Bauskas novada pašvaldības laikraksts 2014. gada 28.martā

Priekšsēdētāja sleja
Par mūsu izcilajiem
novadniekiem
Esam sagaidījuši pavasari, laiku, kad diena kļuvusi garāka par
nakti, kad atlidojuši daudzi gājputni, kad uzplaukuši pirmie ziediņi
piemājas dārzā un mežmalā, kad atmodušies kukaiņi, rāpuļi un kūlas
dedzinātāji. Pavasaris ir atnācis uz palikšanu.
Martā plaši atzīmējām diženā novadnieka Viļa Plūdoņa 140.
dzimšanas dienu, bet ar dzejnieku saistītie pasākumi turpināsies
visa gada garumā. Savukārt aprīlī 130 gadu jubileja ir citam mūsu
novadniekam – ģenerālim Krišjānim Berķim, kura nopelni Latvijas valsts tapšanā un nostiprināšanā ir vērtējami kā izcili. Viņš
noteikti ir pats ievērojamākais virsnieks, kāds jebkad ir piedzimis
un uzaudzis tagadējā Bauskas novada teritorijā.
Nākamais ģenerālis pasaulē nācis latviešu zemkopja ģimenē 1884.
gada 26.aprīlī toreizējā Kaucmindes muižas pagasta „Bērzkroga” mājās. Vēlāk Kaucmindes, Bornsmindes un Greisdarbes muižas pagasti
tika apvienoti vienā – Bornsmindes, vēlākajā Īslīces pagastā. Skolas
gaitas Krišjānis uzsāka Kaucmindes pagasta skolā, tad mācījās Bauskas pilsētas skolā, bet vēlāk izvēlējās militāro karjeru un iestājās Viļņas
karaskolā. Pirmā pasaules kara frontēs godprātīgais, ar zemgalieša
pamatīgumu un latvieša sīkstumu apveltītais Kr.Berķis komandēja
rotu, vēlāk – bataljonu, 6.Tukuma latviešu strēlnieku pulka sastāvā
piedalījās kaujās Latvijas teritorijā. Lielinieku vara viņam nebija pa
prātam, tamdēļ viņš nekļuva par „sarkano” latviešu strēlnieku.
Latvijas valsts dibināšanas laikā mūsu novadnieks atradās Somijā
pie ģimenes, jo viņa sieva bija somiete. Uzzinājis par Latvijas Republikas izveidošanu un cīņām pret Sarkano armiju, Kr.Berķis devās
uz Tallinu, kur satikās ar Latvijas Pagaidu valdības pārstāvjiem un
brīvprātīgi pieteicās topošajā Latvijas armijā. Igaunijas teritorijā viņš
saformēja Latviešu rezerves bataljonu, kurš vēlāk pārtapa par Cēsu
kājnieku pulku un šī pulka priekšgalā piedalījās gan Vidzemes atbrīvošanā no lieliniekiem, gan Cēsu kaujās pret vācu landesvēru. Brīvības
cīņu laikā Kr.Berķis tika iecelts par Latgales divīzijas komandieri un
paaugstināts par pulkvedi. Kā Latgales divīzijas komandieris viņš
piedalījās Rīgas aizstāvēšanas kaujās pret bermontiešiem, un tieši viņa
vadībā notika šo avantūristu sakaušana un padzīšana no Pārdaugavas.
Par šiem un arī turpmākiem nopelniem Latgales atbrīvošanas kaujās
no lieliniekiem, mūsu novadnieks saņēma Latvijas valsts augstākā
militārā apbalvojuma visas trīs šķiras, un šādi novērtēti militārie
nopelni ir vēl trijiem latviešu karavīriem: ģenerālim Jānim Balodim,
pulkvežiem Frīdriham Briedim un Oskaram Kalpakam, pēdējie divi
šādus apbalvojumus saņēma pēc nāves.
Kr.Berķis 1925.gadā tika paaugstināts par ģenerāli, 1934.
gadā kļuva par Latvijas armijas komandieri, bet 1940.gadā – par
pēdējo neatkarīgās Latvijas Kara ministru. Padomju okupācijas
vara viņu arestēja, izsūtīja, un šī Latvijas patriota mūžs aprāvās
Permas cietuma slimnīcā 1942.gada 29.jūlijā. Viņa atdusas vieta
Krievijā nav zināma.
Par Kr.Berķi vēsta daudzas grāmatas, pie bijušās Bauskas pilsētas skolas ēkas Rīgas ielā 8 ir viņam veltīta piemiņas plāksne,
bet ievērojamākā piemiņas vieta atrodas Īslīces pagastā – vietā,
kur kādreiz atradās šī izcilā novadnieka dzimtās mājas. Tā ir
vieta, kur katru gadu 26.aprīlī godinām mūsu novadnieku, īstenu
zemgalieti un kārtīgu Latvijas patriotu – ģenerāli Krišjāni Berķi.
Pieminēsim savus varoņus!
Mēs atkal varam lepoties ar savu novadnieku sasniegumiem,
nupat Bauskas novada Goda pilsone aktrise Lāsma Kugrēna saņēmusi prestižo Lilitas Bērziņas balvu, ko ik gadu pasniedz Latvijas
Teātra darbinieku savienība. Lāsma, mēs ar Tevi lepojamies!

Pasaules dabas fonda rīkotajā Zemes
stundā iesaistās arī Bauskas novada
pašvaldība
Solidarizējoties ar līdzīgi domājošiem un videi draudzīgākai
rīcībai pievienojas arī Bauskas pilsēta. 29.martā laikā no
plkst.20.30 līdz 21.30. Bauskas pilsētā tiks izslēgta katra trešā
ielu apgaismojuma laterna.
Arī Bauskas novada iedzīvotājus pašvaldība aicina videi
draudzīgi solidarizēties un arī šajā laikā iespēju robežās izslēgt
apgaismojumu.
Bauskas novada pašvaldība šajā Pasaules dabas fonda
organizētajā akcijā piedalījās arī pagājušā gadā.
Zemes stunda ir lielākais klimata tēmai veltītais pasākums,
kāds jebkad noticis. Tās laikā miljoniem cilvēku visapkārt pasaulei
vienojas, izslēdzot apgaismojumu uz vienu stundu, lai pieprasītu
izlēmīgu rīcību klimata problēmu risināšanai.
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Vai pedagogi dara cienījamu darbu?

LIZDA sabiedrisko attiecību speciālists Edgars Grigorjevs prezentē pētījumu
Tas ir jautājums, kuru Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku
arodbiedrības (LIZDA) vadība izvirzīja kā vienu no galvenajiem
diskusijā „Padziļināta izpratne par cienīgu pedagogu darbu”. Tā
tika organizēta sadarbībā ar Bauskas starpnovadu arodorganizāciju.
Uz sarunu bija aicināti Zemgales reģiona novadu pašvaldību
vadītāji, izglītības jomas vadītāji novados, kā arī arodorganizāciju
vadītāji. Diskusija tika balstīta uz projekta „Padziļināta izpratne par
cienīgu darbu pedagogiem” pētījuma rezultātiem, kurus prezentēja
LIZDA priekšsēdētāja Ingrīda Mikiško un sabiedrisko attiecību
speciālists Edgars Grigorjevs. Juriskonsulte Brigita Fricsone sniedza
juridiskos skaidrojumus par normatīvajiem aktiem, kas nosaka
valsts un pašvaldību uzdevumus pedagogu darba samaksas, darba
apstākļu un drošības, sociālo garantiju, pozitīvas emocionālas vides
nodrošināšanā.
Pētījums rāda, ka pedagogu cienīgu darbu raksturo tas, ka šis
darbs ir sabiedrībai vajadzīgs, sniedz gandarījumu, darot to no
sirds, ar prieku un godprātīgi. Tas ir darbs, par ko pienākas un tiek
saņemts cienīgs atalgojums, darbs, ko atzīst un novērtē skolēni,
viņu vecāki, tuvinieki un sabiedrība kopumā. Cienīgs darbs tiek
veikts piemērotā, sakārtotā, drošā vidē, ar atbilstošu mācību līdzekļu
nodrošinājumu un sniedz arī karjeras izaugsmes iespējas. Tomēr
realitāte Latvijas izglītības sistēmā pedagogu vērtējumā atšķiras no
cienīga darba ideāla, jo gandrīz katrā no minētajiem cienīga darba
aspektiem ir problēmas.
Lielākā neapmierinātība izglītības darbinieku vidū ir ar
atalgojumu, jo neapmierinošais atalgojums, kura apmēru viņiem nav
iespējams tieši ietekmēt, raisa pazemojuma sajūtu. Tāpat problēmas
saasina krasās atšķirības algas apmēra ziņā dažādos valsts reģionos,
neskaidrība par algas apmēru vēl mēnesi pirms vai pat pēc mācību
gada sākuma.
Kopumā pedagogi atzinīgi novērtēja ﬁziskās vides uzlabošanos,
kur lielākais nopelns ir pašvaldībām, dažādiem projektiem,
arī sponsoriem. Izglītības darbinieku emocionālo vidi negatīvi
ietekmē stress, ko izraisa noslogotība, atalgojums, attiecības ar
izglītojamajiem, vecākiem. Lai mazinātu un novērstu iespējamo
izdegšanu darbā, pedagogiem būtu nepieciešama apmaksāta
psihologa palīdzība, kā arī vieta skolā, kur relaksēties, būtu jāparedz
priekšlaicīgas pensionēšanās iespējas vecumā no 55 līdz 60 gadiem.
Sociālās drošības aspektu vērtējumos pedagogi ir daudz kritiskāki.
Obligātās veselības pārbaudes pedagogi uzskata par nepieciešamām,
jo tās veicina gan pašu, gan citu cilvēku veselības aizsardzību. Tajā
pašā laikā lielākā daļa aptaujāto rīkojas pretēji savai pārliecībai un,
apstākļu spiesti, mēdz ierasties darbā arī viegli sasirguši vai slimi.
Izglītības darbinieki uzskata, ka būtu jāpaplašina viņiem pieejamo

sociālo garantiju klāsts (iemaksas privātajos pensiju fondos,
apdrošināšanas līgumu apmaksa, dažādas rehabilitācijas iespējas).
Diskusijā tika apspriesta koplīguma nepieciešamība, kas
palīdzētu nostiprināt pedagogu sociālās garantijas.
Pasākumā piedalījās arī Bauskas novada domes priekšsēdētājs
Raitis Ābelnieks, kurš taujāts par diskusijas ieguvumiem atzina,
ka vērtīgi bijis uzklausīt citu novadu pieredzi. Priekšsēdētājs
uzsvēra, ka mūsu novadā daudzi jautājumi jau sakārtoti, tādēļ uz
citu pašvaldību fona izskatāmies samērā labi.
Priekšsēdētāja teiktajam kā pamatojums kalpo šādi fakti:
Bauskas novada pedagogi visās izglītības pakāpēs saņem
atalgojumu, kas ir augstāks par valstī minimāli noteikto,
pedagogiem tiek piešķirts atvaļinājuma pabalsts (50 % apmērā no
mēneša darba algas), pašvaldība nodrošina ﬁnansējumu obligāto
veselības pārbaužu veikšanai, kā arī daļēji apmaksā briļļu iegādi,
izglītības iestāžu ﬁziskā vide tiek plānveidīgi uzlabota, veikts telpu
remonts, papildināta materiāltehniskā bāze, piešķirts nozīmīgs
ﬁnansējums mācību materiālu un literatūras iegādei t.sk. arī
pirmsskolai, darbnespējas gadījumā A darba nespējas lapa tiek
apmaksāta 100% apmērā, sākot ar pirmo darba nespējas dienu.
Trāpīgi bija Iecavas novada priekšsēdētāja Jāņa Pelša teiktie vārdi
:„Skolotāji, godprātīgi pildiet savu darbu! Par pārējo parūpēsies
pašvaldība.”
Aija Spriņķe,
Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja

Informācija
Aprīlī
– 9.aprīlī plkst.10.00 – Sociālo un veselības lietu komitejas sēde;
– 9.aprīlī plkst.15.00 – Izglītības, kultūras un sporta lietu
komitejas sēde;
– 10.aprīlī plkst.14.00 – Vides un attīstības komitejas sēde;
– 17.aprīlī plkst.10.00 – Finanšu komitejas sēde;
– 24.aprīlī plkst.14.00 – novada domes sēde
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Aktuāli paziņojumi
PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada dome 2014.gada 23.aprīlī pulksten 13.30 Bauskas novada domes telpās Uzvaras
ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Strēlnieku darbnīcas”, Mežotnes pag.,
Bauskas nov., kadastra Nr. 4072 002 0248, kas sastāv no zemes vienības ar platību 0,1945ha, kadastra
apzīmējums 4072 002 0083, un darbnīcas ēkas, kadastra apzīmējums 4072 002 0083 001, atklātu,
mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 4600,- (četri tūkstoši seši simti
euro).
Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.
Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma
iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr.
LV66UNLA0050019706571, AS „SEB” banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma
– „Strēlnieku darbnīcas”, Mežotnes pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas
novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā darba dienās no
plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

Bauskas novada dome 2014.gada 23.aprīlī pulksten 15.00 Bauskas novada domes telpās Uzvaras
ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma - „Rudzu lauks”, Codes pag., Bauskas nov.,
kadastra Nr. 4052 005 0080, kas sastāv no zemes vienības ar platību 5,70ha, kadastra apzīmējums
4052 005 0080, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 20400,- (divdesmit tūkstoši
četri simti euro). Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.
Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma
iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr.
LV66UNLA0050019706571, AS „SEB” banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi „ Nekustamā
īpašuma „Rudzu lauks”, Codes pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.
Bauskas novada domē ir reģistrēts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta
ceturtās daļas 1.punktā minētās personas atsavināšanas ierosinājums un kurai ir pirmpirkuma tiesības
uz atsavināmo objektu. Pieteikums par pirmtiesību realizēšanu jāiesniedz viena mēneša laikā no
šī sludinājuma publicēšanas dienas.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas
novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā darba dienās
no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2014.gada 23.aprīlī pulksten 13.45 Bauskas novada domes telpās Uzvaras
ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma - „Mantiņu lauks”, Mežotnes pag., Bauskas
nov., kadastra Nr. 4072 004 0129, kas sastāv no zemes vienības ar platību 0,5655ha, kadastra
apzīmējums 4072 004 0129, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 2350,- (divi tūkstoši trīs simti
piecdesmit euro).
Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.
Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma
iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr.
LV66UNLA0050019706571, AS „SEB” banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma
„Mantiņu lauks”, Mežotnes pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas
novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā darba dienās no
plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2014.gada 23.aprīlī pulksten 14.15 Bauskas novada domes telpās Uzvaras
ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma - „Kopmaņi”, Codes pag., Bauskas nov.,
kadastra Nr. 4052 002 0043, kas sastāv no zemes vienības ar platību 2,84ha, kadastra apzīmējums
4052 002 0043, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 9700,- (deviņi tūkstoši septiņi
simti euro).
Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.
Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma
iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr.
LV66UNLA0050019706571, AS „SEB” banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma
„Kopmaņi”, Codes pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.
Bauskas novada domē ir reģistrēts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta
ceturtās daļas 1.punktā minētās personas atsavināšanas ierosinājums un kurai ir pirmpirkuma tiesības
uz atsavināmo objektu. Pieteikums par pirmtiesību realizēšanu jāiesniedz viena mēneša laikā no šī
sludinājuma publicēšanas dienas.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas
novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā darba dienās no
plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2014.gada 23.aprīlī pulksten 14.30 Bauskas novada domes telpās Uzvaras
ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma - „Salnu lauks”, Codes pag., Bauskas nov.,
kadastra Nr. 4052 002 0139, kas sastāv no zemes vienības ar platību 3,82ha, kadastra apzīmējums
4052 002 0067, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 13500,- (trīspadsmit tūkstoši
pieci simti euro).
Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.
Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma
iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr.
LV66UNLA0050019706571, AS „SEB” banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma
„Salnu lauks”, Codes pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.
Bauskas novada domē ir reģistrēts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta
ceturtās daļas 1.punktā minētās personas atsavināšanas ierosinājums un kurai ir pirmpirkuma tiesības
uz atsavināmo objektu. Pieteikums par pirmtiesību realizēšanu jāiesniedz viena mēneša laikā no šī
sludinājuma publicēšanas dienas.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas
novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā darba dienās no
plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2014.gada 23.aprīlī pulksten 14.45 Bauskas novada domes telpās Uzvaras
ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma - „Munču lauks”, Codes pag., Bauskas nov.,
kadastra Nr. 4052 004 0323, kas sastāv no zemes vienības ar platību 2,15ha, kadastra apzīmējums
4052 004 0323, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 4150,- (četri tūkstoši viens
simts piecdesmit euro). Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.
Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma
iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr.
LV66UNLA0050019706571, AS „SEB” banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi „ Nekustamā
īpašuma „Munču lauks”, Codes pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.
Bauskas novada domē ir reģistrēts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta
ceturtās daļas 1.punktā minētās personas atsavināšanas ierosinājums un kurai ir pirmpirkuma tiesības
uz atsavināmo objektu. Pieteikums par pirmtiesību realizēšanu jāiesniedz viena mēneša laikā no
šī sludinājuma publicēšanas dienas.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas
novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā darba dienās
no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

ATSAVINĀŠANAS PAZIŅOJUMS
Pamatojotiesuz Bauskas novada domes 26.09.2013. lēmumu „Par Bauskas novada pašvaldības
nekustamā īpašuma „Strautakalni”, Brunavas pagastā atsavināšanu”, par brīvu cenu tiek
atsavināts nekustamais īpašums - „Strautakalni”, Brunavas pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4046 008
0099, kas sastāv no divām zemes vienībām: zemes vienības ar platību 1,37ha, kadastra apzīmējums
4046 008 0099 un zemes vienības ar platību 1,03ha, kadastra apzīmējums 4046 008 0100
Nekustamā īpašuma nosacītā cena – EUR 7800,- (septiņi tūkstoši astoņi simti euro).
Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.
Bauskas novada domē ir reģistrēts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta
ceturtās daļas 8.punktā minētās personas, kurai ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu,
atsavināšanas ierosinājums.
Pieteikums par pirmpirkuma tiesību realizēšanu jāiesniedz Bauskas novada administrācijas
Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00,
tel. 63922238, 29168555 viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas.

ATSAVINĀŠANAS PAZIŅOJUMS
Pamatojoties uz Bauskas novada domes 29.08.2013. lēmumu „Par Bauskas novada pašvaldības
nekustamā īpašuma „Rudeņi”, Brunavas pagastā atsavināšanu”, par brīvu cenu tiek atsavināts
nekustamais īpašums -Rudeņi”, Brunavas pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4046 022 0032, kas
sastāv no zemes vienības ar platību 2,58ha, kadastra apzīmējums 4046 022 0032.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena – EUR 5400,- (pieci tūkstoši četri simti euro). Maksāšanas
līdzekļi: 100% euro.
Bauskas novada domē ir reģistrēts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta
ceturtās daļas 8.punktā minētās personas, kurai irpirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu,
atsavināšanas ierosinājums.
Pieteikums par pirmpirkuma tiesību realizēšanu jāiesniedz Bauskas novada administrācijas
Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00,
tel. 63922238, 29168555 viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas.

ATSAVINĀŠANAS PAZIŅOJUMS
Pamatojoties uz Bauskas novada domes 29.08.2013. lēmumu „Par Bauskas novada pašvaldības
nekustamā īpašuma „Vērmeles”, Īslīces pagastā atsavināšanu”, par brīvu cenu tiek atsavināts
nekustamais īpašums - „Vērmeles”, Īslīces pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4068 008 0028, kas
sastāv no zemes vienības ar platību 3,38ha, kadastra apzīmējums 4068 008 0028.
Nekustamā īpašumanosacītā cena – EUR 12 400,- (divpadsmit tūkstoši četri simti euro).
Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.
Bauskas novada domē ir reģistrēts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta
ceturtās daļas 8.punktā minētās personas, kurai ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu,
atsavināšanas ierosinājums.
Pieteikums par pirmpirkuma tiesību realizēšanu jāiesniedz Bauskas novada administrācijas
Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00,
tel. 63922238, 29168555 viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas.

ATSAVINĀŠANAS PAZIŅOJUMS
Pamatojoties uz Bauskas novada domes 27.02.2014. lēmumu „Par Bauskas novada pašvaldības
nekustamā īpašuma „Strazdiņi”, Mežotnes pagastā atsavināšanu”, par brīvu cenu tiek atsavināts
nekustamais īpašums - „Strazdiņi”, Mežotnes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4072 005 0027, kas
sastāv no zemes vienības ar platību 2,35ha, kadastra apzīmējums 4072 005 0027.
Nekustamā īpašumanosacītā cena – EUR 8300,- (astoņi tūkstoši trīs simti euro).
Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.
Bauskas novada domē ir reģistrēts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta
ceturtās daļas 8.punktā minētās personas, kurai ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu,
atsavināšanas ierosinājums.
Pieteikums par pirmpirkuma tiesību realizēšanujāiesniedz Bauskas novada administrācijas
Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00,
tel. 63922238, 29168555 viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas.

Darba piedāvājums
Aicinām darbā!
Ja Tava kvaliﬁkācija ir sociālās palīdzības organizators, aicinām
darbā Bauskas novada Sociālajā dienestā
Galvenie darba pienākumi:
– pārzināt sociālo likumdošanu un informēt klientus par sociālās palīdzības iespējām,
– izvērtēt klientu atbilstību trūcīgas/maznodrošinātas personas vai ģimenes statusam,
– piešķirt klientiem sociālās palīdzības pabalstus,
– noslēgt vienošanās ar klientiem par līdzdarbības pienākumu veikšanu, kontrolēt to izpildi,
– ievadīt datus sociālās palīdzības administrēšanas programmā (SOPA).
(Izvērsts amata apraksts apskatāms www.bauska.lv)
Motivācijas vēstuli un diploma kopiju lūdzam personīgi iesniegt Rūpniecības ielā 7, Bauskā,
Sociālā dienesta vadītājai Ivetai Kubliņai.

2014.gada 28.marts
Aktuāla informācija
Par svarīgākajiem 27.marta domes sēdē
pieņemtajiem lēmumiem
Par papildu ﬁnansējuma piešķiršanu Bauskas Bērnu un jauniešu centram
Deputāti atbalstīja interešu izglītības iestādes līdzekļu pieprasījumu 1391 eiro apmērā ģitārspēles
un velopulciņa darbības nodrošinājumam. Atbilstoši pašvaldībā apstiprinātajam attīstības plānam
2012. – 2015, gadam izglītības iestāde veikusi interešu izglītības programmu pieprasījumu izpēti un
izstrādājusi trīs jaunas interešu izglītības programmas tehniskās jaunrades jomā: velo, automodelisma
un elektronikas.
Par ﬁnansējuma piešķiršanu biedrības „Latvijas Multiplās sklerozes asociācija” Bauskas
nodaļai projekta realizācijai
Piešķirti līdzekļi 711 euro apmērā, lai atbalstītu „Latvijas Multiplās sklerozes asociācijas”
Bauskas nodaļas projektu – multiplās sklerozes slimnieku integrācijas pasākumus dzīves kvalitātes
uzlabošanai – Lieldienu pasākumu, kultūras pasākumu apmeklēšanu Bauskā, Vispasaules Multiplās
sklerozes dienas atzīmēšanas pasākumu u.c.

Par finansējuma piešķiršanu biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” Bauskas
komitejas projekta realizācijai
Pašvaldība piešķīrusi 710 eiro biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” Bauskas komitejai projekta
realizācijai.Tā ietvaros paredzēts pasākums Sarkanā Krusta desmitgades atzīmēšanai un citas
aktivitātes SK darbības kvalitātes uzlabošanai.
Par grozījumiem Bauskas novada mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas nolikumā
Pieņemts lēmums par būtiskiem grozījumiem Bauskas novada mācību priekšmetu organizēšanas
nolikumā. II un III posma macību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji un tie reģiona un valsts posma
uzvarētāji, kuri apgūst profesionālās ievirzes mūzikas vai mākslas izglītības programmas, tiks
apbalvoti ar Bauskas novada administrācijas Izglītības nodaļas uzslavas rakstiem un naudas balvām.
Par atbalstu projektam „Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana, uzstādot publiski
pieejamu uzlādes staciju Bauskas pilsētā”
Par atbalstu projektam „Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana, iegādājoties divus
jaunus rūpnieciski ražotus elektromobiļus Bauskas novadā”.
Pieņemts lēmums par dalību Klimata pārmaiņu ﬁnanšu instrumenta ﬁnansētā atklātā projektu
konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu
un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai”.
Bauskas novada administrācija ir sagatavojusi divus projekta pieteikumus
1) „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzstādot publiski pieejamu uzlādes staciju Bauskas
pilsētā”.
Projekta ietvaros plānots izveidot uzlādes staciju Bauskas Rātslaukumā.
Projekta kopējās izmaksas ir EUR 41 140, no kuriem Klimata pārmaiņu ﬁnanšu instrumenta
ﬁnansējums ir EUR 31 300 jeb 70,57 % un Bauskas novada domes līdzﬁnansējums EUR 13 052,55
jeb 29,43 %.
2) „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, iegādājoties divus jaunus rūpnieciski ražotus
elektromobiļus Bauskas novadā”.
Projekts paredz divu jaunu M1 klases automobiļu iegādi.
Projekta kopējās izmaksas ir EUR 51 814, no kuriem Klimata pārmaiņu ﬁnanšu instrumenta
ﬁnansējums ir EUR 31 300 jeb 76,08 % un Bauskas novada domes līdzﬁnansējums EUR 9840,
jeb 23,92%.

Par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem
Dome pieņēma lēmumu par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem. Saistošajos
noteikumos paredzēti vairāki jauni pabalstu veidi – pabalsts transporta izdevumiem personām ar
kustību traucējumiem nokļūšanai līdz medicīnas vai rehabilitācijas iestādēm u.c. Plānots viereizējs
pabalsts, neizvērtējot ienākumus un materiālo stāvokli, personām, kas atgriezušās no ieslodzījuma
vietām u.c

Bauskas Novada Vēstis
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Deputāta sleja
Atkal klāt ir spodrības mēnesis!
Pavasara atnākšana rada lielas pārmaiņas dabā un cilvēkiem
liek rosīties jaunam darba cēlienam. Aprīlis – mēnesis, kurā
iedzīvotāji tiek aicināti sakopt savas mājas apkārtni, dārzus,
īpašumus, pagastus un pilsētu. Lai veicinātu vides sakārtošanu,
tiks organizēts konkurss namu īpašniekiem un apsaimniekotājiem, kura ietvaros vērtēs sakoptākos un skaistākos namus,
uzņēmumus, iestādes un zemnieku saimniecības.
Jau vairāk kā gadu novadā ir izstrādāti un pieņemti „Saistošie
noteikumi par Bauskas novada pašvaldības līdzﬁnansējuma
apmēru un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamai
mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai”. Ikvienam
novada iedzīvotājam, kurš dzīvo daudzdzīvokļu mājā
un ir noslēdzis apsaimniekošanas līgumu, un kuram nav
komunālo maksājumu parādu, ir jāzina, ka var saņemt
pašvaldības ﬁnansiālu atbalstu mājai piesaistītā zemesgabala
labiekārtošanai.
Pašreiz notiek Vītolu ielas iekšpagalma projektēšana
un šos darbus veic SIA „Vides serviss”. Protams, gribētos
lielāku aktivitāti no iedzīvotājiem - sevišķi lielo pagalmu
apsaimniekotājiem Dārza un Salātu ielā, Īslīces pagastā u.c.,
jo ieguvēji būsim mēs visi - sakopta vide, nomainīts ceļa segums, radītas atpūtas vietas.
Visaktuālākais jautājums ir novada un valsts ceļu seguma stāvoklis. Pēdējos gados pagastiem
iedalītais ﬁnansējums ceļu uzturēšanai ļāvis vien ziemā tos notīrīt un novērst radušos ceļu seguma
defektus. Savukārt, siltās un mitrās ziemas ietekmē, ceļu seguma stāvoklis vēl vairāk pasliktinājies.
Pilsētas ielas, kas saistītas ar projektu realizāciju, ir joprojām sliktā stāvoklī.
Šogad turpināsim dažādu Eiropas Savienības programmu līdzﬁnansētu projektu realizāciju. Tiks
ņemts aizņēmums Valsts kasē, lai īstenotu projektus Parka un Baznīcas ielas asfaltēšanai. Notiks
Rīgas ielas,1.Maija un Pionieru ielas daļas bruģēšanas darbi. Realizēsies iepirkums gājēju celiņu
un apgaismojuma izbūves projektēšanai Dreņģerkalna ielā, Celtnieku ielā Īslīcē un gājēju tiltam
pār Mūsas upi.
Pašreiz norit Izglītības iestāžu tīkla tālākās attīstības plānu izstrāde nākamajiem trim gadiem,
kas izraisījusi satraukumu lauku skolās. Jāizvērtē viedokļu dažādība, lai rastu racionālu kopskatu
šo jautājumu risināšanai.
Aktuāls jautājums novadā – kvalitatīvu sporta bāzu pieejamība Bauskas novada iedzīvotājiem.
Projekta stadijā atrodas stadiona halle, bet tikpat aktuāls ir sporta nama „Mēmele” tālākais liktenis.
Šo jautājumu apspriežot, darba grupās ir panākts vienots viedoklis, ka sporta nama „Mēmele” vietā
jāceļ sporta un kultūras komplekss, kurā varēs organizēt novada un republikas līmeņa sporta un
kultūras pasākumus.
Lai realizētu daudzas labas un vajadzīgas idejas, tām ir jābūt plānveidīgām un mērķtiecīgām.
Gribētos, lai darbi veiktos raitāk, bet esošā likumdošana kavē procesa norisi. Izpildvarai jāuzlabo
darba organizācija un jānodrošina kontrole par uzdoto.
Jāstrādā pie tā, lai mūsu pašvaldības sistēmu padarītu ekonomiskāku, funkcionējošāku un
efektīvāku. Lai idejas, kuras Jūs izsakāt, rod auglīgu augsni līdz to īstenošanai dzīvē.
Tikai kopā mēs esam spēks!

Raimonds Žabovs, Bauskas novada domes deputāts

Piemiņas brīdis
25.martā represēto tautiešu piemiņu godinot

Par adrešu maiņu Mežotnes pagasta Mežotnes ciemā
Bauskas novada dome kā adresācijas objektus Mežotnes ciemā ir izveidojusi Pils, Rožu, Zemgaļu,
Bērzu, Ceriņu un Doktorāta ielu. Saskaņā ar Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
administrācija” 2014.gada 25.marta lēmumu par esošo adrešu maiņu Mežotnes pagasta Mežotnes
ciemā apbūvētām un apbūvei paredzētām zemes vienībām, ēkām, dzīvokļiem un neapdzīvojamām
telpu grupām ir mainīta adrese, piešķirot numuru ar piesaisti ielai.Būtiskākais, kas jāzina iedzīvotājiem
– pareizi jāzina sava adrese – ielas nosaukums un numurs. Dzīvokļa numurs nemainās.
Paredzēts, ka aprīlī katrs adresācijas objekta īpašnieks, ﬁziska vai juridiska persona, saņems vēstuli,
ar informāciju par jauno adresi. Valsts zemes dienests uztur Valsts adrešu reģistru un visas lielās valsts
iestādes (Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļa, Neatliekamā medicīniskā palīdzība, Pilsonības
un migrācijas lietu pārvalde u.c.) un komunikāciju turētāji (a/s „Latvenergo”, a/s „Latvijas Gāze”, SIA
„Lattelecom”, u.c.) ir noslēguši līgumu ar Adrešu reģistru par datu apmaiņu.
Nevienam iedzīvotājam sakarā ar minēto adrešu maiņu nekur nav jādodas – neviens īpašuma
dokuments nav jāgatavo no jauna. Visi līdz adreses maiņai izdotie dokumenti, kuros ir ﬁksēta
iepriekšējā adrese ir spēkā esoši. Zemesgrāmatā jaunā adrese parādīsies automātiski, veicot kādas
darbības ar nekustamo īpašumu. Iestāde, kur adrešu nomaiņa nenotiek automātiski ir Uzņēmumu
reģistrs. Tiem, kuriem Mežotnes ciemā ir reģistrēts uzņēmums, ir jādodas uz Uzņēmumu reģistru
ar pašvaldības lēmumu un juridiskās personas adreses nomaiņa tiek veikta bez maksas.
Norādot savu adresi (piemēram, rakstot iesniegumu, vēstuli, abonējot laikrakstus u.c.), tā jānorāda
pareizi: piemēram, Pils iela 4-1, Mežotne, Mežotnes pag., Bauskas nov., LV-3918. Vecā adrese bija:
Selekcija 1-1, Mežotne, Mežotnes pag., Bauskas nov., LV-3918.
Daudzdzīvokļu māju adrešu maiņa
Vecā adrese
Jaunā adrese
Selekcija 1
Pils iela 4
Selekcija 3
Ceriņu iela 1
Selekcija 5
Ceriņu iela 3
Selekcija 7
Pils iela 10
Selekcija 9
Pils iela 14
Selekcija 10
Pils iela 11
Selekcija 11
Pils iela 16
Selekcija 12
Pils iela 13
Selekcija 13
Pils iela 18
Selekcija 14
Pils iela 15
Selekcija 15
Pils iela 20
Selekcija 16
Doktorāta iela 5
Selekcija 17
Doktorāta iela 3
Selekcija 18
Doktorāta iela 7
Selekcija 19
Bērzu iela 1
Selekcija 20
Bērzu iela 3
Selekcija 21
Bērzu iela 2
Selekcija 22
Bērzu iela 5
Selekcija 23
Ceriņu iela 5
Andra Matuļenko
Doktorāts Doktorāta iela 6

Piemiņas brīdis 1949.gadā no Latvijas uz Sibīriju deportētajiem tautiešiem 25.marta pievakarē
notika Brīvības bulvārī pie represēto piemiņas ansambļa Bauskā. Pasākums pulcēja gan pašvaldības
vadības pārstāvjus, gan skarbo laiku aculieciniekus, represētos un viņu tuviniekus.
Savā uzrunā piemiņas pasākumā domes priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks sacīja, ka šī 1949.gada
marta diena ir asiņainu durkļu caurdurta, tā sagrāva vairāk kā 42 tūkstošu no Latvijas izvestu tautiešu
un viņu ģimeņu dzīves. Represijas nebeidzās arī tiem laimīgajiem, kas no izsūtījuma atgriezās
dzimtenē.
Bauskas baptistu draudzes mācītājs Jānis Čakšs savā uzrunā akcentēja spēju piedot un spēju
aizmirst. Lai dzīvotu tālāk, mums jāpiedod, bet mēs par to nevaram aizmirst.
Pasākumu kuplināja senioru koris „Sarma”.
Pie represēto piemiņas ansambļa sagula atnestie ziedi un represijās cietušo piemiņai tika iedegtas
svecītes.

Andra Matuļenko,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Svarīgi
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” nekustamo īpašumu
speciālisti apmeklētājus pieņem pirmdienās no plkst 9 – 17. Pusdienu pārtraukums plkst.12– 13.
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Svarīgs projekts
Bauskas Mūsas tilta rekonstrukcijas darbos ir paveikts
nozīmīgs posms
Bauskā turpinās Eiropas
Savienības Eiropas Reģionālā
attīstības fonda atbalstītā projekta
„Tranzītielas sakārtošana Bauskā”
īstenošana.
Turpinās iesāktie darbi gan
pie tilta rekonstrukcijas, gan arī pie tilta pieeju izbūves, tai skaitā
arī rotācijas apļa būvniecība. Satiksme pa pagaidu tiltu tiek
nodrošināta. Būvuzraudzība regulāri apseko pagaidu tiltu un
kontrolē ekspluatācijas pārbaudes, kā arī nepieciešamos darbus,
ko būvnieks regulāri veic, lai satiksme pa pagaidu tiltu būtu droša.
Lai nodrošinātu rotācijas apļa, gājēju celiņu un brauktuves izbūvi,
regulāri tiek plānota un reorganizēta satiksme Mūsas labajā krastā.
Braucot ārā no pilsētas pa Uzvaras ielu, satiksme tiek novirzīta pa
jaunizbūvētā apļa daļu. Savukārt, iebraucot pilsētā no Mūsas kreisā
krasta, satiksme ir novirzīta pa Pilskalna ielu. Gājēju kustība tiek
novirzīta pa jaunizbūvētā apļa daļu un stāvlaukumu, gājēju kustība ir
norobežota ar norobežojošajām lentām. Lai gājēji šķērsotu pagaidu

tiltu, pirms tā atrodas gājēju pārejas ceļa zīme. Tā kā satiksmes
organizācija sakarā ar veicamajiem remontdarbiem bieži tiek
mainīta, aicinu regulāri sekot līdzi tās izmaiņām Bauskas novada
pašvaldības mājaslapā www.bauska.lv vai objektā izvietotajām
satiksmes organizēšanas shēmām.
Svarīgākais notikums paveiktajos būvdarbos bija tilta laiduma
uzbīdīšana. Tilta laiduma bīdīšanas tehnoloģija ietvēra katra posma
piemetināšanu, pieslogošanu un uzbīdīšanu. Siju bīdīšana notika
pa posmiem, katru nākamo posmu piemetinot iepriekšējam. Abas
paralēlās sijas tika sastiprinātas un bīdītas kopā. Pēc tilta laiduma
bīdīšanas procesa, tiek demontētas pārbīdīšanas ierīces un notiek
laiduma siju novietošana uz projektā paredzētās augstuma atzīmes.
Būvniecības darbi regulāri tiek kontrolēti un pārbaudīti.
Būvuzraudzību veic SIA „Firma L4”.

Guna Purene,
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja

Pabeigta Codes pagasta Guntu
ciema ūdenssaimniecības
rekonstrukcija
2012. gada 25. aprīlī tika
noslēgta vienošanās ar Valsts
aģentūru „Centrālā finanšu un
līgumu aģentūra” par Eiropas
Savienības fonda projekta
„Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Codes pagasta
Guntu ciemā” (Projekta identiﬁkācijas Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/
APIA/CFLA/132) īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības
fonda (ERAF) līdzﬁnansējuma piešķiršanu. Šī projektu mērķis
ir nodrošināt kvalitatīvu dzeramā ūdens piegādi un samazināt
ūdens zudumus.
2014.gada 29.janvārī tika parakstīts akts par būves pieņemšanu
ekspluatācijā un Guntu ciema iedzīvotāji uzsāka kvalitatīva
dzeramā ūdens lietošanu. Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība
Bauskas novada Codes pagasta Guntu ciemā” ietvaros tika
izveidots jauns artēziskais urbums uz pašvaldības zemes,
rekonstruēti dzeramā ūdens piegādes tīkli un izbūvēta dzeramā
ūdens sagatavošanas stacija.
Pirms projekta ieviešanas Guntu ūdenslietotāji bija spiesti lietot
ūdeni, kurš bija duļķains un saturēja dzelzi 2.59 miligrami uz litru.
Šobrīd, pēc ūdenssaimniecības rekonstrukcijas, ūdens kvalitāte ir
strauji paaugstinājusies, ūdens ir tīrs un kopējais dzelzs daudzums
ūdenī ir mazāks par 0.05 miligrami uz litru. Tā kā ūdens tīkli ir
izbūvēti jauni, tad arī plīsumi ūdens tīklos vairs nebūs, ūdens
piegāde būs nepārtraukta un samazināsies dzeramā ūdens zudumi.
Projekta ieviešanai tika izmantots kopējais ﬁnansējums 110988.37
euro, tai skaitā attiecināmās izmaksas 110157.64 euro. ERAF
līdzfinansējums 93633,99 euro (85% no kopējām projekta
attiecināmajām izmaksām) un pašvaldības līdzekļi 16523.65 (15%
no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām).

Dace Šķiliņa
Codes pagasta pārvaldes vadītāja

24.martā – Pasaules tuberkulozes
diena
Tuberkuloze (TB) joprojām ir aktuāla infekcijas slimība. Tā ir
slimība, kas piemeklē cilvēkus neatkarīgi no dzimuma, vecuma,
izglītības vai ienākumiem. Cilvēki, kas slimo ar TB, ir visās
valstīs un kontinentos, visdažādāko tautību un rasu pārstāvji, gan
bagātie, gan arī trūcīgie. Daudzi no mums domā, ka TB ir gandrīz
izzudusi un tāpēc no tās nav jābaidās. Ir arī tādi cilvēki, kas domā,
ka TB skar tikai tos, kas dzīvo nabadzīgos apstākļos. Neviens no
šiem pieņēmumiem nav patiess. TB vēl joprojām apdraud visus.
Saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas datiem 9 miljoniem
cilvēku katru gadu tiek atklāta aktīva TB forma. Pēdējos gados
Latvijā ik gadus tiek reģistrēti aptuveni 800 TB saslimšanas
gadījumi.

Starptautisks pasākums
Ugunsdzēsēji no Latvijas un Lietuvas mērojas spēkiem volejbola laukumā

21. martā Griķu pamatskolas sporta zālē notika Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes
rīkotas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta sacensības
volejbolā.

Sacensībās piedalījās 10 komandas - 8 no Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, tai skaitā
komanda no Bauskas, un Lietuvas ugunsdzēsības
un glābšanas dienesta komandas no Paņevežas
un Šauļiem.
Pasākumu atklāja VUGD Zemgales reģiona
brigādes komandieris Dainis Bērziņš, kurš pauda
prieku, ka dalībnieki ieradušies tik kuplā skaitā.
Arī Bauskas novada domes priekšsēdētājs Raitis
Ābelnieks bija ieradies, lai vēlētu sacensību
dalībniekiem veiksmi un sportisku garu. Īkšķus
priekšsēdētājs gan solīja turēt par baušķeniekiem.
Sacensībās uzvarēja Kurzemes reģiona
komanda. Godpilno otro vietu ieguva Bauskas
komanda, savukārt trešā palika Vidzemes reģiona
komanda.
Uzvarētāji saņēma piemiņas veltes no Bauskas
novada pašvaldības. D. Bērziņš izteica cerību, ka
starptautisks volejbola turnīrs Bauskā varētu kļūt
par ikgadēju tradīciju.

Lelde Podniece,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Kas ir tuberkuloze?
TB ir infekcijas slimība, kas izplatās no cilvēka uz cilvēku pa
gaisu. TB izraisa baktērijas, kas visbiežāk skar plaušas, bet var
skart ar citas ķermeņa daļas.
Tuberkulozi var izārstēt, ja to ārstē laicīgi! Ārstēšanai parasti
izmanto speciālu TB zāļu kompleksu, un tā ilgst vismaz sešus
mēnešus. TB diagnostiku un ārstēšanu visiem veic bez maksas!
Ja TB pienācīgi neārstē, rezultātā var iestāties nāve!
TB neizplatās, sarokojoties ar TB slimnieku vai lietojot kopīgus
traukus vai sanitārās ierīces!
Kad plaušu TB slimnieks klepo, šķauda, spļauj, dzied vai
smejas, TB baktērijas nokļūst gaisā. Tā kā TB baktērijas
apkārtējā vidē ir ļoti izturīgas, tās kādu laiku var saglabāties
gaisā, īpaši ierobežotā telpā. Nevēdinātā telpā TB baktērijas
var atrasties gaisā pat vairākas stundas pēc tam, kad TB
slimnieks tajā ir bijis. Cilvēki šīs baktērijas ieelpo un var
inﬁcēties ar TB.
Riskam ir pakļauts jebkurš cilvēks, kurš atrodas vienā telpā ar
cilvēku, kuram ir aktīva plaušu tuberkulozes forma! Tomēr lielāks
risks saslimt ir: cilvēkiem, kuri ir ciešā kontaktā ar infekciozu TB
slimnieku, cilvēkiem, kuriem iepriekš bijusi TB, cilvēkiem, kuri
lieto alkoholu biežāk nekā četras dienas nedēļā, cilvēkiem, kuri
lieto narkotikas, īpaši, ja viņi tās injicē, cilvēkiem ar novājinātu
imūnsistēmu un cilvēkiem, kurus skar HIV infekcija, (vīruss, kas
izraisa AIDS), diabēts, smaga nieru slimība, pazemināts ķermeņa
svars, silikoze, u.c.
Kādi ir tuberkulozes simptomi?
Klepus, kas ilgst vairāk nekā 3 nedēļas, -klepojot parādās
asinis vai krēpas, -svīšana naktī,-drudzis, drebuļi, svara zudums,
ēstgribas zudums, vājums, nogurums.
Ikvienam, kuram ir jebkādi simptomi, kas norāda uz tuberkulozi,
ir jādodas pie ārsta! Ja Jums ir aizdomas, ka Jums varētu būt
tuberkuloze, dodieties uz pārbaudi! Tas ir vienīgais veids, kā
kontrolēt savu veselību un saglabāt dzīvību. Lūdzu, nevilcinieties!

Tatjana Kalniņa, Sociālā dienesta sociālā darbiniece
darbam ar personām ar atkarību problēmām

«Bauskas Novada Vēstis» lasāmas arī
Bauskas novada mājas lapā
www.bauska.lv
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26.aprīlis – Lielā Talka visā Latvijā
Lielgabarīta un videi kaitīgo atkritumu
savākšanas akcija

Tīra Baltijas jūra sākas tavā vannas istabā!

26. aprīlī Lielās talkas laikā
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
– nolietotu sadzīves tehniku – ledusskapjus, veļas mašīnas,
televizorus, datorus u.c.
– sašķirotu otrreizēji izmantojamu materiālu maisos:
– stikla taru
– PET pudeles, plastmasas plēvi (nepiesārņotu, tīru)
– makulatūru, kartonu
– videi kaitīgos atkritumus:
– akumulatorus
– dienas gaismas lampas
– baterijas
– vieglo automašīnu riepas
Savākšanas vietas:
Dārza iela 19
Dārza iela 12
Dārza iela 18
DzKS „Aizupe A”
Kareivju iela 3
Mēmeles iela 2
Mēmeles iela 10
Pilskalna iela 51
Pionieru iela 1
Plūdoņa iela 22 – Baznīcas ielas stāvlaukums
Pļavu iela 4
Pasta iela 7 – Rātslaukums
Rīgas iela 44 – pie veikala „Saulīte”
Salātu iela 8
Salātu iela 18
Skolas iela 15
Stacijas iela 5
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
www.videsserviss.lv

Pirmajā pavasara dienā -21. martā, Dāviņu pagastā notika
izglītojošs pasākums „Tīra Baltijas jūra sākas tavā vannas istabā”.
Uz pasākumu bija atnākuši skolēni un pirmsskolas vecuma bērni.
Vispirms pasākuma dalībnieki pulcējās pie pagasta pārvaldes,
lai tālāk visi kopa dotos uz Dāviņu ciema ūdenstorni. Pasākuma
galvenā doma bija bērniem un jauniešiem saprotamā valodā pastāstīt
un parādīt, kur rodas dzeramais ūdens, kas nonāk katra ciema
iedzīvotāja virtuvē un vannas istabā. Lai lietas būtību saprastu arī
vismazākie pasākuma dalībnieki, par ūdens rašanos un tā ceļu uz
vannas istabu stāstījām pasakas veidā, kuras galvenais varonis Ūdensvīriņš. Ūdenstorņa teritorija, kas atrodas ārpus ciema robežas,
ir tā vieta, kur apmēram 170 m dziļumā piedzimst Ūdensvīriņš un
sāk savu ceļu uz katru māju un dzīvokli. Ūdensvīriņam bija arī
vizuālais tēls, kas bērniem patika, bet par kura izskatu bija daudz
jautājumu!
Sekojot Ūdensvīriņa gaitām, tālāk ceļš veda uz attīrīšanas
iekārtām, kur bērni varēja dabā apskatīties notekūdeņu attīrīšanas
procesu un attīrīto notekūdeņu ieplūšanu Lambārtes strautā. Atkal
bija daudz jautājumu, jo izrādījās, ka neviens pasākuma dalībnieks
nebija aizdomājies par to, kur rodas ūdens, kā tas nokļūst katrā
vannas istabā, kas tālāk notiek ar tiem ūdeņiem, kas no vannas un
tualetes ieplūst neredzamā caurulē…
Pēc nelielā ceļojuma bērni pulcējās kultūras centra „Dāvis”

Jau vairākus pavasarus pēc kārtas Eiropā notiek „Eiropas
amatu prasmju dienas”, kuras Latvijā apvieno projekts „Satiec
savu meistaru!” no 4.-6. aprīlim. Projekta būtība ir vēstīt plašākai
sabiedrībai par vērtīgāko, kas mums ir – cilvēku, viņa zināšanām
un prasmēm, kas saglabātas un pārmantotas no paaudzes paaudzē.
Projekta laikā visā Latvijā iespējams sastapt dažādu paaudžu
cilvēkus, kurus viņu zināšanu, prasmju un patības dēļ varam dēvēt
par nacionālajiem dārgumiem, jo ar to esam savdabīgi un īpaši
citu pasaules kultūru vidū.
Bauskas Bērnu un jauniešu Amatniecības un mākslas centrs
„Bauskas skapis” 5.aprīlī no 11.00 - 14.00 aicina ikvienu
interesentu, īpaši ģimenes ar bērniem, apgūt jaunas iemaņas
pavasara rotājumu gatavošanā meistardarbnīcā pie Ivetas Ceras
un jautroties pavasara rotaļās, kuras mācīs Daina Ārmane kopā
ar saviem audzēkņiem.
Dalība pasākumā – bez maksas.
Informācija par šīm aktivitātēm Latvijā un meistaru
kontaktinformācija atrodama šeit: http://www.1188.lv/karte/
meistars

Ilze Krieviņa,
Bauskas BJC metodiķe

Līvija Šarķe,
Lielās Talkas koordinatore Dāviņu pagastā

Lielajā Talkā gaidām lielus un mazus talkotājus
Lielajā Talkā mīļi aicinām piedalīties ikvienu Bauskas novada
iedzīvotāju, kam rūp ilgtspējīga novada un arī mūsu valsts attīstība
un iespēja dzīvot nepiesārņotā, skaistā vidē. Aicinām arī Tevi - kopā
ar ģimeni, draugiem, domubiedriem un kolēģiem.
Lielajā Talkā aicinām ne tikai vākt atkritumus, bet darīt arī citus
labus darbus – stādīt kokus, radīt brīnišķīgas puķu dobes, izgatavot
putnu būrīšus, atjaunot žogus, soliņus, tiltiņus, sakārtot rotaļu
laukumus... Dzīvosim skaisti! Lai prieks Tev pašam un pārējiem!
Talkošanas vietās pulcējamies plkst.10.00, līdzi ņemot darba
cimdus un arī darba rīkus, ja tas nepieciešams.
Novada pagastos talkas koordinators ir pagasta pārvaldes vadītājs.
Priecāsimies arī par aktīvām domubiedru grupām ar savu
koordinatoru priekšgalā, kas izvēlēsies un reģistrēs savu talkošanas
vietu Lielās Talkas interneta vietnē www.talkas.lv. Talkošanas
vietas pieteikums automātiski tiek atsūtītas pašvaldībai, kas šo
izvēlēto vietu akceptē.
Pēc raženi nostrādātas dienas Bauskas Kultūras centrs aicina
talkotājus uz Lielās Talkas balli plkst.20 ar grupu „Tālbraucēji”.

Talkas vietas administratīvajās teritorijās

Satiec savu meistaru
„Bauskas skapī”

pasākumu zālē, lai pārrunātu un
apspriestu redzēto. Lielajā Dāviņu
ciema kartē katrs varēja atrast savu
māju un vēlreiz izsekot Ūdensvīriņa
ceļam. Improvizētā izstādē aplūkojām
veļas un trauku mazgājamos
līdzekļus, kādi nopērkami veikalos
un atrodami ikvienā mājā. Atsevišķā
groziņā bija soda, etiķis, citroni,
sāls, olas un citi pārtikā lietojami
produkti. Katrs pasākuma dalībnieks
no mājām bija atnesis krūzīti ar
tējas nosēdumiem. Bērniem
bija iespēja eksperimentēt- daļa
krūzīšu tika nomazgātas ar veikalā
nopērkamajiem trauku mazgāšanas
līdzekļiem, bet otra daļa krūzīšu –
ar dzeramo sodu, kas arī nopērkama
veikalā, bet kuru parasti lieto citām
vajadzībām. Veicām eksperimentu arī ar tējkannu. Parastais galda
etiķis to padarīja tīru un spožu! Savas emocijas bērni atspoguļoja
zīmējumos. Katrs pasākuma dalībnieks zīmēja savu Ūdensvīriņu.
Bērnu spēja vizualizēt savā vannas istabā dzīvojošo ūdensvīriņu
bija tiešām interesanta. Ūdensvīriņi bija gan zilos toņos, gan arī
tumši brūnos un pat sarkanīgos, jo mammas krāso matus…..Bija
interesanti dzirdēt bērnu savstarpējās diskusijas un viedokļus par
redzēto. Pasākuma noslēgumā katrs dalībnieks saņēma „Labo
padomu grāmatiņu” un cienājās ar saldumiem.
Pasākuma gaitā vērojot bērnus secinājums ir tikai viens – ar
bērniem ir biežāk jārunā un jāstāsta par dažādiem jautājumiem.
Bērni ir nepārtraukti jāmāca, ja gribam lai viņi zina ne tikai
vienkāršas patiesības, bet daudz vairāk. Jaunā paaudze ir atvērta,
zinātkāra un informāciju labāk uztver tad, ja ar praktiskiem
piemēriem parāda, kas un kā darbojas.
Vecākiem novēlu biežāk ieklausīties savos bērnos, jo viņi saprot
vairāk, nekā mēs domājam!
Paldies visiem, kas piedalījās šajā pasākumā. Ceru ka zināšanu
krājumi tika papildināti un ir arī sapratne par to, ka tīra Baltijas
jūra tiešām sākas katrā vannas istabā!
Gaidīšu visus Lielajā talkā – 26. aprīlī!

Mežotnes pagastā:
1. Strēlnieku ciems Inga Mauriņa
2. Mežotnes ciems Normunds Vāvers
3. Cepļa ciems Ināra Griķe
4. Garozas ciems Jānis Alonderis
5. Jumpravas ciems Edīte Pluta

28355272
27802519
26774583
28700233
27121256

Ceraukstes pagastā:
1. Mūsas upes krasts no Lakāju ielas līdz Piebauskai (atpūtas vieta
Upeskrasti c. Mūsa)
2. Ceļmalas Brunavas ceļam - Liellauki - Beku mežs
3. Ribu parks
4. Ribes dzirnavu apkārtne
Koordinators V.Janševskis 29285161
Īslīces pagastā:
1. Rītausmu ciemā pie kultūras nama
2. Bērzkalnu ciemā
3. Pastališķu ciemā
4. Bērzu ciemā
5. Ādžūnu ciemā
Koordinators J.Barans 29451318
Brunavas pagastā:
1. Ērgļu ciemā
2. Grenctāles ciemā
3.Tunkūnu ciemā
Koordinatore B.Marčenkova 29581606

Gailīšu pagastā
1. Podiņu kapu apkārtne
2. Kaulbriežu kapu apkārtne
3. Upmala
4. Aicināti organizēt sakopšanas talkas arī ciemos
Koordinators A.Gurkovskis 26366835
Codes pagastā:
1. Ciema dārzs, Code, Codes pag., Bauskas nov.
Tiks veikta teritorijas sakopšana un labiekārtošana.
Koordinatore D.Šķiliņa 27234030
Vecsaules pagastā:
1. Vecsaules parks
2. Vecsaules sils
3. Atpūtas vieta „Līrumu” karjerās
4. Ciemu centrs Zvaigznē, Kūdrā.
Koordinatore L.Kolberga 26551673
Dāviņu pagastā:
1. Atkritumu savākšana nelegāli izveidotajā atkritumu izgāztuvē
2. Pašvaldības un valsts auto ceļu malu sakopšana
Koordinatore Līvija Šarķe 26434092
Bauskas pilsētā:
1.Mūsas krasta pludmale posmā no Pionieru ielas līdz Skolas ielai
2.Abas nogāzes Rīgas ceļā posmā no Draudzības ielas līdz Mēmeles
ielai (te gan vajadzīgs vīriešu spēks, jo jānovāc betona gabali).
3.Saules dārza strūklakas atjaunošana
Koordinators V.Čačs 29168555

Informācija
Latvijas Pensionāru federācija informē
18. un 19. aprīlī Rīgā, Kongresu namā
no pulksten 11.00 līdz 16.00 notiks

Senioru un invalīdu gatavoto izstrādājumu izstāde - Lieldienu tirdziņš, kurā
eksponātus varēs iegādāties pret ziedojumiem.
Svētku pasākuma ietvaros paredzēts „Olu skaistumkopšanas
konkurss”, kurā varēs piedalīties visi Lieldienu izstādes tirdziņa dalībnieki ar pašu sagatavotiem eksponātiem (olām).
Aicinām izstādes - tirdziņa dalībniekus pieteikties līdz 14.
aprīlim pa e-pastu lpf1@inbox.lv vai pirmdienās un trešdienās
pa tālruni 67 27 67 89.
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Uzņēmīgi cilvēki mums līdzās

Ar savu lielo sapni par manēžu
Kad pievakarē pēc plkst.17 ierodos biedrības „Mēmeles jāšanas sporta klubs” zirgu stallī,
tur jau valda liela rosība. Tāda šeit esot ikdiena. Zirgi jau apsegloti un kopā ar savu jātnieku
devušies uz treniņnodarbībām turpat staļļa tuvumā. Kaut arī laiks sportistus nelutina, laukums
ir slapjš un dubļains, treniņš notiek, zirgi tiek iesildīti un pēc tam treneres Velgas Marčenkovas
vadībā notiek nodarbība.
Lielākā daļa jātnieku ir bērni, kas šeit regulāri ierodas, lai trenētos jāšanas sportā un
vasaras sezonā piedalītos sacensībās.
Biedrības galvenie darbības virzieni ir:
1) attīstīt un popularizēt Bauskas novadā un tuvākajos novados jāšanas sportu - katru gadu kluba
biedri aktīvi piedalās dažāda līmeņa sacensībās. Vidēji sezonā tiek apmeklētas vismaz 14 sacensības.
2) dažādot Bauskas un tuvāko novadu bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas, radīt
labvēlīgu vidi jauniešiem brīvā laika pavadīšanai un veicināt jauniešu iesaistīšanos sporta aktivitātēs,
veicināt bērnu veselību un ﬁzisko attīstību.
„Bauskas Novada Vēstis” uz sarunu aicināja biedrības dibinātāju un valdes priekšsēdētāju Velgu
Marčenkovu un biedrības atbalstītāju Zaigu Kārkliņu.
Pastāstiet, lūdzu, kas nāk pie jums uz treniņiem, kāda vecuma bērni?
Biedrības darbībā aktīvi iesaistās vairāk kā 30 bērni un jaunieši ar ģimenēm. Jaunākajam ir četri
gadi. Ja ir vēlme piedalīties sacensībās – uz treniņu jānāk vismaz 3 reizes nedēļā.
Bērni pie mums nāk no Bauskas, Uzvaras, Īslīces, Codes u.c. Tad, kad skolēniem nav brīvlaiks
uz nodarbībām ierodas bērni arī no Pamūšas speciālās internātpamatskolas.
Kopumā stallī ir ap 20 zirgu, arī poniji. Visi trenējas un piedalās sacensībās katrs savā konkurencē.
Zirgi cenšas parādīt, ka viņi šeit nav vienkārši tāpat. Arī poniji. Un ne jau tāpat vien, bet ar
panākumiem – nopelnītas rozetes (godalga, ko piesprauž zirgam pie iemauktiem).
Mūsu pagājušā gada lepnums ir sportiste Iveta Andersone, kura ar zirgiem Bugatti un Karme
Helena, nopelnīja vairākus kausus.
2013. gadā pirmo sacensību sezonu aizvadīja mūsu poniji Jota un Kursa. Godalgotas vietas ar
abiem ponijiem izdevās izcīnīt Elizabetei Griķei, ļoti labus rezultātus uzrādīja ar Laura Žižņauska ar
poniju Jota. Pirmo sacensību pieredzi šajā sezonā ieguva arī Loreta Marinska, Nikola Marčenkova,
treniņsacensībās klubu pārstāvēja Beāte Untāle, Keitija Tukiša un Linda Medvedeva. Iejādē savas
pirmās sacensības aizvadīja Elīna Griķe ar zirgu Dakāra.
2014. gada sezona mūsu klubam solās būt ļoti aktīva. Mūsu komandā plānotas lielas izmaiņas,
Elizabete Griķe sezonu gatavojas aizvadīt kopā ar lielo poniju Dancing Grace. Ponijs ir jauns un
nepieredzējis, tapēc liels darbs jāiegulda, lai šis duets spētu startēt kvalitatīvi. Dancing Grace savu
vārdu attaisno pilnībā, viņa ir zirgu meitene ar raksturu un temperamentu. Arī mazo poniju konkurencē
tiks veidot jauni dueti. To kas ar ko vislabāk sastrādāsies, redzēsim vēlāk. Iejādē ieskaites sacensībās
plāno piedalīties Elīna Griķe ar Dakāru, Laura Žižņauska ar Ledionu.

Domāju, ka šādas prasmes noteikti nāca par labu, jo saskarsmē ar zirgu cilvēks gūst daudz pozitīvu
emociju un sociālu pieredzi. Esmu lasījusi, ka tas ceļ bērniem pašapziņu. Viņam jāsēž taisni – nevar
sēdēt kā pie datora.
Taisnība, ka vecāki īsteno savus sapņus bērnos. Savs zirgs ir arī manai meitai. Pērn nopirku viņai
poniju Dancing Grace. Meitiņa nāk uz nodarbībām un arī piedalās sacensībās.
Jāšana zirga mugurā šajā stāstā ir saldēdiens, bērni šeit veic arī dažādus darbiņus?
Tā arī ir. Jākopj apkārtne, jāapseglo zirgi, kas nemaz nav tik vienkārši. Kad braucam uz sacensībām
– stallī jābūt piecos vai sešos no rīta. Jāsagatavo inventārs. Bērni daudzus darbus spēj darīt patstāvīgi.
Grūti trenerim ir sākumā, kad jātnieki nezin kas un kāpēc jādara. Sacensību sezona ir ļoti raiba,
reizēm esam prom vairākas dienas... braucieni ir nogurdinoši gan zirgiem, gan cilvēkiem, bet sniegtās
pozitīvās emocijas noteikti ir tā vērtas.
Vai ir daudz tādu, kas, atnākuši šurp pāris reizes, labo ieceri atmet?
Jā, tādu mums bijis pietiekoši. Šis sports prasa ļoti lielu pacietību, vecākiem nav viegli bērnus
izvadāt uz nodarbībām...mums jau arī kaut kādos rāmjos grūti sevi ielikt, jo strādājam ar dzīvām
radībām, reizēm treniņi ieilgst līdz naktij... Un, ja gribas piedalīties sacensībās, treniņus jāapmeklē
ļoti regulāri.
Zaiga piebilst, ka, braucot pa A7 ceļu, zirgi un sporta nodarbības ir labi saredzamas. Bērniem
rodas vēlēšanas pamēģināt.
Arī pati vēl piedalieties sacensībās?

Vai šo aizraušanos var saukt arī par biznesu?
Nē, pirmo miljonu ar šo aizraušanos noteikti nevar nopelnīt. Tas ir sirds darbs.
Kāds ir šīs aizraušanās pirmsākums?
Esmu dzimusi, augusi Kuldīgā. Sāku trenēties astoņu gadu vecumā. Vecākiem atnesu mājās zīmi,
kura bija viņiem jāparaksta. Kā man vēlāk stāstīja mamma – tas pat nebija jautājums... Neatkarīgi
no tā – parakstīs vai neparakstīs – es uz turieni vienalga iešu...Tas bija vienīgais pulciņš, kas mani
piesaistīja. Biju visu ko izmēģinājusi. Man bija vienalga vai dubļi, lietus vai sniegs. Bija jāiet ārpus
pilsētas, arī pa tumsu. Tas bija tā – gribi vai nē. Mācības vidusskolā pielāgoju tai vietai, kur ir zirgi.
Pēc tam mācības Apguldes arodvidusskolā, kur bija iespēja nopietni trenēties un izaugt meistarībā.
Tad – Lauksaimniecības universitāte. Absolvēju kā agronoms ar specializāciju uzņēmējdarbība
lauksaimniecībā.
Pabeigta Sporta akadēmija un iegūts trenera diploms.
Tad ieprecējos Bauskā, ļoti ātri atradu, kur ir zirgi. Divus gadus trenējos Svitenē. Tad nāca spontāna
ideja par šo pamesto fermu. Tā bija zālē līdz padusēm ieaugusi ēka. Lēmuma pieņemšanai bija maz
laika. 2007.gadā šeit ienāca pirmie mūsu zirgi. Pirmais zirgs mums bija Džindžera – balta ķēve.
Pašreiz darba laikā strādāju par biroja administratori uzņēmumā „Baltic Devon Mink”, bet vakari
un brīvais laiks pieder zirgiem un stallī.
Kā tikāt pie zirgiem?
Zirgi šeit nonāca dažādā veidā. Pirkām no likvidētām zirgaudzētavām – no Svitenes, no Kuldīgas.
Un no kurienes tad Ave Sol?
No Kuldīgas arī zirgs vārdā Ave Sol, par kuru ir īpašs stāsts. Kad bijām apskatījuši Kuldīgas zirgus,
redzējām, ka maliņā stāv zirgs, kuru neviens tā īsti negribēja pirkt, jo viņam bija dusulis (astma). Viņš
izskatījās nožēlojami, jo bija tieši slimības saasinājuma periods. Bija žēl viņu tur atstāt. Paņēmām
vienkārši tāpēc, lai viņš šeit pie mums būtu un mēs redzētu, ka ar viņu viss ir kārtībā. Vēl tagad ik
pa laikam kāds no Kuldīgas paziņām man apjautājas kā tad Sauļukam iet (tā viņu sauca Kuldīgā).
Ave Sol ir aizkustinoši pieķēries Zaigai un ar acu skatu visu laiku seko. Tā ir visdziļākā savstarpējā
sapratne un saskaņa.
Stāsts par Ave Sol ir raibs. Kad kādu laiku pie mums bija padzīvojis, viņš „bija izdomājis” nomirt,
sākās sirdslēkme, visi bija uztraukušies. Daktere jau bija atbraukusi iemidzināt, bet Ave Sol izrādīja
nepārprotamas dzīvošanas pazīmes un viņa veselības stāvoklis krasi uzlabojās. Pēc šī gadījuma
zirgs ļoti mainījās pozitīvā ziņā. Dažas dienas atpakaļ viņš sagaidīja savu 16. dzimšanas dienu.
Priecājamies par katru dienu, ko viņš pavada kopā ar mums...
Katram zirgam savs raksturs un savs stāsts. Katrs izrāda savu uzmanību staļļa cilvēkiem.
Zirgiem ir tik izteiksmīgi vārdi. Kā tie rodas?
Ņem vērā tēva un mātes vārdus. Mūsu Ave Sol tēvs bija Alamo, bet māte Valsa. Citu šķirņu
zirgiem ir otrādi.
Vai tas ir nozīmīgi, lai būtu saskaņa starp zirgu un jātnieku?
Tas ir būtiski. Pat ļoti. Tas strādā neredzami – zemapziņas līmenī. Ne katrs jātnieks var pajāt
ar visiem zirgiem. Mēs testējam saderību. Temperamenti atšķiras. To uzreiz var redzēt. Mums nav
neviena zirga, kas būtu ļauns. Kādreiz sabīstas. Tas gan.
Jauno sportistu treniņnodarbības un pēc tam sacensības tiek pakārtotas tā, lai būtu mērķtiecīga
attīstība. Ir svarīgi nepalikt komforta zonā, kur esam droši un pārliecināti par sevi, bet attīstīties un
solīti pa solītim virzīties uz jauniem mērķiem.
Vai šeit bērniem ir arī savdabīga reitterapija?
Zaiga: tā nav gluži reitterapija, bet saskare ar dzīvnieku bērnu atraisa un dod pozitīvas emocijas.
Tāpēc pie mums brauc bērni no Pamūšas speciālās internātpamatskolas. Uzlabojas kustību
koordinācija. Vesels process ir zirgu barošana un prieks par to.
Senāk dižciltīgās ģimenēs bērniem bija noteikti jāprot jāt ar zirgu. Varbūt tā bija lieka greznība,
vai arī vecāku tālredzība?

Jā, man tas azarts ir vajadzīgs. Tās nav vienas vai divas sacensības sezonā. Sacensību ir ap piecpadsmit
- divdesmit. Prieks, ja varam doties uz sacensībām arī ziemā. Sacensības notiek manēžā. Inčukalnā
no 100 dalībniekiem ar Ledionu bijām piektie, sajūta bija ļoti laba. Es sacensībās piedalos ar zirgiem
Dakāra un Ledions. Šogad plānots sākt startēt ar vēl vienu zirgu Adella. Savu pirmo sacensību zirgu
Dakāru, esmu daļēji nodevusi jauniešiem, lai viņi varētu uzkrāt pieredzi. Man Dakāra ir īpašs zirgs,
iegūtas daudzas rozetes, bet pienāk laiks, kad saproti, ka zirgs ir jau tik pieredzējis, ka vari viņam
uzlikt mugurā jaunu jātnieku, lai tie abi kopā nestu kluba vārdu sacensību laukumā. Vēl jau plānoju
kādas sacensibas aizvadīt Dakāras mugurā, bet tas vairāk tāpēc, lai jauniešiem vieglāk tikt ar viņu
galā. Dakāra ir zirgs – cīnītājs, viņa nebaidās no šķēršļiem, es varu nobīties, bet viņa nē...ar šādu
zirgu kopā var iet caur uguni un ūdeni...
Ziemā mūsu zirgiem treniņi ir apgrūtināti. Lielais sapnis mums ir pašiem sava manēža.
Vai ģimene atbalsta šādu jūsu aizraušanos?
Tas prasa daudz laika. Es labi apzinos, ka ir reizes, kad par daudz esmu šeit, bet šī vieta ir mana.
Man ir daudz svarīgāk, lai esmu šeit nekā mājās četrās sienās. Lielu gandarījumu dod atbalsts, ko
saņemam. Paldies mūsu bērnu vecākiem, kas aktīvi mūs atbalsta. Lai bērni varētu apmeklēt sacensības
Elizabetes un Elīnas Griķes tētis nokārtoja autovadītāja tiesības, lai varētu vilkt piekabi. Mums ir
divas piekabes, bet drīzumā jau vajadzēs arī trešo.
Kā varat uzturēt zirgus? Tās ir prāvas izmaksas.
Velga: mums ir paveicies, ka blakus ir SIA „Mālnieki”. No viņiem saņemam lielu atbalstu.
Mums ir piešķirtas ganības, ir mums, kur sienu savākt, ir salmi, mūs atbalsta ar transportu. Klubam
lietošanā nodots stallis. Un neatsverams atbalsts ir saimniecisko jautājumu risināšana. Ļoti lielu
atbalstu mums sniedz Adellas īpašnieks Dmitrijs Šillers, bērnu vecāki palīdz kā vien kurš var. Mēs
novērtējam katru palīdzību un nav nemaz iespējams uzskaitīt visus, kuri palīdzējuši. Apkārt ir daudz
patiešām jauku un sirsnīgu cilvēku. Piemēram, vetārste Līga Truntika, ierodas pie mūsu zirgiem
kaut pusnaktī, ja tas nepieciešams.
Konkrētu atbalstu bērniem, kas šeit darbojas, sniedz pašvaldība, nomaksājot dalības maksas
sacensībās.
Jūs esat viena no nedaudzajām biedrībām, kas meklē papildu iespējas, lai piesaistītu līdzekļus.
Jā mēs iesniedzām pieteikumu ELFLA programmā un 2013.gadā par piešķirtajiem līdzekļiem
tika iegādāta piekabe, kurā pārvadā zirgus.
Otrs projekts – mūsu gadsimta notikums – ir dušas telpa un ģērbtuve ar skapīšiem, kas tiek īstenots
pašlaik. Darbi virzās raiti un rezultātu mēs visi gaidām ar lielu nepacietību.
Zaiga piebilst, ka iecerēta ir arī treneru istaba.
Esat daudz izdarījuši, bet kas vēl ir iecerēts?
–Lielākais sapnis ir manēža, lai varam kvalitatīvi trenēties. Zirgiem vajadzētu jaunus boksus. Mazu
traktoriņu, lai esam mazliet neatkarīgāki. Visas lietas, ko apzināti ļoti vēlamies, pie mums atnāk.
Vai esat domājuši par tūristu piesaisti?
–Tas mums pagaidām šķiet nesavienojami, jo sestdienās un svētdienās, kad notiek sacensības, tad
arī būtu visaktīvākais tūristu pieplūdums. Pagaidām mēs to nevarams savienot. Nevaram izmantot
tūrismam un sportam vienus un tos pašus zirgus. Man interesē sports un to mēs arī attīstām. Mūsu
klubam ir labi rezultāti, kaut arī esam salīdzinoši jauna organizācija.
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turpinājums no 6.lpp

Īstenotie projekti
Projekta nosaukums „Zirgu pārvadājamās piekabes iegāde
sporta un atpūtas iespēju pilnveidošanai un dažādošanai”,
Realizējot projektu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstības (ELFLA) pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana
un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā” aktivitātē „Iekārtu tehnikas, aprīkojuma,
informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde
un uzstādīšana un infrastruktūras izveide brīvā laika pavadīšanas
dažādošanai” 2013.gadā sākumā biedrība iegāgājās zirgu
pārvadājamo piekabi. Tas deva plašākas iespējas biedrības
dalībniekiem doties uz treniņsacensībām un sacensībām un īstenot
biedrības izvirzītos mērķus.
Kopējo projekta īstenošanas summu Ls 7018/ EUR 9986,
tai skaitā 90 % LAD ﬁnansējums Ls 6316/ EUR 8987, PAŠU
FINANSĒJUMS 10 % Ls 702/ EUR 999.

Dubļi un slikts laiks mūs nebaida. Daļa no mūsu komandas. No kreisās: Elīna Griķe ar Dakāru,
Elizabete Griķe ar Dancing Grace, Rūdis Roze ar Lakito, Linda Medvedeva ar Kursu, Keitija Tukiša ar
Jotu un Laura Žižņauska ar Ledionu.
Ar projekta rezultātā iegādāto piekabi
apmeklētas daudzas sacensības un gūti
panākumi.

Iveta Andersone ar zirgu Bugatti piedalās LJF
rīkotajās sacensībās iejādē, II grupas shēmā.
Šis duets mūsu komandai 2013. gada sacensību
sezonā nopelnīja vairākus kausus.

Nikola Marčenkova ar poniju Kursa piedalās
LJF (Latvijas Jātnieku Federācijas) rīkotajās
sacensībās ponijiem, vieta Rīga, Kleistu sporta
bāze.

Projekta nosaukums „Sporta aktivitātes-jāšanas apmācība
vietējiem iedzīvotājiem pakalpojuma organizēšana”.
Biedrībai „Mēmeles jāšanas sporta klubs” ir apstiprināts projekts
ELFLA pasākumam „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas
tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana
un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei
un sasniedzamībai pakalpojumu sniegšanas vietā vietējiem
iedzīvotājiem”.
Kopējā projekta īstenošanas summa Ls 27299/ EUR 38843,
tai skaitā 90 % LAD ﬁnansējums Ls 18000/ EUR 25612, PAŠU
FINANSĒJUMS 10 % Ls 2000/ EUR 2846, kā arī neattiecināmās
izmaksas PAŠU FINANSĒJUMS Ls 7299/ EUR 10385.

Tā īstenojas sapņi. Top gērbtuve, labierīcības un
dušas telpa ES projekta LEADER ietvaros.

Papildu informācija
Elizabete Griķe ar poniju Jota piedalās Inčukalnā
rīkotajās sacensībās. Piedaloties LJF rīkotajās
sacensībās šis duets izcīnījis vairākas godalgas.

Loreta Marinska ar poniju Jota apbalvošanas
ceremonijā pēc veiksmīgi veikta vadības
maršruta

– 2013.gada 11.aprīlī biedrība ieguva Sabiedriskā labuma statusu
šādās darbības jomās: labdarība un sporta atbalstīšana.
– Biedrība ir noslēgusi līgumu ar SIA „Mālnieki” par staļļa
„Veldres” nomu, kā arī divu zemes gabalu nomu (visi līgumi
noslēgti uz 10 gadiem).
Gan stalli, gan zemi biedrība izmanto statūtos norādīto mērķu
sasniegšanai.
– Reitterapija ir ārstēšanas metode, kurā galvenais dziednieks
ir zirgs. Tā ietver sevī problēmu risināšanu medicīniskā,
psiholoģiskā un sociālā rehabilitācijā.

Attēlā 6.lpp.Velga Marčenkova un Dakāra
pēc apbalvošanas ceremonijas. Mūs sagaida
lielākais fans Nikola Marčenkova. Viņai bija
tikai viena doma prātā: „Gribu pasēdēt mugurā
Dakārai”.
Zaiga Kārkliņa ar savu Ave Sol. Kur nu bez
burkāniem un Ķelmēnu maizes. Viņu starpā
valda īpaša sapratne.

Velga ar Ledionu apbalvošanas ceremonijā
Inčukalnā. 100 dalībnieku konkurencē ieguvām
5 vietu.

Andra Matuļenko, sabiedrisko attiecību speciāliste Foto
Andra Matuļenko un no Velgas Marčenkovas personīgā
arhīva
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Viļa Plūdoņa gads
Skolēnu jaunrades darbu konkurss, veltīts dzejniekam
Plūdonim
Lai attīstītu skolēnos radošās spējas, nostiprinātu patriotisma
jūtas, Plūdoņa 140. jubilejas gadā novadā tika izsludināts skolēnu
jaunrades darbu konkurss. Skolēniem bija jāiepazīst dzejnieka
personība, daiļrade un jāuzraksta jaunrades darbs. 6.- 8. klašu
skolēni varēja rakstīt Zaķīšu pirtiņas stāstu vai pastāstīt savu stāstu,
ja satiktos ar Plūdoni. Tie, kuri vēlējās apliecināt savu prasmi domāt
par lieliem dzīves uzdevumiem, rakstīja jaunrades darbu „Es kāpt
gribu kalnā visaugstākā,/Ne spēka man pietrūks, ne bail man no kā.”
Savukārt 9.klašu skolēni varēja izstāstīt savu stāstu par redzēto un
izjusto vienā dienā Lejeniekos vai izteikt savas izjūtas, dzejnieka
Plūdoņa dzejas dabas daiļumā veroties. Filozoﬁskas pārdomas
prasīja Plūdoņa dzejas rindas: „Gudrais no mirkļiem mūžību kaļ.”
Žūrijas komisija izlasīja 45 skolēnu darbus no Bauskas pamatskolas,
Bauskas sākumskolas, Bauskas Valsts ģimnāzijas, Vecsaules
pamatskolas, Codes pamatskolas, Mežotnes internātvidusskolas,
Uzvaras vidusskolas, Vecsaules pamatskolas, Mežgaļu pamatskolas
un Pilsrundāles vidusskolas.
Paldies skolotājām Inārai Graudiņai, Ievai Mašalei, Dinai
Ālmanei, Lindai Krūmiņai, Sarmai Kukutei, Ingai Eglītei, Līgai
Bukšai, Vladislavam Sparānam, Ilzei Ērglei, Dairai Peltmanei,
Sandrai Auzānei, Līgai Feldmanei!
Priecājamies par ikkatra skolēna darbu, bet īpaši bija Codes
pamatskolas skolēnu darbi- radoši, saturā bagāti un gaumīgi
noformēti! Tika vērtēta jaunrades darba sasaiste ar dzejnieka
Plūdoņa personību un daiļradi, satura atbilstība izvēlētai tēmai un

domu oriģinalitāte, valodas tēlainība un bagātība, latviešu valodas
literāro normu ievērošana, darba noformējums.
Darbi bija sirsnīgi. Skolēni pazīst Lejeniekus, pazīst Plūdoņa
dzeju, prot savas zināšanas iesaistīt stāstījumā, tēlainā, bagātā,
literāri skanīgā valodā.
Visi konkursa dalībnieki saņēma Bauskas novada Izglītības nodaļas
Uzslavas rakstu un Lejenieku muzeja dāvinājumu. 14 konkursa
dalībnieki saņēma Uzslavas rakstus par godalgotajām vietām,
Bauskas novada Izglītības nodaļas un Bauskas novadpētniecības
un mākslas muzeja dāvanas.
1.vieta- Vecsaules pamatskolas struktūrvienības Jaunsaules
pamatskolas skolniecei Mairitai Gedrovičai, Bauskas sākumskolas
skolniecei Elizabetei Ilzei Griķei, Bauskas pilsētas pamatskolas
skolniecei Elzai Sējējai, 2. vieta- Bauskas Valsts ģimnāzijas
skolniecei Annemarijai Čaikovskai, Codes pamatskolas skolniecei
Lindai Spundiņai, Codes pamatskolas skolniekam Kristeram
Bukam, 3. vieta- Bauskas Valsts ģimnāzijas skolniecei Kristiānai
Paulai Lībietei, Codes pamatskolas skolniecei Signei Kļaviņai,
Codes pamatskolas skolniekam Jānim Kļaviņam.
Darbi tiks uzdāvināti Lejnieku muzejam. Ir iecere izveidot
grāmatu, kurā ievietot visu konkursa dalībnieku darbus.
Lai gaišs un ziediem bagāts Plūdoņa gada pavasaris!

Vija Cerusa, Bauskas novada latviešu valodas un
literatūras skolotāju metodiskās apvienības vadītāja

Plūdons skan novadu skolās...
Bērni lieli, bērni mazi,
Nāciet šurpu klausīties;
Dziesminiekam bērna sirds
Bērna balta dvēselīte!
/Plūdons/
Kā zināms šis gads Bauskas novadā ir dzejnieka Plūdoņa zīmē.
Jau notikuši vairāki lieli, daudzveidīgi un skaisti dzejniekam veltīti
pasākumi martā, arī maijā iecerēti vairāki apjomīgi pasākumi. Bet
dzejnieka jubileju piemin ne tikai Bauskas novads vien. Aktīvi
dzejnieka jubilejas atzīmēšanā piedalās arī vairāku novadu skolas
un bibliotēkas. Martā Bauskas Centrālās bibliotēkas speciāliste
Laimdota Ozoliņa kopā ar „Lejenieku” muzeja vadītāju Signi
Samsoni viesojās kaimiņnovadu skolās pie pašiem mazākajiem
1. – 4. klašu audzēkņiem, lai ar atraktīvu tēlu palīdzību stāstītu
mazajiem par „Lejenieku” skaistumu, dzejnieka Plūdoņa mīlestību
pret bērniem un skandētu viņa daiļskanīgo un bezgala labestīgo
bērnu dzeju. Apciemoti mazie klausītāji Iecavas novada Zālītes

specializētajā internātskolā, Vecumnieku novada Skaistkalnes
vidusskolā, Bauskas 2. vidusskolā un Bauskas Bērnu bibliotēkā,
ciemos jau gaida Ceraukstes bibliotēkas un Iecavas bērnu
bibliotēkas mazie lasītāji. Bērniem ļoti patīk jaukā Zaķu mamma no
„Lejenieku” pļavām, kura mazos pacienā arī ar „zaķu končām” –
burkāniem. Bet klausoties lasīto Plūdoņa bērnu dzeju mazie reizēm
pat korī skandē līdz „Sidraba mēnestiņš veļas pa gaisu...”, un kad
tiek uzdoti jautājumi par dzirdēto, atbild tik aktīvi, ka reizēm grūti
izlemt, kurš ir atbildējis pirmais un balvā nopelnījis grāmatiņu...
Ir patiess prieks, ka mūsu bērni pazīst un mīl Plūdoņa bērnu
dzeju, daudzi no viņiem jau bijuši „Lejeniekos” un vēlas tur
atgriezties vēl un vēl. Tikšanās ar mazajiem Plūdoņa dzejas
cienītājiem turpinās...varam iegriezties arī jūsu skolā vai bibliotēkā.

Laimdota Ozoliņa, Bauskas Centrālās bibliotēkas
galvenā bibliogrāfe un Signe Samsone,
muzeja „Lejenieki” vadītāja

Bausku apmeklēja viena no populārākajām ceļojumu
blogerēm pasaulē

17.martā Bauskā viesojās tūrisma bloga www.lesleycarter.
wordpress.com autore Leslija Kārtere (Lesley Carter) no ASV.
Viņas bloga apmeklētāju skaits, sasniedzis jau 27 miljonus
skatījumu un unikālo apmeklētāju rādītāji ierindo viņu starp
TOP 10 tūrisma blogeriem pasaulē.

Blogere par gūtajiem iespaidiem dalās ne vien savā blogā www.
lesleycarter.wordpress.com, bet arī dažādos sociālajos tīklos
– Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, Youtube u.c., kuru
sekotāju skaits ir lielāks nekā 40 tūkstoši. L. Kārtere ir arī Bucket
List Publications īpašniece un redaktore, kas ir piedzīvojumu
ceļojumu vietne. Tās auditorija ir cilvēki, kuri vēlas atklāt ko jaunu,
unikālu un piedzīvojumiem bagātu. Pēdējo divu gadu laikā blogere
ir sadarbojusies ar vairākiem populāriem tūrisma, ēdināšanas un
piedzīvojumu uzņēmumiem.
L. Kārtere no 14. līdz 22.martam viesojās Rīgā, mūsu apkārtnē
viņa iepazina Bauskas un Rundāles pili un Bauskas Motormuzeju,
pusdienoja viesu namā “Baltā māja”. Leslija bija pārsteigta
par Bauskas pils piedāvājumu un aktivitātēm, Ikertu ģimenes
māksliniecisko pieeju viesu nama pakalpojumu attīstībā un
Rundāles pils varenību.

Inese Turkupole-Zilpure, Bauskas Tūrisma
informācijas centra vadītāja
Attēlā – no kreisās Inese Turkupole-Zilpure,
Leslija Kārtere un Ilona Ozola

Kaligrāﬁjas māksla Bauskas pils muzejā
29. martā plkst. 14.00 Bauskas pils muzejā notiks Senā
dzīvesveida skolas pasākums „Kaligrāfija – rakstīšanas
māksla 15.-17.gs.”. Pasākums sniegs ieskatu 15. – 17. gs.
Vācijas kaligrāﬁjas vēsturē. Apmeklētāji varēs iemēģināt roku
rakstīšanas mākslā.
Pasākumu papildinās ekspressizstāde, kurā būs apskatāmi
Kurzemes – Zemgales hercogistes oriģinālie dokumenti. Izstāde
veidota sadarbībā ar Latvijas Valsts vēstures arhīvu.
Par kaligrāﬁjas vēsturi stāstīs grāmatu ilustratore un māksliniece
Astra Reine, kura kaligrāﬁjas mākslu apguvusi pie pasniedzēja
Ivana Fjodorova, Maskavas poligrāfijas institūtā, Grāmatu
ilustrāciju un graﬁkas nodaļā. Divus gadus vadījusi kaligrāﬁjas
lekciju kursus Cēsu vēstures muzejā.
Senās dzīvesveida skolas pasākumi Bauskas pils muzejā notiek
kopš 2010. gada, tās ietvaros apmeklētājiem ir iespēja apgūt
dažādas seno amatu prasmes un gūt priekšstatu par Bauskas pils
periodam atbilstoša laika cilvēku dzīvesveidu, sadzīves kultūru,
zinātni un atklājumiem.
Bauskas pils ir unikāls Latvijas arhitektūras piemineklis, kas
raksturo 15. – 17.gs. militāro un reprezentācijas būvju arhitektūru

Latvijas teritorijā. Tās vecākā daļa ir vienīgais ugunsšaujamo
ieroču lietošanai celtais Livonijas ordeņa cietoksnis, bet jaunākā
daļa – nocietinātas rezidences tipa pils. Vienīgais arhitektūras
piemineklis Latvijā, kurš ilustrē renesanses un manierisma laika
piļu arhitektūras un dekoratīvās mākslas izpausmes Kurzemes
hercogistē (1562-1795), kā arī vienīgā daļēji saglabājusies
pirmo Kurzemes – Zemgales hercogu Ketleru rezidence. Ap pili
saglabājušies Ziemeļu kara laikā Zviedrijas karaļa Kārļa XII
uzraudzībā izbūvētie franču sistēmas zemes nocietinājumi. Pils
kompleksu ieskauj gleznaina ainava ar trim upēm.
Biļetes var iegādāties Bauskas pils kasē, Mākslas salonā
„Meistars Gothards” un rezervēt pa tālruni 63923793, 63922280
vai e- pastu bauska.pils@e-apollo.lv. Rezervētās biļetes jāizpērk
ne vēlāk kā 30min pirms pasākuma. Biļetes cena: 2,13 Eur/ 1,50
Ls pieaugušie, 1,14 Eur/ 0,80Ls mācību iestāžu audzēkņi.
Sīkāka informācija pieejama mājas lapā: www.bauskaspils.lv.
Ilva Bitēna,
Bauskas pils muzeja sabiedrisko attiecību speciāliste

Uzsāk Bauskas novada tūrisma
attīstības stratēģijas izstrādi

4.martā Bauskas novada pašvaldībā notika pirmā Bauskas novada
tūrisma attīstības stratēģijas izstrādes darba grupas sanāksme. Tajā
piedalījās Bauskas novada administrācijas un iestāžu darbinieki,
kā arī uzņēmēji, kuri ieinteresēti tūrisma attīstībā un ikdienā cieši
saistīti ar dažādu tūrisma pakalpojumu sniegšanu.
Pirmajā tikšanās reizē Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
Ilze Tijone klātesošos iepazīstināja ar Bauskas novada attīstības
stratēģiju 2012.-2030. gadam un tajā izvirzītajiem uzdevumiem
saistībā ar tūrismu, kā arī ar iespējām, kādas būs izstrādājot novada
tūrisma jauno attīstības stratēģiju.
Darba grupā iesaistītie pārstāvji šajā tikšanās reizē tika aicināti
definēt galvenās problēmas, kuras, viņuprāt, kavē tūrisma
attīstību novadā. Daudzas no nosauktajām problēmām – tādas
kā sabiedriskā transporta kvalitāte maršrutā „Rīga – Bauska”,
starptautiskā transporta pieturas neesamība Bauskā, jaunu
veloceliņu nepieciešamība ir minētas arī novada attīstības
stratēģijā un pašvaldība aktīvi meklē to risinājumu. Daudzi
klātesošie norādīja, ka dažkārt vajadzīgi tikai nelieli infrastruktūras
sakārtošanas darbi, lai izveidotu jaunu tūrisma maršrutu un
Bauskas iedzīvotājiem un viesiem, būtu iespēja baudīt tikai
Bauskai raksturīgo ainavu. Piemēram, lai nodrošinātu pastaigu
gar Mēmeles krastiem, ir nepieciešams vien savest kārtībā gājēju
taku, veikt upes krasta labiekārtošanu un sakopšanu. Uzņēmēji
uzsvēra, ka veiksmīgai tūrisma attīstībai svarīga ir ieinteresēto
pušu un pašvaldības regulāra savstarpēja sadarbība un reklāma.
Līdz nākamajai tikšanās reizei pēc mēneša, darba grupā
iesaistītajiem ir jāizanalizē un jāizvērtē sagatavotās aptaujas
anketas viesiem, iedzīvotājiem, tūrisma uzņēmējiem un tūrisma
aģentūrām, kā arī jāpārskata un jāpapildina SVID analīze.
Plānots, ka novada iedzīvotāju un uzņēmēju viedoklis tiks izzināts
aprīļa vidū, kad anketas būs pieejamas arī elektroniskā formātā
pašvaldības mājas lapā, bet viesu aptauja tiks uzsākta maijā.

Inese Turkupole-Zilpure, Bauskas Tūrisma
informācijas centra vadītāja

Būs iespēja apmeklēt Bauskas alus
darītavu kopgrupā
Bauskas Tūrisma informācijas centrs un Bauskas alus darītava
ir vienojušies par šī gada galvenajām aktivitātēm un sadarbības
virzieniem. Nozīmīgu pasākumu laikā gan iedzīvotājiem, gan
viesiem būs iespēja apskatīt Bauskas alus ražotni un uzzināt, kā
top visu iecienītais alus un veselības dzēriens.
Pirmā ekskursija plānota 4.maijā tūrisma sezonas atklāšanas
svētku ietvaros. Otrā 12.jūlijā Kantrimūzikas festivāla laikā, bet
trešā 2.augustā Bauskas Novada svētku laikā. Apmeklēšanas laiks
visos datumos ir vienāds - plkst. 11.00 un 13.00. Tas nozīmē, ka
šajā laikā jāpulcējas pie Bauskas alus darītavas, veidojot kopgrupu.
Apmeklējuma cena vienam pieaugušajam - 4,50 euro, skolēnam
2,00 euro, bet pirmsskolas vecuma bērniem bez maksas.
Aicinām iedzīvotājus kopā ar draugiem vai viesiem izmantot šo
lielisko iespēju un iepazīt Bauskas alus tapšanas procesu!

Inese Turkupole-Zilpure, Bauskas Tūrisma
informācijas centra vadītāja

Bauskas novada ēdinātāji vienojas par
„Bauskas ēdiena” attīstības
koncepciju
18. martā Bauskas Tūrisma informācijas centra telpās notika
tikšanās ar Bauskas novada ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem
un ražotājiem, kuri izrādīja interesi iesaistīties Bauskas īpašā ēdiena
tapšanā. Sanāksmē piedalījās Mežotnes pils, kafejnīcas „Miķelis”,
viesu nama „Bērzklani”, zemnieku saimniecības „Vaidelotes”
pārstāvji, kā arī uzņēmuma „Bauskas alus” mārketinga direktore
Daiga Solzmniece. Klātesošie vienojās, ka ēdiens jāveido no mūsu
novada uzņēmēju ražotajiem produktiem. Diskusijā izkristalizējās
doma, ka par pamatu ēdiena gatavošanā varētu ņemt Bauskas
alus ražoto produkciju. To, ka šādi ēdieni izraisījuši lielu interesi,
apstiprināja Daiga Solzemniece, kura pagājušajā gadā piedalījās
TV šovā „Gandrīz ideālas vakariņas”. „Pēc raidījuma daudzi man
rakstīja e-pastus un prasīja receptes raidījuma ietvaros gatavotajiem
ēdieniem”, atzina D.Solzemniece..
Lai vienotos par ēdiena receptūru un garšas niansēm, ieinteresētie
uzņēmēji 25.martā tiksies kafejnīcā „Miķelis”. Plānots, ka
šādas tikšanās būs vairākas - katra pie viena no iesaistītajiem
uzņēmumiem. Ir idejas arī par saldēdiena tapšanu. Praktiska saldā
ēdiena gatavošana notiks Mežotnes pilī. Ja viss noritēs kā plānots,
tad, uzsākot jauno tūrisma sezonu maijā, gan iedzīvotājiem, gan
viesiem būs iespēja nogaršot jauno ēdienu. Šie ēdieni īpaši tiks
reklamēti visos nozīmīgākajos Bauskas puses pasākumos.

Inese Turkupole-Zilpure, Bauskas Tūrisma informācijas
centra vadītāja
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Novada ziŅas
Mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi aicina skanēt pavasarī
Bauskas Mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi aktīvi piedalās
koncertos, festivālos, konkursos un radošos pasākumos. Izglītības
iestādes jaunie mūziķi un pedagogi ir priecējuši klausītājus piedaloties
daudzos pasākumos - gan mūsu dzejniekam Vilim Plūdonim veltītajā
pasākumā, gan V.Šekspīram veltītajā pasākumā, gan muzicējuši
pansionātā „Derpele”. Skolas koncertzālē martā muzicēja jaunie
mūziķi - zēni. Koncerta apmeklētāji ļoti atzinīgi novērtēja mūsu
skolas zēnu sniegumu. Ir gūti atzīstami panākumi konkursos Valsts
konkursa reģiona kārtās. Konkursi tiek organizēti, lai veicinātu un
attīstītu jauno mūziķu radošo un profesionālo izaugsmi, pilnveidotu
audzēkņu uzstāšanās prasmi un pieredzi. Gada sākumā vairākas
Bauskas Mūzikas skolas kora klases audzēknes piedalījās Vokālās
mākslas konkursā. Ar Atzinības rakstu tika novērts mūsu audzēknes
Alises Niedres sniegums. Savukārt, februārī tika organizēts Valsts
konkurss izglītības programmas „Stīgu instrumentu spēle” Latvijas
profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu audzēkņiem.
Radošais veikums, spēles tehnika, muzikalitāte jaunajiem
vijolniekiem ir jāparāda skolas posmā, tad reģiona līmenī un, ja tiek
iegūts augsts žūrijas vērtējums, tad jāpiedalās III konkursa kārtā
Rīgā. No Bauskas Mūzikas skolas uz II kārtu tika izvirzīta jaunā
vijolniece Katrīna Siliņa. 14. februārī Jelgavas mūzikas vidusskolas
koncertzālē Katrīna atskaņoja Š.Dankla izvērstas formas skaņdarbu
„Koncertsolo Nr. 3 G-dur”. Katrīnas pārliecinošais, tehniski
sarežģītais un muzikālais sniegums tika augsti novērtēts, iegūta
II vieta un izcīnīta muzikālā ceļazīme uz konkursa ﬁnālu valsts
mērogā. Konkursa žūrija vērtēja konkursa dalībnieku sniegumu
pēc tādiem kritērijiem kā tehniskais izpildījums, mākslinieciskā
kvalitāte un emocionālais kopiespaids. Katrīnas sniegums,
pateicoties viņas skolotājas Aivas Avotiņas mērķtiecīgam un
profesionālam darbam, bija pārliecinošs un vijole skanēja spoži.
Esam ļoti gandarīti un lepni par mūsu audzēknes muzikālā snieguma
augsto novērtējumu, jo esam ieguvuši muzikālo „sudraba medaļu”,
kas ir augsts novērtējums mūsu audzēknes profesionālās prasmes
līmenim un ir rezultatīvs rādītājs ilgstoša mācību darba procesa
- pedagoga Aivas Avotiņas, koncertmeistares Evijas Bonātes un
audzēknes Katrīnas Siliņas radošajam kopdarbam
Lai turpinātu veiksmīgi iesākto pagājušā gada tradīciju –
iespēju visiem Bauskas Mūzikas skolas audzēkņiem un vecākiem
apmeklēt kvalitatīvu profesionālās mūzikas koncertu tepat
Bauskā, pirms pavasara brīvdienām Bauskā muzicēja divi jaunie
mūziķi- pianists Artūrs Cingujevs un čellists Valters Pūce. Ļoti
veiksmīgs šī dueta projekts ir koncertuzdevums „Teleports”, kas

ir netradicionāls, multimediāls
un mūsdienīgs klasiskās
mūzikas pasniegšanas veids.
Ar mūziķu virtuozi niansēto
priekšnesumu un Daces
Pūces videogleznu palīdzību
tiek radīta noskaņa, palīdzot
klausītājam aizceļot citā laikā
un telpā. Koncerta sākums bija
ļoti interesants, pārdomāts un
dinamiski niansēti attīstošs.
Koncerta programmā jaunie
mūziķi piedāvāja baudīt
klasisko mūziku neierastā
veidā. Bauskas Kultūras
centrā skanēja Ludviga van
Bēthovena, Frīdriha Gulda,
Arvo Perta, Astora Pjacollas
mūzika.
Skaļus klausītāju aplausus un
neviltotu atzinību ieguva jauno
mākslinieku izpildītā mūzika.
Jaunie atskaņotājmākslinieki
pēc koncerta programmas
izpildīšanas aicināja klausītājus
sirsnīgai, nepiespiestai
sarunai par mūziku, mūzikas
programmu un instrumentu spēles apguves iespējām mūzikas
skolā, kā arī par mēģinājumu graﬁku, intensitāti, savām sajūtām
un pieredzi mācoties mūzikas skolā. Mākslinieki atbildēja arī uz
daudziem jautājumiem par instrumentiem, par repertuāra izvēli un
par mūzikas nozīmi kā svarīgu kultūras dzīves sastāvdaļu.
Mūzikas skolu audzēkņi un pedagogi šo koncertu novērtēja
kā augstvērtīgu gan izpildījuma, gan atskaņotā repertuāra ziņā,
gan noskaņas un mākslinieciskā snieguma ziņā.
Nedēļu pēc pavasara brīvdienām pie mums ar koncertu
ciemosies mūsu skolas akordeona nodaļas absolvents, Biržu
mūzikas skolas pedagogs Vitauts Kavaļausks, savukārt, 2.aprīlī
Bauskas Mūzikas skolā ciemosies visa Zemgales reģiona jaunie
pianisti, bet aprīļa nogalē Bauskas Kultūras centrā aicinām uz Zaļo
koncertu. Bauskas Mūzikas skola aicina visus mūzikas draugus uz
koncertiem un radošajiem pasākumiem mūsu skolā. Informācija

par tiem ir ievietota mūsu mājas lapā www.muzika.bauska.lv
Mēs lepojamies ar mūzikas iestādes tradīcijām, radošā darba
sistēmu, audzēkņu sasniegumiem, kas ir devuši Bauskas novadam
pozitīvu publicitāti un pozitīvas emocijas. Iestāde pilnveidojas un
attīstās, lai sniegtu iespējas ikvienam apgūt mūziku neatkarīgi no
pieredzes, talanta vai vecuma, tāpēc nākošā mācību gadā esam
plānojuši uzsākt arī jaunas programmas „Ģitārspēle” īstenošanu
gan pieaugušajiem, gan skolas bērniem.

Apmeklēt mūsu koncertus un radošos pasākumus
aicina Bauskas Mūzikas skolas direktore
Anita Velmunska
Attēlā – akordeonistu ansamblis - Diāna
Pauloviča, Vadims Cvetkovs, Emīls Miks
Matulēns

Izskanējušas „Bauskas Balsis 2014”
pierādījušu un Latvijā atzītu mūziķu priekšnesumus. Dziedātājs
Pēteris Upelnieks pirms savas uzstāšanās atzina, ka pats ir vairākkārt
piedalījies „Bauskas Balsīs”, taču konkursos viņam diemžēl nav
veicies, un uzvarētāja laurus tā arī nav izdevies plūkt. Arī Aminata
Savadogo izteica atbalstu jaunajiem dziedātājiem un konkursam
„Bauskas Balsis”.
Pirms rezultātu paziņošanas žūrijas komisijas priekšsēdētājs
pateicās bērnu vecākiem, kas novērtē savu atvašu talantu un
skolotājiem, kas šo talantu pamana un dienu no dienas slīpē.
Par bērnu un jauniešu vokālā konkursa „Bauskas Balsis 2014”
uzvarētājām kļuva Madara Rimeicāne, Marta Mengote, Una
Filipoviča un Inga Ieva Rotberga (attēlā).
Ikviens konkursa dalībnieks dāvanā no pasākuma organizatoriem
saņēma tradicionālo krūzīti ar konkursa „Bauskas Balsis” logo,
visas ﬁnālistes - savu foto no pusﬁnāla koncerta, savukārt katras
grupas uzvarētāja ieguva naudas balvu.
Konkursa „Bauskas Balsis” ilggadējais organizators, Bauskas
Kultūras centra pasākumu producents Jānis Dūmiņš, atzīst, ka
jau šobrīd domā par nākamā, desmitā jubilejas gada, konkursa
norisi. „Būs pagājuši desmit gadi un, iespējams, ir jāsāk domāt par
konkursa formāta maiņu. Lai vai kā, līdzvērtīga konkursa tuvākajā
apkārtnē nav, un ir svarīgi, lai vietējiem bērniem ir iespēja tikt pie
sava „Grammy”*,” saka Jānis.
* ”Grammy” balva – apbalvojums par izciliem sasniegumiem
mūzikas ierakstu industrijā Amerikas Savienotajās Valstīs.

Elīna Uļanska, Sabiedrisko attiecību speciāliste
Bauskas Kultūras centrs

15. un 16.martā Bauskas Kultūras centrā norisinājās jau devītais
novada bērnu un jauniešu vokālistu konkurss „Bauskas Balsis”. Tas
ik gadu apvieno novada jaunāko paaudžu dziedāt gribētājus, un ir
kļuvis par īpašu vietējās nozīmes pasākumu jaunajiem vokālistiem,
kam nereti tieši šis ir pirmais solis skatuves pieredzes iegūšanā.
Pēc 15.martā notikušā pusﬁnāla koncerta, kurā startēja 40 jaunie
novada dziedātāji, konkursa žūrija – Bauskas Kultūras centra direktore
Ilva Vansoviča, dziedātājs Pēteris Upelnieks un mūzikas pasniedzēja
Kristīne Brakše ﬁnālam izvirzīja trīs spēcīgākos priekšnesumus katrā
no četrām dalībnieku vecuma grupām. Jāatzīmē, ka konkursantu
vērtēšanas kritēriji ir nemainīgi visus deviņus „Bauskas Balsu” gadus,
arī šoreiz žūrijas komisija katru priekšnesumu vērtēja, ņemot vērā
vokālo sniegumu, uzveduma oriģinalitāti, repertuāra piemērotību
dziedātāja vecumam, konkursanta skatuves tēlu un arī atskaņotās
fonogrammas kvalitāti.
Balstoties uz izvirzītajiem vērtēšanas kritērijiem, pusﬁnālā
visvairāk punktu saņēma un konkursa ﬁnālā iekļuva:
– 3 līdz 6 gadu vecuma grupā Evelīna Roneta Tarasēviča ar
dziesmu „Smagiem soļiem lācis nāk”, Madara Rimeicāne – „Pieci
kaķi” un Elisa Matuzone ar „Lāča miega dziesmu”,

– 7 līdz 9 gadu vecuma grupā Marta Mengote ar dziesmu „Pilītes”,
Paula Sipoviča – „Disnejlenda”, un Aleksas Rutkovskas un
Sendijas Poles duets ar „Lapsēna dziesmu”,
– 10 līdz 13 gadu vecuma grupā Una Filipoviča ar dziesmu
„Rudens ogle”, Reina Paula Ivanova ar dziesmu „Mākonis” un
Elīza Kupča ar dziesmu „Latvju zeme vaļā stāv”,
– 14 līdz 18 gadu vecuma grupā Elīna Pole ar dziesmu „Circenīša
Ziemassvētki”, Keita Luīze Muceniece ar „Simply the Best” un
Inga Ieva Rotberga ar dziesmu „Happy”.
Arī ﬁnālā žūrijas komisijas priekšsēdētājs, kā tas nemainīgi bijis
jau vairākus konkursa gadus, bija žurnālists, savulaik populārā
starptautiskā bērnu popmūzikas festivāla „Saules zaķis” direktors,
Aivars Auziņš. Komisijā strādāja arī mūzikas pedagoģe Ilze
Žubēre un ﬁnāla īpašais viesis - dziedātāja Aminata Savadogo.
Konkursanti izpildīja pusﬁnālā dziedāto dziesmu, un žūrijai
pieņemt lēmumu par spēcīgāko priekšnesumu nebija viegli. Jaunie
dziedātāji bija labi sagatavojušies, piedomājuši pie skatuves tēla
un varēja redzēt, ka arī paši ir gandarīti par to, ko dara.
Fināla koncertā klātesošie baudījane tikai šī gada divpadsmit
„Bauskas Balsu” spēcīgāko dalībnieku dziedājumu, bet arī sevi jau

10 2014.gada 28.marts

Bauskas Novada Vēstis

Sports novadā
Galda teniss

Tautas sports

8.un 9.martā Bauskas novada sporta bāzes hallē risinājās sporta
centra „Mēmele” balvu izcīņas galda tenisā ceturtā kārta. Sacensībās piedalījās lielāks dalībnieku skaits nekā ierasts, jo izpalika citu
organizāciju rīkotās sacensības. Kopumā divās sacensību dienās
Bauskā pulcējās ap 90 galda tenisa cienītāju no visas Latvijas
Pirmajā sacensību dienā notika aizraujošas cīņas I un II līgas ietvaros. II līgas spēlēs iesaistījās 28 dalībnieku. Par šīs kārtas uzvarētājiem
zēnu grupā kļuva Deniss Drabovičs no Olaines, baušķenieks Mārtiņš
Bukšs un Vecumnieku sporta skolas pārstāvis Ulvis Karelsons.
Meiteņu konkurencē medaļas sadalīja Iecavas galda tenisa skolas
audzēknes – Terēza Druviņa, Rēzija Meļķe un Anna Ansone.
I līgā startēja 19 sportisti. Savus audzēkņus uz sacensībām bija
atvedusi arī Laura Meinarda –viena no vadošajām Latvijas galda
tenisistēm. Kopā ar Bērnu un jauniešu centra „Laimīte” pārstāvjiem
bija ieradušies arī vecāki un atbalstītāji. Meiteņu vērtējumā zelts un
sudrabs rīdziniecēm – Jūlijai Otļagovai un Viktorijai Prohorovai,
bet bronzas godalgu izcīnīja Silga Ose. Puišiem nepārspēts izrādījās rīdzinieks Reinis Siliņš, aiz sevis atstājot Skaistkalnes galda
tenisistus Māri Eņģeli un Aigaru Malanku.
Svētdienā stadiona sporta zālē pulcējās Augstākās līgas spēlētāji.
Kopumā pie zilajiem galdiem sacentās 41 dalībnieks no Rīgas,
Jelgavas, Lielvārdes, Dobeles, Mārupes, Olaines, Jūrmalas, Iecavas
un Rundāles. Dāmu konkurencē par uzvarētāju kļuva Ieva Mazjāne,
sudraba godalga Karīnai Gailišai, bet bronzas medaļa Laumai Indriksonei. Kungu sacensības izvērtās sīvas, īpaši spēle par 3.vietu,
kur pēdējā setā, pārspējot iecavnieku Roaldu Cildermani, pārāks bija
Māris Cīrulis. Zelta spēlē uzvarēja pieredze, par čempionu kļuva
rīdzinieks Guntis Šēnhovs, kurš, parādot skaistu un meistarīgu spēli,
pārspēja vārda brāli no Dobeles – Gunti Krivodu.
Divās dienās izspēlētas vairāk kā divi simti interesantu un
aizraujošu galda tenisa spēļu. Jaunākajām sacensību dalībniecēm
Raineldai Blumbergai un Katei Kaļķei šogad paliek tikai deviņi
gadi, bet abas jaunās sportistes cīnījās godam arī ar pieredzējušiem
sāncenšiem. Jāatzīmē sacensību galvenā tiesneša Modra Indriksona prasme jau vairāk kā sešu gadu garumā organizēt un vadīt šīs
aizraujošās sacensības.
Nākošā sacensību kārta iecerēta 29.-30.martā.

22. martā Bauskas novada pašvaldības sporta bāzē, novada domē
un sporta namā „Mēmele” risinājās Bauskas novada V atklātās
Ziemas/Pavasara sporta spēles. Kopumā aizraujošajā sporta pasākumā iesaistījās ap 250 dalībnieku no Bauskas novada pagastiem
un kaimiņu novadiem. Pašvaldību kopvērtējumā tika vērtēti 6 sporta
veidos uzrādītie labākie rezultāti. Šajā gadā tika nolemts vērtējumā
iekļaut arī sacensības galda hokejā.
Tikai vēlā vakara stundā, noslēdzoties šautriņu mešanas sacensībām,
varēja noskaidrot V Ziemas/Pavasara sporta spēļu kopvērtējuma
uzvarētājus.
Atšķirībā no pagājušā gada sporta spēļu kopvērtējuma, šajā reizē
spēcīgākie izrādījās Bauskas pilsētas sportisti, un ar iegūtajiem 11
punktiem saņēma uzvarētāju kausu. Tradicionāli spēcīgā Gailīšu
pagasta komanda saņēma novada sporta spēļu vidējo kausu. Ar
neviltotu prieku, ziņu par izcīnīto trešo vietu kopvērtējumā uzņēma
Ceraukstes pagasta komanda. Tālāk pagasti sarindojās šādā kārtībā: Mežotnes pagasts, Īslīces pagasts, Codes pagasts, Vecsaules
pagasts, Brunavas pagasts, Vecumnieku novads (trīs ieskaites),
Rundāles novads (trīs ieskaites), Iecavas novads (viena ieskaite)
un Dāviņu pagasts (viena ieskaite)
ŠAHS – galven.tiesnesis Māris Bergs (6 komandas)
1.Bauskas pilsēta - Didzis Briedis, Alvils Štībelis, Sandra Rumba
2.Mežotnes pagasts – Normunds Zalgauckis, Deniss Seruks, Una
Mašinska
3.Gailīšu pagasts – Jānis Skuja, Guntis Paegle, Guna Grauze
4.Ceraukstes pagasts – Maigonis Avotiņš, Andris Zomerovskis,
Laura Skodžus
5.Vecsaules pagasts - Aivars Ezis, Endijs Bajolis, Dzintra Barauska
6.Brunavas pagasts – Emīls Balde, Rolands Varkalis, Anda Tarvida
DAMBRETE – galven. tiesnesis Māris Bergs (8 komandas)
1.Bauskas pilsēta – Mārtiņš Junkurēns, Jānis Štāls, Aija Elksnīte
2.Īslīces pagasts – Jānis Fārnests, Aigars Urtāns, Viktorija Kozlova
3.Ceraukstes pagasts – Kristaps Maskalis, Ģirts Dubinskis, Arta
Andreļūna
4.Rundāles novads – Jānis Pavlovskis, Gatis Artimovičs, Linda
Krūmiņa
5.Gailīšu pagasts – Elīna Indriksone, Gunita Indriksone, Kaspars
Priedols
6.Vecsaules pagasts – Toms Brigmanis, Gatis Adakovskis, Renāte
Elmane
7.Brunavas pagasts – Kaspars Malanka, Aivita Moroza, Annija
Varkale
8.Mežotnes pagasts – Raimonds Ušvils, Adrians Krīgers, Valda
Ņekrasova
GALDA TENISS – galven. tiesnesis Modris Indriksons (8
komandas)
1.Īslīces pagasts– Karīna Gailiša, Valērijs Bobrovņikovs, Zigmants Gulbis
2.Gailīšu pagasts – Ieva Indriksone, Lauma Indriksone, Maksims
Garaba
3.Rundāles novads– Lidija Martinkena, Aivars Kamols, Mārtiņš
Bukšs
4.Bauskas pilsēta – Ģirts Mucenieks, Aleksis Iļjins, Viktorija
Agejeva
5.Ceraukstes pagasts – Roberts Puriņš, Ansis Pavilons
6.Codes pagasts – Kristaps Kaņeps, Gatis Pelēķis, Silga Ose
7.Vecsaules pagasts – Edgars Rīns, Mareks Matuzonis, Ance
Šastakoviča
8.Mežotnes pagasts – Ritvars Dziļums, Miks Grišulis
9.Dāviņu pagasts – Jānis Veiss, Jānis Matuzonis
10.Brunavas pagasts – Guntars Žilinskis, Ģirts Bērzleja, Dace
Kalniņa
DARTI – galven. tiesnesis Areta Kovaļevska (7 komandas)
Dāmu komandām:
1.Vecumnieku novads – Ilze Užule, Lonija Stare, Olita Simaško
2.Bauskas pilsēta – Ilva Kalniņa, Biruta Skvirecka, Anita Māldere
3.Codes pagasts – Areta Kovaļevska, Valda Gercāne Anita Venta
4.Gailīšu pagasts – Evija Liepa, Sanita Anspoka, Una Škavronska
5.Ceraukstes pagasts – Agita Čekša, Līga Spilva-Ekerte, Jolanta
Daugaviņa-Barane
6.Mežotnes pagasts – Līva Marčenko, Alīna Bērziņa, Ludmila
Gušče
7.Vecsaules pagasts – Elita Skrējāne, Sarmīte Zandere, Kristīne
Miezīte-Akmeņlauka
Kungu komandām:
1.Codes pagasts – Arnis Vents, Oskars Kovaļevskis, Raimonds
Jankūns
2.Vecumnieku novads – Ingus Trušinskis, Reno Roga, Armands
Užulis
3.Bauskas pilsēta – Aleksandrs Kalderauskis, Gunārs Meļķis,
Indulis Jaudzems
4.Gailīšu pagasts – Andris Rācenis, Jānis Perševics, Mārtiņš Veips
5.Ceraukstes pagasts – Kristaps Čekšs, Mārtiņš Rumba, Roberts
Čekšs
6.Vecsaules pagasts – Andris Kvedars, Ivars Zanders, Aivo
Miezītis
7.Mežotnes pagasts – Romāns Grīslītis, Didzis Rumba, Jānis
Puriņš
Komandu vērtējumā:
1.Vecumnieku novads
2.Codes pagasts
3.Bauskas pilsēta
4.Gailīšu pagasts
5.Ceraukstes pagasts
6.Vecsaules pagasts
7.Mežotnes pagasts

Veterānu sports
Pirmajā marta sestdienā, Rīgas sporta manēžā notika Latvijas
sporta veterānu sacensības vieglatlētikā telpā. Bauskas novadu
pārstāvēja 12 atlētu liela komanda. Visa kaluma medaļas izdevās
izcīnīt Alfrēdam Graudiņam, trīs godalgas Aivaram Krūmalim un
Jānim Bukam, divas medaļas Albertam Pešikam un Intai Liepai,
pa vienai godalgai Jānim Jaunzemam, Jānim Feldmanim, Inetai
Ruhockai un Līgai Valnerei. Savus ieskaites punktus Bauskas
novada vienības ieskaišu pūrā deva Aivars Solzemnieks, Dzintars
Lenbergs un Broņislavs Buls.
Jelgavā 15. martā notika Latvijas Sporta veterānu savienības
51.sporta spēļu sacensības volejbolā un brīvajā cīņā. Bauskas
novadu pārstāvēja divas kungu volejbola vienības. Vīri vecākajā
vecuma grupā, Jāņa Upelnieka vadīti, jau otro gadu pēc kārtas sīvā
cīņā piekāpās Jelgavas novada vienībai un ieguva sudraba godalgas.
Diemžēl šoreiz ārpus godalgoto vietu ieguvējiem palika pagājušā
gada sporta spēļu sudraba laureāti, kungi 50+ vecuma grupā, izloze
mūsu puses volejbola meistariem nebija labvēlīga un nācās cīnīties
par vietu otrajā pieciniekā.
Šogad ir paplašināta Latvijas sporta veterānu savienības sporta
spēļu programma, starp ierastajiem sporta veidiem iekļauta 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 novada komanda startēja ar lielāko dalībnieku skaitu un
izcīnīja I vietu! Zelta godalgas šajās sacīkstēs izcīnīja Vladimirs
Iļjins, Anatolijs Abramovs, Mihails Jepiševs, Ivars Vaivodišs, Igors
Slakters, Aleksejs Kostirevs, Alfons Traškēvics. Sudraba godalgas
saņēma Andris Bokmanis, Aleksandrs Galkins un Andris Kāposts.
Trešā vieta Vadimam Zorinam un Vasilijam Savļakam.
Kā atzina LSVS prezidents Daumants Znatnajs, dalībnieku
skaits liecina par šī sporta veida spēcīgajām tradīcijām. Iespējams,
ka nākošajā gadā brīvās cīņas veterānu sacensību organizēšanu
uzticēs Aleksejam Kostirevam un, pārstrādājot sacensību nolikumu
un vērtēšanas sistēmu, turnīru varētu sarīkot Bauskas novadā.
22.martā veterānu sporta spēļu maratons turpinājās Valmieras
pilsētas sporta bāzēs. Agrā sestdienas rītā uz Vidzemes lielāko
pilsētu devās arī Bauskas novada sportisti.
Pirmie sacensības iesāka telpu futbolisti 50+ vecuma grupā-tā kā
sacensībām bija pieteiktas vien 3 vienības, organizatori izlēma organizēt divu apļu izspēli, kā rezultātā katrai komandai ar pretiniekiem
bija jātiekas divas reizes. Pēc četrām spēlēm noskaidrojās medaļu
sadalījums, Bauskas vienībai jau ierastās bronzas godalgas! Komandā
spēlēja – Didzis Bergmanis, Andrejs Fokins, Jānis Zauers, Viktors
Kopicjaks, Nikolajs Udalovs, Aleksandrs Kazačenoks, Aivars Zeltiņš,
Andris Latišs. Ne tik veiksmīga šī sacensību diena izvērtās 40+ vecuma
komandai futbolā, šoreiz astoņu vienību konkurencē augstā 4.vieta.
Labvēlīgas Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas sporta zāles sienas bija
mūsu volejbola meistariem 55+ vecuma grupā. Izloze mūsu puses volejbolistus saveda kopā ar spēcīgajām Jūrmalas un Aizkraukles vienībām.
Pārspējot aizkraukliešus un sīvā cīņā zaudējot jūrmalniekiem, kuru
sastāvā spēlē kādreizējā „Radiotehniķa” spēlētāji, mūsu kungiem tika
atelpas brīdis, kamēr noskaidroja otras apakšgrupas uzvarētājus. Cīņā
par iekļūšanu ﬁnālā nācās piekāpties nākošajiem čempioniem Madonas
vienībai, bet spēlē par trešo vietu izcīnīta pelnīta uzvara pār mājiniekiem
valmieriešiem un iegūtas bronzas godalgas. Komandā spēlēja – Aldis
Ukstiņš, Viktors Kutņenko, Boriss Muravjovs, Jānis Vastlāvis, Bogdans
Kohanovskis, Juris Dubinskis, Valdis Tijons un Ivars Mičāns.

ZOLE – galven. tiesnesis Māris Ikaunieks (9 komandas)
1.Gailīšu pagasts – Agris Bergmanis, Māris Ikaunieks
2.Bauskas pilsēta – Ilgonis Dzendoletto, Zintis Alksnis
3.Ceraukstes pagasts – Jons Ramons, Imants Šuķis
4.Codes pagasts – Andris Ķikurs, Jānis Marcinkus
5.Īslīces pagasts – Igors Bobrovņikovs, Valts Linde
6.Vecsaules pagasts – Jānis Skrējāns, Aļģis Kavaļauskis
7.Mežotnes pagasts – Aigars Mediņš, Vitauts Grigs
8.Brunavas pagasts – Staņislavs Buliga, Nauris Auželis
9.Vecumnieku novads – Ivars Zadovskis, Armands Gustons
10.Rundāles novads – Ilgvars Ūdris, Jānis Graudiņš
GALDA HOKEJS – galven. tiesnesis Jānis Ozoliņš (8 komandas)
1.Bauska – Aivis Barovskis, Rolands Kovaļevskis
2.Mežotnes pagasts – Normunds Staškus, Rūdolfs Brikmanis
3.Vecsaules pagasts – Jānis Ozoliņš, Mārtiņš Neibauers
4.Gailīšu pagasts – Āris Paužolis, Rihards Kalada
5.Brunavas pagasts – Toms Pavārs, Ritvars Pavārs
6.Codes pagasts – Justs Baltmanis, Vitālijs Ivanovs
7.Īslīces pagasts – Ralfs Lagzdiņš, Toms Medvedevs
8.Mežotnes pagasts II – Jānis Trokšs, Armands Pudulis
NOVUSS – galven. tiesnesis Aldis Pavilons (9 komandas)
1.Mežotnes pagasts I– Aldis Pavilons, Ringolds Kaross, Viktorija
Jevsjukova
2.Codes pagasts – Jānis Salna, Jānis Brazovskis, Santa Gudža
3.Bauskas pilsēta – Aivars Vancāns, Raimonds Smalkais, Aina
Slucka
4.Vecsaules pagasts – Jānis Jegorovs, Sandis Noviks, Sarmīte
Muceniece
5.Mežotne II – Guntis Mašinskis, Edmunds Mašinskis, Inese
Jakoba
6.Īslīce pagasts – Viktors Klimantovičs, Jānis Bēka, Kristīne
Patmalniece
7.Gailīšu pagasts – Ēriks Liepa, Žanis Pilickis, Maija Bula
8.Ceraukstes pagasts – Dainis Pavilons, Raitis Čekšs, Agija Rumba
9.Brunavas pagasts – Jānis Dunkulis, Ervīns Pavilons, Krista
Ņikiforova
BADMINTONS- galven. tiesnesis Ivars Prīsis (10 komandas)
1.Iecavas novads – Vilnis Goldmanis, Agnese Gāga
2.Ceraukste pagasts – Alberts Bajārs, Ieva Fiļipova
3.Vecumnieku novads – Rolands Linejs, Diāna Dalbe
4.Mežotnes pagasts – Vairis Untāls, Kristiāna Greiere
5.Īslīces pagasts – Konstantīns Mališevs, Kristīne Baranova
6.-7. Bauskas pilsēta – Jānis Kalējs, Rita Berežkova
6.-7.Vecsaules pagasts – Artis Mucenieks, Krista Skrējāne
8.-9. Gailīšu pagasts – Edgars Zīverss, Madara Veipa
8.-9. Codes pagasts – Mārtiņš Buiķis, Ingrīda Buiķe
10. Brunavas pagasts – Kristaps Strazdiņš, Roberts Strazdiņš
Individuālie sacensību dalībnieki tika vērtēti aiz komandu dalībniekiem!
Sirsnīgs paldies visiem pagastiem, pilsētai un kaimiņu novadiem, kuri iesaistījās sporta spēlēs, pēc lielāka pārtraukuma īpaši
jāatzīmē Brunavas pagasta komandas starts. Viskuplākais dalībnieku skaits bija no Mežotnes pagasta. Sporta spēlēs iesaistījās dažāda
vecuma novada iedzīvotāji –galda tenisa turnīrā plecu pie pleca
cīnījās jaunā sportiste Ance Šastakoviča un vecmeistars Aivars
Kamols. Šaha un dambretes divcīņās Mežgaļu skolas pedagoģes
K.Malankas audzēkņi tikās ar prāta spēļu meistariem Maigoni
Avotiņu, Aivaru Ezi, Mārtiņu Junkurēnu, Jāni Štālu u.c. Savā ziņā
šīs bija ģimeņu sporta spēles-jo vairumā komandu sava pagasta
godu aizstāvēja gan mammas un tēti, gan bērni un vecvecāki!
Pagastu komandas aktīvi uzmundrināja sporta darba organizatori
– Āris Rotbergs, Guntis Mašinskis, Ģirts Bērzleja, Artūrs Dulbe,
Kaspars Priedols, Vitālijs Ganu, Jānis Skrējāns un Uldis Dzidrums.
Kā ierasts lieliski darbojās sacensību tiesnešu brigāde.

Invalīdu sports
Kā ik gadus pavasara pirmajā mēnesī, novada pašvaldības sporta
bāzē tiek rīkoti Pavasara sporta svētki cilvēkiem ar funkcionāliem
traucējumiem. Šajā reizē pasākums pulcēja 132 dalībnieku. Jau otro
gadu Bauskas novada īpašos sporta svētkus kuplināja viesi no Biržiem. Atraktīvās dāmas sveica Bauskas invalīdu sporta un rehabilitācijas biedrības „Bauska” valdes priekšsēdētāju Ilgoni Renci un aktīvi
iesaistījās visās sporta aktivitātēs un, sev par neviltotu prieku, izcīnīja
arī sacensību godalgas. Savus apsveikuma vārdus klātesošajiem teica
arī Bauskas novada Izglītības, kultūras un sporta komitejas vadītāja
Inita Nagņibeda. Plašajā, pielāgoto aktivitāšu programmā savas spēja
iemēģināja gan dāmas un kungi gados, gan bērni un cilvēki ar kustību traucējumiem. Aizraujošas un sīvas cīņas risinājās galda hokeja
turnīrā, kas īpaši saistoši izrādījās dāmām. Stafetes sacensībās, sev
par lielu prieku, nepārspēti palika Bauskas II komanda, bet rundālieši
bija gandarīti par mazo kausu un bronzas medaļām! Aktīvā diena,
metot, driblējot, žonglējot un ripinot, aizritēja nemanot un, pēc sātīgām zemnieku saimniecības „Strīķeri Food” gādātajām pusdienām,
pasākuma dalībnieki pulcējās uz uzvarētāju apbalvošanu. Mazliet
noguruši, bet smaidoši, Pavasara sporta svētku dalībnieki medaļas
aizveda uz Bauskas novada pagastiem, Siguldu, Biržiem un Rundāles
novadu. Pavasara ziedu pušķis visiem, kas atbalstīja šo emocionālo
pasākumu un iesaistījās tā vadīšanā.

Inga Ūbele,
sporta centra „Mēmele” vecākā speciāliste

«Bauskas Novada Vēstis» lasāmas arī Bauskas
novada mājas lapā www.bauska.lv
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Bērnu un jauniešu sports
Brīvās cīņas sacensības „Amatas kauss”
Marta pirmajā sestdienā Amatas novada Drabešu pagastā
norisinājās sacensības brīvajā cīņā „Amatas kauss”. Sacensībās
piedalījās bērni un jaunieši, kas uzrādīja labus sasniegumus
vispārizglītojošo skolu sacensībās brīvajā cīņā, kā arī Bauskas
novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas brīvās cīņas nodaļas
audzēkņi.
Sacensībās startēja 93 dalībnieki no 7 komandām. Sacensību
vērtēšana notika pēc divu zaudējumu metodes. Lai iegūtu godalgoto,
vietu bija jāuzvar vismaz 3 cīņās. Dažiem sportistiem, lai iegūtu
pirmo vietu, vajadzēja uzvarēt pat 6 cīņās.
Pirmo vietu izcīnīja Jēkabs Ķikurs, kurš startēja svara kategorijā
līdz 29kg. Lai iegūtu 1. vietu Jēkabs uzvarēja četrās cīņās - divās
cīņās Jēkabs ļoti slikti uzsāka cīņas gaitu, vienā no cīņām Jēkabs
pat atradās „cīņas tiltā” - bīstama situācija cīņā. Tomēr par Jēkaba
sasniegumiem treneris Andrejs Vasiļjevs bija pārliecināts - sākumā
zaudētie punkti daudz neietekmēs cīņas gaitu, jo Jēkabs ir ļoti
tehnisks un diezgan pieredzējis sportists, kurš jebkurā brīdī var
pielietot kādu metienu, lai pieveiktu konkurentu. Visus savus
pretiniekus Jēkabs „nolika uz lāpstiņām”.
Svara kategorijā līdz 32kg 1.vietu ieguva Krišjānis Ķikurs, kurš
uzvarēja sešās cīņās. Šis sportists katrās sacensībās cīnās aizvien
labāk un labāk. Krišjānis ļoti viegli pieveica visus savus pretiniekus.
Šajā svara kategorijā 2.vietu ieguva Ralfs Naktiņš, kas uzvarēja 5
cīņas, bet zaudēja tikai 1 cīņu. Ralfs cīnās ļoti pārdomāti un vienmēr
uzklausa trenera norādījumus. Viņa cīņas taktika vienmēr ir loģiska.
Ralfs izmanto pretinieka „vājo punktu” un ar pareizi izvēlētu
paņēmienu uzveic savus pretiniekus.
Jaunākajā grupā svara kategorijā līdz 26 kg 2.vietu izcīnīja
Dāvids Milliņš, kurš zaudēja tikai 1 cīņu un uzvarēja 4 cīņas.
Trešo vietu ieguva Sandijs Milliņš, kurš uzvarēja 3 pretiniekus,

bet zaudēja diviem cīkstoņiem. Cīņā par 2.vietu Sandijs piekāpās
savam pretiniekam tikai par 1 punktu, kuru Sandijs zaudēja pēdējās
10 sekundēs.
Didzis Kurmeņevs-3.vieta
Kristiāns Kurmeņevs - 3.vieta
Edijs Rutka -2.v
Edgars Grišulis -1.v.
Latvijas meistarsacīkstes junioriem Liepājā 7.un 8.martā
Kristiāna Greiere -1.v.
Renārs Rimševics -2.v.
Daniels Lavrinovičs -3.vieta
Komandu kopvērtējums
Vieta
Klubs
1.
CSK Ferrum
2.
K.Kundziņa cīņas sporta skola
3.
Bauska novada BJSS
4/5.
Gulbene KSP
4/5.
Gulbene
6.
Wrestling Spirit
7.
Ķekavas novada sporta skola
Kopsavilkums
1.v. Jēkabs Ķikurs
1.v. Krišjānis Ķikurs
2.v. Ralfs Naktiņš
2.v. Dāvids Milliņš
3.v. Sandijs MIlliņš

Punkti
280
160
90
25
25
15
0

Tren (A. Vasiļjevs)
Tren (A. Vasiļjevs)
Tren (A. Vasiļjevs)
Tren (A. Vasiļjevs)
Tren (A. Vasiļjevs)

Biruta Grantiņa, BJSS direktore

Varam lepoties ar šosezon sasniegto

Neskatoties uz pavasara atnākšanu, turpinās vieglatlētikas
ziemas sezona. Marta pirmajās dienās Murjāņu sporta kompleksā
norisinājās Latvijas ziemas čempionāts mešanas disciplīnā – diska
mešanā. Bauskas Bērnu un jaunatnes sporta skola tika pārstāvēta
šajās sacensībās, un mūsu sportisti sasniedza atzīstamus rezultātus.
Uz goda pjedestāla „B” grupā zēniem, izcīnot 2.vietu, kāpa Roberts
Gļauda, aizmetot 1kg disku 37,54m, bet 3.vietu izcīnīja Haralds
Ladusāns, atpaliekot no Roberta tikai par 24 cm. 1.vietu izcīnīja
Murjāņu sporta ģimnāzijas sportists ar rezultātu 43.06m. Meiteņu
konkurencē šajā grupā 2.vietu izcīnīja Elīza Puķāne. Elīza šogad
sāka mācību gaitas Murjāņu sporta ģimnāzijā, un sportisko rezultātu
kāpums ir jau redzams, Elīza 1kg disku aizmeta 31.86m. Diemžēl ar
pēdējo metienu sacensību čempiones titulu Elīzai atņēma sportiste
no Valmieras.
Latvijas ziemas čempionāta šķēpa mešanā vienīgais pārstāvis
no Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas bija Roberts
Gļauda, kurš sava vecuma grupā izcīnīja 2.vietu ar rezultātu 52.66m,
piekāpjoties tikai Vecumnieku pārstāvim Kristapam Jaunpujēnam.
Marta vidū norisinājās vieglatlētikas sacensības „Kuldīgas kauss
2014”, kurā piedalījās „A” un „B” grupas vecuma sportisti. Šajās
sacensībās mūsu skolas vieglatlēti pierādīja savu meistarību ar ļoti
ievērojamiem rezultātiem. Tāllēkšanā personīgo rekordu uzstādīja
Roberts Gļauda, aizlecot 5.95m un izcīnot 1.vietu. Latvijas rangā
tāllēkšanā ziemas sezonā Roberts savā vecuma grupā ierindojās
2.vietā. Pārvarot latiņu 1.75m, šajās sacensībās augstlēkšanā Roberts
izcīnīja arī 3.vietu.
Lieliski sasniegumi arī Haraldam Ladusānam 60m barjerskrējienā
- priekšskrējienā Haralds uzrādīja labāko rezultātu 8.96s, un ﬁnālā,
ﬁnišējot visiem pa priekšu, Haralds noskrēja 8.83s, kas šoziem ir

3.labākais rezultāts šajā vecuma grupā Latvijā.
Lodes grūšanā „A” grupā ar rezultātu 12.32m 2.vietu izcīnīja
Lauris Kaufmanis.
Jaunietēm 60m barjerskrējienā ar teicamu rezultātu 9.28s
ﬁnišēja Solvita Dzilnava, izcīnot 2.vietu, kas Solvitai ir
jauns personīgais rekords. Ziemas vieglatlētikas sasniegumu
Latvijas rangā Solvita ir 3.vietā 60m barjerskrējienā.
Ventpilī 22.-23.martā norisinājās ziemas noslēguma
sacensības daudzcīņā, pirmajā dienā ļoti labi nostartēja
Emīls Rūgums, kurš pārsteidza pretiniekus, iegūstot 1.vietu
„B” grupā un izcīnot 2552 punktus. Cīņa pa pirmo vietu bija
ļoti sīva, Emīls savu tuvāko konkurentu apsteidza tikai par
nieka 20 punktiem. Šī bija Emīla pirmā pieredze daudzcīņā,
un viņš Latvijas vieglatlētikas sasniegumu rangā ierindojās
5.vietā. Latvijas vieglatlētikas sasniegumu rangā „B” grupā
daudzcīņā labāko sešiniekā ir 3 baušķenieki: 1.vietā - Roberts
Gļauda, 4.vietā - Haralds Ladusāns, 5.vietā - Emīls Rūgums.
Sacensībās Ventspilī lielisku pārsteigumu sagādāja
Solvita Dzilnava. Solvita piedalījās „A” grupas daudzcīņā
- 60m barjerskrējienā, noskrienot ar rezultātu 9.2s,
augstlēkšanā pārlēca 1.67m augstu novietoto latiņu un
uzstādīja jaunu personīgo rekordu. Solvitai ļoti labi veicās
arī lodes grūšanā, pārsniedzot savu iepriekšējo rekordu
par vairāk kā 3m, arī šajā disciplīnā ar rezultātu 14.72m,
sportiste izvirzījās 1.vietā Latvijā, apsteidzot baušķenieci
Elīnu Ratkus. S.Dzilnavas tāllēkšanas disciplīnas rezultāts
bija 5.03m, un 800m skrējienu sportiste veica 3:00.4s,
kas liecināja, ka daudzcīņas izcīnīto punktu summa būs
jauns personīgais rekords. Sacensību galvenais tiesnesis
mikrofonā paziņoja, ka Solvita sasniedza jaunu personīgo
rekordu daudzcīņā - summa, kas šoreiz iegūta daudzcīņā –
5-cīņā, bija 3404 punkti. Satriecošie rezultāti ļāva sportistei
Solvitai Dzilnavai ierindoties Latvijas vieglatlētikas
sasniegumu „A” grupas rangā daudzcīņā 2.vietā.
Lodes grūšanas disciplīnā „A” grupā Latvijas sasniegumu
reitingā pirmās divas vietas pieder Bauskas novada Bērnu
un jaunatnes sporta
skolas vieglatlētēm –
Solvitai Dzilnavai un
Elīnai Ratkus.
Prieks par abām
mūsu sportistēm –
Solvitu Dzilnavu un
Elīnu Ratkus, kuras ir
izpildījušas sacensību
„Eiropas jaunatnes
triāls” normatīvu, lai
piedalītos minētajās
sacensībās lodes
grūšanā Baku
-Azerbaidžānā.

Raivis Maķevics,
BJSS
vieglatlētikas
treneris

Bauskas pilsētas pamatskolai
sudrabs
Zemgales reģiona vispārizglītojošo izglītības iestāžu sacensības
„Drošie un veiklie” norisinājās marta vidū Codes pamatskolā.
Bauskas novadu pārstāvēja Bauskas pilsētas pamatskolas komanda
un Bauskas 2.vidusskolas komanda.
Zemgales reģiona sacensībās piedalījās 13 komandas. Labākos
sasniegumus šajās sacensībās jau vairākus gadus uzrāda vispārizglītojošo skolu izglītojamie no kaimiņu pilsētas Jelgavas. Arī šogad
pārliecinoši uzvarēja Jelgavas 4.vidusskolas komanda, tomēr sīva
cīņa notika starp 2.-5.vietu. 2.vietu un sudraba godalgu ieguva
Bauskas pilsētas pamatskolas komanda, komandā startēja: Laura
Goldberga, Laura Bračka, Samanta Dorči, Gerda Dreimane, Adelīna
Ksenija Urtāne, Lauris Artimovičš, Kristers Mašinskis, Markuss
Sabaļauskis, Ernests Gulbis, Jorens Maskals. Paldies skolotājam
Rihardam Krūmiņam par lieliskās komandas sagatavošanu!
Diemžēl Bauskas 2.vidusskolas komandai līdz bronzas medaļai
pietrūka tikai 0,5 punkti. Bauskas 2.vidusskolas komandā startēja:
Sandija Rence, Angelina Ļisicka, Keita Hmizenko, Samanta Oinase, Sintija Dūriņa, Jānis Maļina, Ivo Karja, Rainers Bodnieks,
Reinis Cimermanis, Andress Elvijs Krūza. Paldies arī skolotājai
Jeļenai Vederņikovai par ieguldīto darbu un labiem sasniegumiem
Zemgales reģionā!
Izglītības iestāde
Iegūtie punkti
Izcīnītā vieta
Jelgavas 4.vidusskola
8.5
1.vieta
Bauskas pilsētas pamatskola
24.6
2.vieta
Salgales pamatskola
26.0
3.vieta
Bauskas 2.vidusskola
26.5
4.vieta
Ikšķiles vidusskola
29.0
5.vieta
Jelgavas 3.sākumskola
41.0
6.vieta
Kandavas K.Mīlenbaha vidusskola
46.0
7.vieta
Dobeles kristīgā pamatskola
53.5
8.vieta
Mežinieku pamatskola
54.0
9.vieta
Svētes pamatskola
54.5
10.vieta
Engures vidusskola
56.0
11.vieta
Iecavas vidusskola
62.0
12.vieta
Baložu vidusskola
64.5
13.vieta

Māris Šekavs, Bērnu un jaunatnes sporta skolas
izglītības metodiķis

Spraigs mācību - treniņu
darbs skolēnu brīvdienās
Sporta skola skolēnu brīvlaikā organizēja mācību – treniņu
sabraukumus vieglatlētikā un brīvajā cīņā.
Vieglatlētikas nodaļas izglītojamie no 17.-20.martam mācību –
treniņu darbu organizēja Lietuvā – Paņevēžas vieglatlētikas manēžā,
kur bija iespēja pilnveidot tās vieglatlētikas disciplīnas, kurām
Bauskā nav piemērotu treniņu apstākļu. Mūsu vieglatlētikas nodaļas zēni un meitenes apguva kārtslēkšanu, bija iespēja apgūt lodes
grūšanu, barjerskriešanu un augstlēkšanu saskaņā ar sporta treniņu
grupas mācību programmas maksimāli pieļaujamo ﬁzisko slodzi, kā
arī salīdzināt spēku, izturību un veiklību ar kaimiņiem lietuviešiem.
Treniņu nodarbības notika 2 reizes dienā. Dienu sportisti sāka ar
rīta rosmi. Šī mācību – treniņu nometne tika ﬁnansēta no plānotā
sporta skolas budžeta.
Nometnes darbā tika iesaistīti izglītojamie, kuri gatavojas Latvijas Jaunatnes čempionātam vasarā. Daudzi no viņiem jau pavasarī
startēs atbildīgās vieglatlētikas sacensībās savā vecuma grupā.
Nometnē piedalījās un pie trenera Raivja Maķevica tehnikas
pamatus apguva vieglatlētikas daudzcīņas grupa- E.Rūgums,
H.Ladusāns, D.Kutra, K.Priedītis, K.Sunteiks. E.A.Elmanis,
D.Koļesova, S.Dzilnava.
Treneres Ainas Indriksones vadībā nometnē centīgi sportoja
jaunie vieglatlēti: J.Tarvida, M.Upeniece, E.Ķirķele, A.Alijevs,
K.Rāzna, R.Ozols, M.Saliniece, E.Žilinska, A.Šķēle, M.Ērglis,
A.Piebalga, E.Mučička. Jauno sportistu nometnes galvenie uzdevumi bija - nostiprināt sportiskās prasmes, saliedēt grupu kolektīvu, uzlabot sociālās un pašapkalpošanās iemaņas turpmākiem
startiem sacensībās un iepazīt kaimiņu valsts pilsētu.
Mūsu novada deviņi izcilākie vieglatlēti ar Bauskas novada
un Latvijas Jaunatnes Sporta fonda atbalstu piedalīsies mācību
– treniņu nometnēs Portugālē - J.Baltušs, D.Šumskis, šobrīd Portugālē jau trenējas R.Gļauda, marta nogalē viņam pievienosies
E.Ratkus, E.Puķāne, D.Kaufmanis, L.Kaufmanis, Ģ.Dubinskis,
R.Vožņiaks.
Brīvās cīņas nodaļas cīkstoņiem sporta skola organizēja un
ﬁnansēja mācību – treniņu sabraukumu Codes pamatskolā no
17.-20.martam. Codes pamatskolā ir teicama sporta bāze cīņas
sporta apmācībai - pagājušajā gadā tika iegādāts jauns cīņas
paklājs, cīkstoņi izmanto trenažieru un sporta spēļu zāli. Skolas
direktors G.Ostrovskis pozitīvi vērtē skolas un sporta skolas
sadarbību, jo ikdienas darbā tiek iesaistīts liels skaits Codes
pamatskolas zēnu.
Šajā mācību – treniņu sabraukumā sporta skolas ﬁnansējumu
bija ieguvuši: L.Kirilko, R.Birznieks, D.Rimševics, G.Bobrov-ņikovs, K.Ķikurs, K.Aleksējevs, J.Ķikurs, S.Milliņš, R.Bērziņš,
J.Popovičs.
Jaunie cīkstoņi apzinīgi trenējās, pilnveidoja cīņas tehniku, nostiprināja prasmes, kuras apgūtas ikdienas mācību – treniņu darbā.
Puiši trenera A.Vasiļjeva vadībā gatavojas atbildīgām valsts sacensībām un starptautiskam turnīram Iagunijas galvaspilsētā Tallinā.

Biruta Grantiņa Bauskas novada BJSS direktore
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Informācija, sludinājumi, ziņojumi
Kultūras pasākumi novadā aprīlī
Norises laiks
Aprīlis
Aprīlis

Vieta

Pasākuma nosaukums

Bauskas novada dome
Bauskas Kultūras centrs

Aprīlis
Aprīlis
Aprīlis
Aprīlis
1.aprīlī plkst.20.00
5.aprīlī plkst.17.00
5.aprīlī plkst.17.00
5.aprīlī plkst. 19.00
5.aprīlī plkst. 22.00
5.aprīlī plkst.22.00
6.aprīlī plkst.16.00
7.aprīlī plkst.13.15

Bauskas nodaļa
Bauskas valsts ģimnāzijas bibliotēka
Uzvaras vidusskola
Bauskas Bērnu bibliotēka
Kultūras centrs „Kamarde”
Bauskas Kultūras centrs
Jaunsaules skola
Daudzfunkc. centrs „Strēlnieki”
Daudzfunkc. centrs „Strēlnieki”
Īslīces kultūras nams
Bauskas Kultūras centrs
Bauskas Kultūras centrs

10.aprīlī plkst.18.00
12.aprīlī plkst.15.00
12.aprīlī plkst.16.00
13.aprīlī plkst.12.00

Bauskas Kultūras centrs
Bauskas Kultūras centrs
Vecsaules saieta nams
Īslīces kultūras nams

13.aprīlī plkst.16.00

Bauskas Kultūras centrs

15.aprīlī plkst.17.00
17.aprīlī plkst.19.00

Grenctāles kultūras nams,
Grenctāles bibliotēkas telpās
Bauskas Kultūras centrs

20.aprīlī plkst.11.00

Brunavas pagasta „Ērgļu” estrādē

20.aprīlī plkst.12.00

Bauskas Kultūras centrs

20.aprīlī plkst.12.00
20.aprīlī plkst. 12.00
20.aprīlī plkst. 12.00
20.aprīlī plkst.12.00
20.aprīlī plkst.20.00
20.aprīlī plkst. 13.00
21.aprīlis plkst.11.00
21.aprīlī plkst.15.30

Atpūtas komplekss „Miķelis”
DFC „Strēlnieki”
Pie Codes skolas
Īslīces Kultūras nams
Codes skola
Vecsaules Saieta nams
Ceraukstes Tautas nams
Pie kultūras centra „Dāvis”

25.aprīlī plkst.19.00
26. aprīlī plkst.9.00

Bauskas Kultūras centrā
Īslīces Kultūras nams

26. aprīlī plkst. 14.00

Bauskas pils muzejs

26.aprīlī plkst. 19.00
26.aprīlī plkst.20.00
27.aprīlī plkst.13.00
27.aprīlī plkst.10.00

Vecsaules Saieta nams
Bauskas Kultūras centrs
Vecsaules Saieta nams
Īslīces Kultūras nams

30.aprīlī plkst. 19.00
30.aprīlī plkst.19.00

Vecsaules Saieta nams
Bauskas Kultūras centrs

Iespēja laimēt ielūgumu divām personām uz Igo koncertu Bauskā
Bauskas Kultūras centrā 17.aprīlī plkst.19.00 ar pavasarīgu
koncertprogrammu „Vienā taktī Tava sirds… putna spārni sitas”
viesosies Igo, Aivars Hermanis un Raimonds Macats, piedāvājot
klausītājiem gan grupas „Remix“ dziesmas, gan Igo jaunāko
muzikālo veikumu. Koncertā skanēs Igo un Aivara Hermaņa kopīgi
radītie skaņdarbi, kā arī pasaules mūzikas klasika Aivara Hermaņa
ģitāras un Raimonda Macata čello aranžējumā.
Biļetes uz pasākumu iespējams iegādāties Bauskas Kultūras
centrā, „Biļešu paradīzes” kasēs visā Latvijā, kā arī www.
bilesuparadize.lv. Biļešu cenas: 6,00; 7,00; 8,00 EUR.
Līdz 11.aprīlim aizpildot aptauju „Iedzīvotāju informētība par
pasākumiem Bauskas Kultūras centrā”, kas atrodama Kultūras
centra mājas lapā www.kultura.bauska.lv, diviem tās dalībniekiem
būs iespēja laimēt ielūgumu divām personām uz koncertu „Vienā
taktī Tava sirds... putna spārni sitas”.
Divus laimīgos izlozēsim 12.aprīlī, rezultāti būs pieejami
Bauskas Kultūras centra interneta vietnē.

Elīna Uļanska,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Fotostudijas „Bauska” izstāde „Mēs Latvijai”
Fotostudijas „Bauska” dalībnieču izstāde „Pasaule sievietes acīm” –
„Sieviešu lietiņas” Fotostudijas „Bauska” dalībnieces Aleksandras
Zīvertes izstāde „Īrijas un Latvijas daba”
Pilsonības un migrācijas pārvaldes
Fotostudijas „Bauska” dalībnieku izstāde „Nepazaudēt cilvēku”
Fotogrāfa Laimoņa Šulca foto izstāde „Dzīves mozaīka”
Fotostudijas „Bauska” dalībnieku izstāde „Pavasaris”
Fotostudijas „Bauska” dalībnieku izstāde „Pavasara noskaņās”
Codes amatierteātra izrāde „Nāk palīdzība”
Bauskas Bērnu un jauniešu centra deju kopas „Mēmelīte” koncerts
Līnijdejotāju grupu sadraudzības pasākums
Pašdarbnieku koncerts “Darbs, mīlestība un jautrība Strēlniekos”
Balle kopā ar grupu “Es, Tu un saksofons”
Pavasara balle kopā ar grupu „Klaidonis”
Deju grupas „Dzirnas” koncertizrāde „Barčiks”
Muzikāla izrāde bērniem „Kas par traku, tas par traku..!”,
Ditas Balčus teātris
Rūdolfa Minga ﬁlma „Ļaunuma atspulgs”
PO„Bauska” un kora „Dzīle” 15 radošo darba gadu jubilejas koncerts
Valles teātra izrāde „Vistas”
Bauskas, Iecavas, Vecumnieku un Rundāles novada Tautas deju
kolektīvu skate
„Muzikālais teātris 7” piedāvā brīvdabas izrāžu „Dziesmu kokteili”.
Piedalās Jolanda Suvorova, Juris Vizbulis, māsas Legzdiņas, Atis
Auzāns un citi
Radošā pēcpusdiena „Pa Lieldienzaķa pēdām...”
Igo, Aivara Hermaņa un Raimonda Macata koncerts „Vienā taktī Tava
sirds... putna spārni sitas”
Lieldienu prieki maziem un lieliem! Draiskošanās un pārsteigumi
daudzveidīgās aktivitātēs.
Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu Lieldienu
pasākums „Lieldienās šūpoties, Lieldienās priecāties!”
Lieldienu pasākums
Lieldienu Jampadracis bērniem un ģimenēm
„Lieldienu Jampadracis”
Lieldienu Jampadracis
Lieldienu balle
Lieldienu pasākums
Lieldienu rīts „Zaļa zied zālīte Lieldienu rītā”
Radošā apvienība „Pārsteigumu karuselis” piedāvā rotaļprogrammu
„Lieldien’ Tracis”
Mūzikas skolas koncerts
VII Starptautiskais populārās mūzikas izpildītāju konkurss – festivāls
„Aprīļa pilieni 2014”
Viljama Šekspīra 450 gadu jubilejai veltīts pasākums „Šekspīra
pēcpusdiena”
Skaistkalnes teātra izrāde
Lielās Talkas balle pie galdiņiem ar grupu „Tālbraucēji”
Radošās grupas darbu izstāde
VII Starptautiskais populārās mūzikas izpildītāju konkurss –
festivāls„Aprīļa pilieni 2014”
Vecsaules amatierteātra pirmizrāde “Būcenītis”
„Domino teātra” monoizrāde „Sex Guru”, galvenajā lomā V. Melderis

Sirsnīgi sveicam Zelta kāzu jubilārus
– Gunāru un Artiju BULĀTUS Bauskā
– Mārtiņu un Austru MATULĒNUS Codes pagastā
– Kārli un Pārslu OZOLIŅUS Īslīces pagastā

Sveicam skaistajos svētkos dižo
jubilāri
– Veroniku PAKALNI no Īslīces pagasta

Lūdzam laulātos pārus, kuri 2014.gadā atzīmēs 50,
60 un 70 gadu laulību jubilejas, pieteikties Bauskas
novada Dzimtsarakstu nodaļā Bauskā, Uzvaras ielā 6,
līdzi ņemot laulību apliecinošu dokumentu. Ja objektīvu
apstākļu dēļ paši laulātie nevar ierasties personīgi, to
var izdarīt viņu bērni vai citi radinieki. Neskaidrību
gadījumos var zvanīt pa tālruni 639 24589.

Dzimtsarakstu ziņas
Dzimtsarakstu ziņas no 27.02.2014. līdz 26.03.2014.
Reģistrēti dzimušie
16, t.sk. 5 meitenes un 11 zēni
Reģistrēti mirušie 33, t.sk. 16 sievietes un 17 vīrieši
Reģistrētas laulības
5.
Bērniem doti vārdi
Mareks, Elvijs, Jānis, Stefans, Dāvids, Tomass, Renārs, Alekss, Ralfs, Jēkabs, Emīls Daniels un Amēlija,
Alise, Betija, Konsuella, Patrīcija.

Starptautiskajai ģimenes dienai veltīts
svinīgais sarīkojums „Zelta valsis” 16.maijā
plkst. 19.00, daudzfunkcionālajā centrā
„Strēlnieki”
Līdz 1.maijam, aicinām pieteikties Mežotnes pagastā
dzīvojošos laulātos pārus, kas 2014.gadā atzīmē 5, 10, 15,
20,25,30, 35,40, 45, 50 un vairāk gadu laulības jubileju.
Pieteikties personīgi Mežotnes pagasta pārvaldē, pie kultūras
pasākumu organizatores Ingas Mauriņas vai elektroniski:
mezotne@bauska.lv, inga.maurina@inbox.lv norādot: laulāto
vārdu, uzvārdu (arī pirmslaulību), laulību reģistrācijas datumu,
laiku, vietu un kontaktinformāciju!
Mežotnes pagasta pārvalde 63928967; mob.27802519
Kult. pasākumu organizatore I.Mauriņa, mob:28355272

Bauskas Novadpētniecības un
mākslas muzejā
– piektdien, 4.aprīlī plkst. 16.00 atklās II Svitenes (Rundāles
novada) Īras Rozentāles gleznošanas studijas izstādi
Ī. Rozentāles vadītā gleznošanas studija ar Rundāles novada
domes atbalstu darbojas Svitenes pilī. Tajā darbojas dažāda
vecuma bērni, sākot no 4 gadu vecuma.
Izstāde būs apskatāma līdz 27.aprīlim.
– otrdien, 29.aprīlī * atklās izstādi „Saules aptumsums
Kenijā”
LU zinātņu un tehnikas vēstures muzeja direktors Ilgonis Vilks
2013.gadā piedalījās ekspedīcijā un ﬁksēja foto mirkļos saules
aptumsumu, dienvidu puslodes debesis pie ekvatora, Kenijas
dabu un iedzīvotājus. Izstāde būs apskatāma līdz 14.maijam.
* Izstādes atklāšanas laiks tiks precizēts. Lūdzam skatīt muzeja
mājas lapu www.bauskasmuzejs.lv
– līdz 11.maijam apskatāma kolekcionāres un radio žurnālistes
ILONAS JAHIMOVIČAS antīko spogulīšu kolekcijas izstāde

„Šekspīra pēcpusdiena”
Bauskas pilī
26.aprīlī plkst. 14.00 Bauskas pils muzejā notiks pasākums
„Šekspīra pēcpusdiena”, kas veltīta Viljama Šekspīra 450 gadu
jubilejai. Programmā iekļauti Bauskas, Vecumnieku un Iecavas
novadu skolēnu priekšnesumi. Pasākumā uzstāsies Seno deju grupa
„Galms” un Senās mūzikas ansamblis „Inegalite Mistique”.
Iecavas mūzikas un mākslas skola sagatavojusi 16. – 18.gs.
skaņdarbus korim un ﬂautu ansamblim, atspoguļojot mūziku, kas
skanējusi laikā, kad dzīvoja V. Šekspīrs, un to, kā tā mainījusies
gadsimtu vēlāk. Bauskas Valsts Ģimnāzijas 11.klases skolotājas
Ināras Graudiņas audzēkņi deklamēs sonetus. Vecumnieku mūzikas
un mākslas skolas pūšaminstrumentu, sitaminstrumentu, čella un
vijoļspēles audzēkņi izpildīs V.Šekspīra laikabiedru skaņdarbus.
Bauskas Valsts Ģimnāzijas 10.klases skolēni un skolotāja Vija
Cerusa sagatavojuši fragmentu no V.Šekspīra lugas „Sapnis vasaras
naktī”.
Pasākumā skanēs koncertprogramma „Šekspīra dārzs”, kas
veidota no V. Šekspīra sonetu lasījumiem, ko papildina John
Dowland, Orlando Gibbons u.c. V. Šekspīra laikabiedru komponēta
mūzika un 16.gs. beigu, 17.gs. sākuma dejas. Koncertā būs redzama
deja „Sellinger’s Round” jeb ”Selingera aplis”, ko iestudēja
16.gs., īpaši V. Šekspīra lugai „Sapnis vasaras naktī”. Programmu
sagatavojusi Bauskas pils Seno deju grupa „Galms” un Senās
mūzikas ansamblis „Inegalite mistique”.
Profesionālo mūziķu apvienības pamatsastāvs kopīgi muzicē
jau kopš 2007.gada. Koncertā uzstāsies Mikus Abaroniņš (vokāls),
Ieva Nīmane (blokﬂauta), Anna Naudžūne (baroka vijole), Danuta
Ločmele (baroka čells) un Veronika Rinkule (klavesīns).
Muzikālā apvienība „Inegalite mistique” atskaņo 17. un 18
gs. komponistu darbus, kā arī spēlē uz vēsturisko instrumentu
oriģināliem un kopijām, lietojot Baroka laika kamertoni (a1 =
415Hz). Grupas dalībnieki kopš 2008.gada regulāri apmeklē Senās
mūzikas vasaras kursus ”Ringve Internacionale Summercourse”
Norvēģijā, dažādās meistarklasēs, ko vada pasaulē izcili senās
mūzikas profesionāļi, piemēram, Sigismund Kuyken, Cristophe
Coin, Peter Holtslag u.c.
V. Šekspīrs (William Shakespeare) ir viens no izcilākajiem
16.gadsimta dzejniekiem un dramaturgiem. Nav saglabājušās
vēstures liecības par V. Šekspīra dzimšanas datumu, bet ir zināms,
ka viņš ir kristīts 1564.gada 26.aprīlī, kas sakrīt ar pasākuma datumu.
Ziņas par Šekspīra biogrāﬁju ir ļoti pretrunīgas, taču neviens nevar
noliegt, ka viņa daiļrade ir nozīmīga arī mūsdienās.
Pasākums tapis sadarbībā ar Valsts Kultūrkapitāla fondu.
Biļetes var iegādāties Bauskas pils kasē, Mākslas salonā „Meistars
Gothards” un rezervēt pa tālruni 63923793, 63922280 vai e- pastu
bauska.pils@e-apollo.lv. Rezervētās biļetes jāizpērk ne vēlāk kā
30min pirms pasākuma.
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