Prīsis (6 komandas)
1.Iecavas novads – Vilnis Goldmanis, Agnese Gāga;
2.Ceraukste pagasts – Alberts Bajārs, Elīna Gruncka;
3.Mežotnes pagasts – Vladislavs Kurašēvičs, Kristiāna Greiere;
4.Gailīšu pagasts – Madara Veipa, Kaspars Priedols;
5.Bauskas pilsēta – Jānis Kalējs, Krista Pumpure;
6.Codes pagasts – Solvita Rotberga, Justs Baltmanis.

17.martā noslēdzās vairākus mēnešus ilgusī Bauskas novada
kausa izcīņa volejbolā veterāniem. Sacensības iesākās pagājušā gada
novembrī. Komandas kopumā, lai noskaidrotu spēcīgāko vienību,
savstarpēji tikās trīs kārtās. Veterānu volejbola turnīrā iesaistījās
septiņas vienības. Spēcīgākie, kā allaž, izrādījās Vecumnieku
novada volejbolisti, kuru komandā iesaistījās vairāku paaudžu šī
sporta veida cienītāji. Viņi izcīnīja četrpadsmit uzvaras, piedzīvoja
arī trīs zaudējumus. Sīvākās cīkstēšanās Vecumnieku komandai
izvērtās ar Īslīces I un Mežotnes komandām. Tikai pēdējā sacensību
dienā noskaidrojās otrās un trešās vietas ieguvēji. Gūtie punkti Vecumnieki – 46, Īslīce I – 35, Īslīce II – 34, Mežotne – 44, JK – 27,
Vecsaule – 10, Ugunsdzēsēji – 0. Volejbolistu apbalvošana notiks
pēc novada volejbola čempionāta noslēguma, kopīgā pasākumā.

Sirsnīgs paldies visām pašvaldībām, kas iesaistījās sporta
svētkos un noteikti jāatzīmē sacensību tiesnešu operatīvā un
kvalitatīvā darbība.

Galda teniss
9.un 10.martā Bauskas novada sporta bāzes hallē risinājās sporta
centra „Mēmele” balvu izcīņa galda tenisā piektā, pirmspēdējā,
kārta. Kopumā sacensībās piedalījās mazāks dalībnieku skaits
nekā ierasts, jo patraucēja gan aukstais laiks, gan citu organizāciju
rīkotās sacensības.
Bauskas novada sporta centra “Mēmele” balvu izcīņas V kārta
II līga
Meitenes: Viktorija Prohorova (Rīga), Jūlija Otļagova (Rīga),
Linda Veņikova (Īslīces p.),
Zēni: Vladimirs Šlikovs (Olaine), Atis Brencis (Gailīšu p.),
Mārtiņš Bergmanis (Skaistkalne)
I līga:
Meitenes: Karīna Gailiša (Īslīces p.), Lauma Meimere (Bauska),
Viktorija Agejeva (Bauska),
Zēni: Roberts Puriņš (Bauska), Alberts Bērziņš (Rīga), Ģirts
Mucenieks ( Bauska),
Augstākā līga
Vīrieši: Egmonts Cildermanis (Iecava), Roalds Cildermanis
(Iecava), Valērijs Bobrovņikovs (Īslīces p.),
Sievietes: Ieva Indriksone (Gailīšu p.), Lidija Martinkena
(Rundāle), Lauma Indriksone (Gailīšu p.)
Pēdējā sacensību kārta iecerēta 20.-21.aprīlī.

Veterānu sports
Jelgavā 2. martā notika Latvijas Sporta veterānu savienības
sacensības volejbolā un basketbolā. Bauskas novadu pārstāvēja
divas kungu volejbola vienības. Vīri vecākajā grupā Jāņa
Upelnieka vadīti sīvā cīņā piekāpās Jelgavas novada vienībai un
ieguva sudraba godalgas. Šoreiz ārpus godalgoto vietu ieguvējiem
palika pagājušā gada sporta spēļu sudraba laureāti, kungi 55+
vecuma grupā. Zaudējums apakšgrupā neļāva pacīnīties par
uzvarētāju titulu.
Šogad ar vairākiem sporta veidiem eksperimentāli ir paplašināta
Latvijas Sporta
veterānu savienības sporta spēļu
programma, starp
tiem arī brīvā cīņa.
Jelgavā sacensības organizēja
Latvijas Lauksaimniecības universitātes Sporta
klubs, brīvās cīņas entuziasts un
treneris Boļeslavs
Matusēvičs kopā
ar Latvijas Sporta
veterānu savienību. Bauskas novadu šajās sacīkstēs
pārstāvēja Vladimirs Iļjins, Anatolijs Abramovs
un Igors Slakters.

Veterānu volejbols

1.VECUMNIEKI – Guntis Kalniņš, Ints Kalniņš, Rihards
Melgailis, Raivis Melgailis, Edgars Gulbis, Māris Plēsnieks,
Andris Tupiņš, Jānis Kovals, Ainārs Balcers, Ivars Sproģis.
2.ĪSLĪCE I – Aldis Ukstiņš, Jānis Vastlāvis, Bogdans Kohanovskis,
Mihails Gorškovs, Boriss Muravjovs, Alfons Zaķis, Valdis Tijons,
Ivars Mičāns.
3.ĪSLĪCE II – Gedimins Ignatavičs, Didzis Domokējevs, Māris
Kligins, Jānis Krūmiņš, Gvido Grīgs, Jānis Jirgensons, Dainārs
Kondrāts, Juris Artimovičs.
4.MEŽOTNE – Guntis Ķincis, Guntis Mašinskis, Uldis Kolužs,
Normunds Jubelis, Gunārs Šteinhards, Egīls Šults, Aivars
Andreika, Raimonds Ušvils.
5.JK – Jānis Kalējs, Rolands Linejs, Aigars Skrastiņš, Normunds
Priede, Gints Skrulis, Dzintars Dzenis, Viktors Kutņenko, Egīdijs
Balčūns, Aleksandrs Piroga.
6.VECSAULE – Andris Kvedars, Jānis Skrējāns, Igors Gaugers,
Ģirts Bērzleja, Mareks Zanders, Ivars Zanders, Juris Dubinskis,
Gatis Kotāns.
7.UGUNSDZĒSĒJI – Ralfs Šastakovičs, Nils Šastakovičs, Pāvels
Sedovs, Vairis Untāls, Jānis Mičūrovs, Andris Purviņš, Aldis
Kalniņš, Guntars Kanašķis, Henrijs Paeglis.

Invalīdu sports
Kā ik gadus pavasara pirmajā mēnesī, novada pašvaldības sporta
bāzē tiek rīkoti Pavasara sporta svētki cilvēkiem ar invaliditāti. Šajā
reizē pasākums pulcēja vairāk kā 100 dalībnieku. Pirmo reizi uz
Bauskas novada pasākumu tika uzaicināti viesi no Biržiem. Jaukās
dāmas sveica Bauskas invalīdu sporta un rehabilitācijas biedrības
„Bauska” valdes priekšsēdētāju Ilgoni Renci un priecājās par iespēju
padalīties savā pieredzē un vērot mūsu puses invalīdu aktivitātes.
Savus apsveikuma vārdus klātesošajiem teica arī Bauskas novada
Sociālā dienesta sociālā darbiniece personām ar funkcionāliem
traucējumiem Daiga Supe. Vairākās, pielāgotās, aktivitātēs iesaistījās gan dāmas gados, gan bērni un vīri ratiņkrēslos. Aktīvā diena
aizritēja ātri un pēc sātīgām zemnieku saimniecības „Strīķeri”
gādātajām pusdienām pasākuma dalībnieki pulcējās uz uzvarētāju
apbalvošanu. Dalībnieki sporta svētku medaļas aizveda uz Siguldu,
Biržiem, Rundāles novadu. Ar katru gadu aktīvāki paliek Vecsaules
pagasta cilvēki ar invaliditāti. Stafetes sacensībās, sev par lielu
prieku, nepārspēti palika īslīcieši! Pirmo reizi invalīdu sporta spēlēs
varēja sacensties galda hokeja turnīrā, kas īpaši aizrāva jaunākās
paaudzes dalībniekus. Pavasara ziedu pušķis visiem, kas atbalstīja
šo emocionālo pasākumu un iesaistījās tā vadīšanā.

Inga Ūbele,
sporta centra “Mēmele” galvenā speciāliste
FOTO Uldis Varnevičs “Bauskas Dzīve”
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Bērnu un jauniešu sports
Jaunatnes basketbola līga

Bauskas novada skolu sacensības
cīņā

Latvijas čempionātā basketbolā Swedbank LJBL 2. divīzijas
centra zonā Bauskas novada sporta skolai spēlē zēnu komandas
U-12,U-13,U-14,U-15, U-17. Savā zonā visveiksmīgāk spēlē
U-15 un U-17 zēni. Šo komandu treneri Līga Rimševica un Māris
Šekavs. Šīs komandas šobrīd ir pirmajā vietā. Trešo vietu ieņem
U-14 zēnu komanda. Trenere L.Rimševica.
Komandas ir saliedētas un spēj veiksmīgi uzvarēt tādus basketbola
centrus kā, Iecava, Jūrmala, Limbaži/Salacgrīva.

15. martā sporta centrā ’’Mēmele” norisinājās Bauskas novada
sacensības cīņā. Sacensībās piedalījās 68 dalībnieki no 9 izglītības
iestādēm.
Vissīvākā sāncensība bija starp Codes pamatskolu, Īslīces vidusskolu,
Bauskas 2. vidusskolu un Mežotnes pamatskolu. Lai arī pārējo skolu
audzēkņi ieguva godalgotās vietas, pirmajā četriniekā kopvērtējumā
tiem bija grūti iekļūt, jo dalībnieku skaits visā komandā bija neliels.

Komanda U-17 -1.vieta spēlē:
1.Raivo Auziņš, 2.Roberts Cers
3.Gatis Daukša, 4.Valts Dreimanis
5.Anrijs Janševskis, 6.Rinalds Ņikaņins
7.Jānis Paškevičs, 8.Jānis Rācenis
9.Elvis Simanovičs, 10.Endijs Simanovičs
11.Krišjānis Sondors, 12.Oskars Skuja
13.Valters Sniedzītis

Kopvērtējums starp skolām vietu secībā:
1.Īslīces vidusskola
2.Codes pamatskola
3.Bauskas 2. vidusskola
4.Mežotnes pamatskola
5.Jaunsaules pamatskola
6.Mežotnes internātskola
7.Griķu pamatskola
8.Bauskas pilsētas sākumskola
9.Mežgaļu pamatskola

Komanda U-14 -3.vieta spēlē:
1.Rihards Augucevičs, 2.Einārs Ivanovs
3.Arnis Cimermanis, 4.Roberts Ginters
5.Haralds Ladusāns, 6.Artis Lakovičs-Lakovics
7.Edgars Ramonas, 8.Emīls Rūgums
9.Andrejs Vargušenko, 10.Rihards Veiss
11.Roberts Vītoliņš
12.Aleksis Kazlausks
Komanda U-15-1.vieta spēlē:
1.Mārtiņš Ābele
2.Miks Cepure
3.Niks Konstantīns Dibets
4.Matīss Gulbis
5.Niklāvs Kalniņš
6.Reinis Krūmiņš
7.Ričards Krūmiņš
8.Artis Lagužnieks
9.Mārtiņš Minkevičs
10.Armands Segliņš
Priecē vecāku atsaucība un līdzjušana mājas spēlēs un jauniešu
vēlme regulāri un mērķtiecīgi trenēties, braukt uz sacensībām agrajos
sestdienu un svētdienu rītos. Tikai tā var augt un veidoties darbīgas un
mērķtiecīgas personības, kuras pārvarot grūtības iet uz noteiktu mērķi.

Biruta Grantiņa
Bauskas novada BJSS direktore
Dambrete

Līdz 26kg
1.Kristians Kurmēņevs (Mežotnes pamatskola)
2.Jēkabs Ķikurs (Bauskas 2. vidusskola)
3.Aigars Skuja (Īslīces vidusskola)
Līdz 35kg
1.Vadims Beļuga (Codes pamatskola)
2.Andrejs Maslobojevs (Bauskas 2. vidusskola)
3.Elvis Kublinskis (Bauskas 2. vidusskola)
Līdz 45kg
1.Raivo Ivzāns (Bauskas 2. vidusskola)
2.Dans Kaņeps (Mežotnes pamatskola)
3.Aksels Griba (Īslīces vidusskola)
Līdz 55kg
1. Lauris Kirilko (Bauskas pilsētas sākumskola)
2. Artūrs Žīžs (Codes pamatskola)
3. Daniels Sabaļauskis (Mežotnes pamatskola)
Vecākajā grupā, līdz 50kg
1.Edijs Buka (Īslīces vidusskola)
2.Artūrs Rjabčenkovs (Codes pamatskola)
3.Julians Popovičs (Bauskas 2. vidusskola
Līdz 60kg
1.Renārs Rimševics (Bauskas 2. vidusskola)
2.Armands Lauva (Īslīces vidusskola)
3.Pēteris Medvedevs (Codes pamatskola)
Līdz 70kg
1.Mārcis Dūna (Codes pamatskola)
2.Dainis Milliņš (Īslīces vidusskola)
3.Deniss Boļšokovs (Mežotnes internātvidusskola)
+70kg
1.Egīls Lejnieks (Īslīces vidusskola)
2.Tedijs Turks (Īslīces vidusskola)
3.Zigmārs Mahnovs (Griķu pamatskola)
Meitenes
Līdz 50kg
1.Helēna Pahomova (Mežotnes pamatskola)
2.Linda Laizāne (Īslīces vidusskola)
3.Elizabete M. Mašeka (Jaunsaules pamatskola)
Līdz 66kg
1.Kristiana Greiere (Mežotnes pamatskola)
2.Līva Jaseviča (Codes pamatskola)
3.Zane Vackare (Jaunsaules pamatskola)

Jeļena Kotenkova,
BJSS mācību pārzine
Dambrete

Bauskas novada jaunie cīkstoņi
krāj pieredzi

Ķekavas novada Daugmales sporta zālē risinājās atklātās sporta
sacensības brīvajā cīņā. Tajās piedalījās jaunie cīkstoņi brīvajā
cīņā no vadošajām sporta skolām.
Visvieglākajā svarā līdz 20 kg pirmo vietu ieguva Oļegs Ķeresars
( treneris A. Vasiļjevs) no Codes pamatskolas. Puisis sacensībās
izcēlās ar vēlmi uzvarēt.
Svara kategorijā līdz 27 kg otro vietu ieguva E.Solfikāničs
(treneris J.Ručkanovs) .
Lielu sparu un neatlaidību rādīja Jēkabs Līdaka ( treneris A.
Vasiļjevs) viņš svarā līdz +32 kg uzvarot četras cīņas, ieguva 1.
vietu. Jēkaba „kroņa” paņēmiens ir „ačgārnais gurns” , to izpilda
aizsargājoties pret „iegājienu kājās”. Visu sacensību laiku Jēkabs
centās pielietot šo paņēmienu. Vienā no cīņām pretiniekam ieejot
Jēkaba kājās, zēns nedomādams veica savu „kroņa” paņēmienu.
Šajā svarā otro vietu ieguva Kristians Aleksējevs un trešo vietu
Andrejs Maslobojevs (treneris J. Ručkanovs). Raivo Ivzāns
viegli pieveica divus savus pretiniekus un iekļuva finālā. Cīnoties
par pirmo vietu viņš pirmajā puslaikā zaudēja. Pēc 30 sekunžu
pārtraukuma Raivo sacīja, ka pretinieks ir ļoti stiprs. Treneris
A. Vasiļjevs stingri un pārliecinoši motivēja sportistam ticību
saviem spēkiem. Nākamajos divos periodos Raivo uzvarēja un
izcīnīja svaru kategorijā līdz 40 kg pirmo vietu. Svarā līdz 32kg
vecākajā grupā otro vietu ieguva Didzis Jonāns, bet trešo vietu
Elvis Kublinskis un M. Rjabcevs, visi trīs A. Vasiļjeva audzēkņi.
Viņu galvenais uzdevums pēc trenera norādījuma bija uzvarēt N.
Štikovu no K. Kundziņskolas. Pirmais pret N.Štikovu stājās Elvis
Kublinskis, pirmo periodu Elvis sīvā cīņā tehniski pārliecinoši
uzvarēja. Iznākot otro perioda cīņas sākums Elvim bija ļoti
pārliecinošs, bet negaidīti N.Štikovs veica paņēmienu metiens
pār gurnu, Elvis paspēja sagatavoties sākuma aizsardzībai, bet
diemžēl N. Štikovs bija nedaudz pārāks, tāpēc uzvarēja Elvi.
Līdzīgi cīnījās arī pret Didzi Jonānu, uzvarot pirmo periodu un
zaudējot otrajā. Finālā Didzis Jonāns no Codes pamatskolas
tikās ar Niklāvu Štikovu no K. Kundziņskolas. Pirmais periods
risinājās ļoti spraigi, perioda beigās Didzis Jonāns veicot
paņēmienu ”parterī”, kas tiek vērtēts ar diviem punktiem to
izpildīja veiksmīgi. Tiesnesis šos divus punktus neieskaitīja, zālē
atbalstītāji protestēja, bet tas netika ņemts vērā. Ar rezultātu 6
pret 5 Didzis Jonāns pirmo periodu zaudēja. Cīņu gala rezultātā
vinnēja Niklāvs Štikovs.
Vissīvākā konkurence bija 30 kg –jaunākajā grupā. Šajā svaru
kategorijā 3.vietu ieguva Dāvis Rimševics. Viņš viegli uzvarēja
divas cīņas un iekļuva ceturtdaļfinālā. Tur tikās ar pieredzējušu
cīkstoni M. Apsiti. Pieredzes trūkums un uztraukums neļāva
Dāvim Rimševicam parādīt visu ko viņš spēj, tādēļ gala rezultātā
zaudējums. Par trešo vietu cīnoties Dāvis parādīja skaistu un
pārliecinošu cīņu ar Aleksu Prohorovu no Jelgavas. Aleksa
trenerim atlika vien noskatīties, kā viņa audzēknis zaudē, jo Dāvis
neatstāja savam pretiniekam nekādu izredžu uzvarēt.
Līdz 58 kg Misa Edijs un Jānis Aivars Dubovs ( treneris J.
Ručkanovs) izcīnīja trešās vietas. Līdz 50 kg trešo vietu izcīnīja
Julians Popovičš ( treneris A. Vasiļjevs).
Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolai izveidojusies
laba sadarbība ar cīņās centriem Daugmalē un Kalnciemā. Šīs
sacensības veicina meistarības izaugsmi jaunajiem cīkstoņiem.

Jeļena Kotenkova, BJSS mācību pārzine

Latvijas meistarsacīkstes junioriem brīvajā cīņā
Liepājas Olimpiskajā centrā notika valsts nozīmīgākās
sacensības junioriem brīvajā cīņā.
Bauskas novadu pārstāvēja jaunie cīkstoņi Una Maslabojeva,
Renārs Rimševics, Valentīns Lavreckis, Daniels Lavrinovičs,
Sandis Četvergs.
Sīvā konkurencē par trešo vietu cīnījās Daniels Lavrinovičs,
kuram ir laba tehniskā sagatavotība, bet diemžēl šoreiz Danielam
neizdevās iekļūt vadošajā trijniekā. Meiteņu vērtējumā otro vietu
svara kategorijā līdz 48 kg izcīnīja Una Maslobojeva. Svara
kategorijā līdz 55 kg trešo vietu un bronzas medaļu izcīnīja Renārs
Rimševics. Sporta skola desmit komandu konkurencē izcīnīja
piekto vietu, bet treneru vērtējumā, no divdesmit treneriem Jurijs
Ručkanovs ierindojās 8.-9. vietā.
Novada cīņas speciālistiem soli pa solītim jācenšas nostiprināt
jauno sportistu meistarību- tehniskā, taktiskā un psiholoģiskā
sagatavotībā.

Jeļena Kotenkova,
BJSS mācību pārzine
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Bauskas Novada Vēstis

Informācija, sludinājumi, ziņojumi, apsveikumi
Kultūras pasākumi novadā aprīlī
Norises laiks

Norises vieta

Aprīlis
Aprīlis

Bauskas novada dome
Bauskas Kultūras centrs

Aprīlis

Pilsonības un migrācijas
pārvaldes Bauskas nodaļa

Pasākuma nosaukums

Tautas fotostudijas „Bauska” izstāde „Mēs Latvijai”
Tautas fotostudijas „Bauska” dalībnieču izstāde „Pasaule sievietes
acīm” Tautas fotostudijas „Bauska” iekšējā konkursa „Labākā
2012.gada bilde” izstāde

Tautas fotostudijas „Bauska” vasaras plenēra izstāde
„Vasara – Tūja – Latvija”
Aprīlis
Bauskas Valsts ģimn. bibliotēka
Fotogrāfes Lindas Kaufmanes izstāde „Ziemas glezniņas”
Aprīlis
Uzvaras vidusskola
Tautas fotostudijas „Bauska”izstāde „Pavasaris”
Aprīlis
Bauskas novadpētniecības muzejs Tautas fotostudijas „Bauska” 55 gadu jubilejai veltīta izstāde
„Laiku lokos”
Aprīlis
Bauskas bērnu bibliotēka
Fotogrāfa Raita Ābelnieka izstāde „Sveicot pavasari”
Aprīlis
Iecavas bibliotēka
Tautas fotostudijas „Bauska” izstāde „Skatiens aiz robežas”
līdz 11.aprīlim
Bauskas Novadpētniecības un
mākslas muzejs
Dinas Ābeles gleznu un ikonu izstāde „ TUVĀK BŪT...”
līdz 14.aprīlim
Bauskas Novadpētniecības un
mākslas muzejs
Latvijas Zinātņu akadēmijas informatīva izstāde ”Četras
svarīgākās latviešu trimdas politiskās akcijas ārzemēs
padomju okupācijas laikā”
1.aprīlī plkst.13
Ceraukstes Tautas nams
Lieldienu pasākums „Nāc nākdama, Lieldieniņa!”
6.aprīlī plkst.15
Bauskas Kultūras centrs
Senioru kora „Sarma” draudzības koncerts; viesi -Jelgavas
senioru koris „Gaisma”, Ceraukstes deju kopa „Sendienas” un
Bauskas Kultūras centra vokālais ansamblis „Eliksīrs”
6.aprīlī plkst. 18
Bauskas pils muzejs
Liepājas Simfoniskā orķestra „Amber Sound Brass Quintet” koncerts
8.aprīlī plkst.18
Bauskas Kultūras centrs
Bauskas Tautas teātra aktrises Valdas Prokopenko 50 gadu
jubileja - izrāde “Divkauja”
10.aprīlī plkst.12
Bauskas Kultūras centrs
Veselību veicinošs konkurss 5.klasēm „Esi gudrs – būsi vesels!”
11.aprīlī plkst.19
Bauskas Kultūras centrs
Vara Vētras koncerts „Viena mirkļa dēļ...”
12.aprīlī plkst.13
Bauskas Kultūras centrs
Valmieras kinostudijas teātris bērniem „Supervaronis Augustiņš”
13.aprīlī plkst.12
Bauskas Novadpētniecības un
mākslas muzejs
Izstāde - Bauskas Tautas foto studijai 55 „LAIKU LOKOS”
13.aprīlī plkst.20
Vecsaules saieta nams
Pasākums „Putni dzied”
14.aprīlī plkst.12
Īslīces Kultūras nams
Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku deju kolektīvu
skate „Ceļā uz Deju svētkiem...”
14.aprīlī plkst.17
Grenctāles Kultūras nams
Koru sadraudzības pavasara koncerts
17.aprīlī plkst.19
Bauskas Kultūras centrs
Nacionālo bruņoto spēku bigbenda koncerts
19.aprīlī plkst.15
Īslīces Kultūras nams
Bauskas un Rundāles novadu 5.-9. klašu deju kolektīvu
repertuāra atrādīšanas koncerts
19.aprīlī plkst.19.30 Kultūras centrs „Kamarde”
Vecsaules amatierteātra izrāde „Mazais ganiņš”
19.aprīlī plkst.20
Bauskas Kultūras centrs
Grupas „Prāta Vētra” koncertfilma „Vēl viena klusā daba”
19.aprīlī plkst.20
Ozolaines klubs
Koncerts „Dziesma ceļā uz svētkiem”
19.aprīlī plkst.22
Kultūras centrs „Dāvis”
Pavasara balle
20.aprīlī plkst.13
Bauskas Kultūras centrs
Bauskas Kultūras centra līnijdeju grupas „Hot Boots” sarīkojums
„Lielā dejas talka”
20. aprīlī plkst.16 Bauskas pils muzejs
Senā dzīvesveida skola „Tabaka un kafija”
21.aprīlī plkst.11
Bauskas Kultūras centrs
Bauskas, Iecavas, Rundāles novada koru skate „Ceļā uz
Dziesmu svētkiem”
21.aprīlī plkst.12
Vecsaules saieta nams
Radošās grupas darbu izstāde „Mēs un mūsu idejas”
23.aprīlī plkst.19
Bauskas Kultūras centrs
Liliputu cirks no Ukrainas
25.aprīlī plkst.13
Bauskas Kultūras centrs
Bauskas novada skolu konkursa „Gada klase 2013”
noslēguma pasākums
25.aprīlī plkst.19
Bauskas Kultūras centrs
Ceturtdienas kino vakara filma – komēdija „Sēņotāji”
26.aprīlī plkst.18
Bauskas Kultūras centrs
Bauskas mūzikas skolas jubilejas koncerts „SkaNOŠU
pasauli dzirdot”
26.27.28.aprīlī
Īslīces Kultūras nams
VI Starptautiskais Populārās mūzikas izpildītāju konkurssfestivāls „Aprīļa pilieni-2013”
27.aprīlī plkst.12
Bauskas Kultūras centrs
Bauskas novada „Jauniešu diena 2013”
27.aprīlī plkst.20
Vecsaules saieta nams
Vecsaules amatierteātra pirmizrāde I.Ziedonis “Krāsainās pasakas”
27.aprīlī plkst.22
Ceraukstes Tautas nams
Pavasara balle „Pie bocmaņa Andža”

Apsveicam

Aktuāli

29. martā Zelta kāzu jubileja
baušķeniekiem PJOTRAM un
VALENTĪNAI BĻINKOVIEM
5.martā dižu dzīves jubileju atzīmēja
Mežotnes pagasta iedzīvotāja
META DRIKSNA

Arī šogad 27.aprīlī no plkst. 9.00
plānotas Lielās talkas aktivitātes visā
Latvijā un mūsu novadā. Pagastos Lielās
talkas koordinatori ir pārvalžu vadītāji. Par
novadā un pilsētas teritorijā sakopjamām
vietām, kurās tiks gaidīti talcinieki, varat
uzzināt mājas lapā www.talkas, kā arī novada mājas
lapā www.bauska.lv

Dzimtsarakstu ziņas no 28.02.2013. līdz 27.03.2013.
Reģistrēti dzimušie
Reģistrēti mirušie
Reģistrētas laulības
Bērniem doti vārdi
Annija (2 ģimenēs),

15, t.sk. 7 meitenes un 8 zēni
29, t.sk. 12 sievietes un 17 vīrieši
4
Dorians, Kristiāns, Jānis, Oļegs, Markuss, Niklāvs, Didzis, Kalijo Ikenna un Estere, Amanda, Emīlija,
Laura Jasmīna, Marta Kristiāna.

Svarīga informācija visiem Bauskas novada nekustamā
īpašuma nodokļu maksātājiem!
Nekustamā īpašuma nodokli pārskaitīt uz :
Bauskas novada administrācijas reģ.Nr.90009116223
norēķinu kontiem :
-LV90 UNLA 0050 0165 1658 5,
AS SEB banka, UNLALV2X
- LV43 HABA 0551 0304 6674 9,
AS Swedbank, HABALV22
- LV94 PARX 0007 1638 2000 5,
AS Citadele banka, PARXLV22
Kā arī maksāt skaidrā naudā pagasta pārvaldes kasēs
vai Bauskas novada administrācijas kasē
Uzvaras ielā 6, Bauskā.
Veicot maksājumus, maksājumu mērķī obligāti norādīt
zemes kontu un ēkas kontu numurus.

Bauskas novada Sociālais dienests aicina darbā
sociālās palīdzības organizatoru
Prasības pretendentam:
• pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība — sociālās
palīdzības organizators;
• pieredze sociālās palīdzības organizēšanā;
• prasme piemērot normatīvos aktus;
• labas iemaņas darbā ar MS Office programmām;
• precizitāte un augsta atbildības izjūta,
• labas komunikācijas, empātijas, klausīšanās prasmes, spēja
ātri un patstāvīgi pieņemt lēmumus nestandarta situācijās,
strādāt radoši;
• prasme strādāt komandā;
• labas prasmes strādāt ar biroja tehniku;
• B kategorijas autovadītāja apliecība.
Prasmi strādāt ar sociālās palīdzības pabalstu un pakalpojumu
administrēšanas programmu SOPA uzskatīs par priekšrocību.
Galvenie pienākumi:
• novērtēt personas, ģimenes sociālo un materiālo situāciju;
• izvērtēt sociālās palīdzības pabalstus atbilstoši normatīvajiem
aktiem;
• administrēt sociālās palīdzības sniegšanu programmā SOPA;
• apsekot klientus dzīvesvietā;
• noteikt klienta līdzdalību sociālās stāvokļa uzlabošanā.
Pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu
kopijas iesniegt personīgi Bauskas novada Sociālajā dienestā,
Rūpniecības ielā 7, Bauskā, Bauskas novadā, LV-3901. Uzziņas
pa tālruni 63921805.
Bauskas novada pašvaldība atgādina,
ka nekustamā īpašuma nodokļa pirmā maksājuma
termiņš ir 2013.gada 2.aprīlis.
Ja neesat saņēmuši paziņojumu par nekustamā īpašuma
nodokli, lūdzam zvanīt nodokļu inspektoriem pa tālruni:
639 24055 (par īpašumiem Bauskas pilsētā)
vai 639 21946 (par īpašumiem pagastos)

Uzmanību!
Maksājumus skaidrā naudā Vecsaules pagastā
var veikt:
Pārvaldes kasē: darba dienās
no plkst. 8:00-12:00 un 13:00- 17:00
(t.sk. pirmdienās līdz 18:00, bet piektdienās līdz 16:00),
kā arī sekojot informācijai ciemu centros - 1 reizi mēnesī
Kūdrā, Ozolainē un Jaunsaulē

Bauskas novada Īslīces pagasta
iedzīvotāju ievērībai
SIA „Īslīces ūdens” informē, ka ir atvērts jauns
maksājumu norēķinu konts: AS SEB banka UNLA LV2X
Konta Nr. LV97UNLA0050 0195 5488 7.
Lūdzam norēķinus veikt uz minēto kontu.
SIA „Īslīces ūdens” administrācija

Informācija
Steidzamas medicīniskās palīdzības
punkts Bauskā - ”Bauskas
slimnīca” - Dārza iela 7/2,
Bauska, Bauskas novads,
LV-3901,
tālr. 63923153.
Dežūrārsts un ķirurgs pieejami visu
diennakti.

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

