Bauskas novada pašvaldības laikraksts 2015. gada 27.novembris

Administrācijas sleja
Laiks, kad vērtēt paveikto un
skatīties nākotnē
Novembris ir laiks, kad viss pieklust – daba gatavojas ilgajam
ziemas miera periodam, paveikti arī lielie lauku darbi, cilvēki
kļūst apcerīgāki, gaidot aizejošā gada noslēgumu un jaunā gada
sākumu. Taču pašvaldībā šis ir laiks, kad darbs norit īpaši intensīvi. Papildus ikdienas veicamajiem darbiem, pašvaldības speciālisti aktīvi uzsāk darbu pie nākamā gada budžeta sagatavošanas,
kas sevī ietver gada laikā paveiktā analīzi, kā arī veiksmīgāko un
finansiāli izdevīgāko risinājumu meklēšanu jaunajam periodam.
Likumsakarīgi šis ir arī laiks, kad tiek izstrādāti jauni noteikumi
un nolikumi, kas nosaka finansiāla atbalsta piešķīrumus. Šobrīd
pašvaldības speciālisti aktīvi strādā pie divu jaunu, sabiedrībai
nozīmīgu noteikumu izstrādes. Tiek izstrādāti saistošie noteikumi par atbalstu nevalstisko organizāciju (NVO) aktivitātēm, kas
noteiks, kādā veidā pašvaldība atbalstīs NVO ieceru īstenošanu.
Tāpat tiek gatavoti saistošie noteikumi par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu Bauskas vecpilsētas ēku fasāžu būvelementu
sakārtošanai.
Intensīvi rit darbs pie Bauskas novada izglītības iestāžu tīkla
attīstības un optimizācijas plāna saskaņošanas. Visu novembra
mēnesi aktīvi turpinājās darbs pie Kultūras attīstības stratēģijas
un Sporta attīstības stratēģijas izstrādes. Oktobra domes sēdē
Bauskas novada domes deputāti atbalstīja divu ieceru – gājēju
tilta pār Mūsas upi būvniecības un sporta halles būvniecības – tālāku virzību. Novembrī aktīvi strādāts pie šo projektu īstenošanas
procesa.
Iedzīvotāju vidū un reģionālajā presē plaši apspriesta ilgstošā kavēšanās ar lēmuma pieņemšanu par būvnieka izvēli daudzfunkcionālā sporta un atpūtas centra jeb peldbaseina būvniecībai.
Tomēr jāteic, ka tam ir objektīvi iemesli. Iepirkumā „Daudzfunkcionālā sporta un atpūtas centra būvniecība” piedāvājumu izvēles
kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. Iepirkumā
tika saņemti 13 pretendentu piedāvājumi. Darbs pie piedāvājumu izvērtēšanas ir laikietilpīgs, tos vērtē pēc punktu metodes,
par labāko piedāvājumu piešķirot lielāko punktu skaitu, kas noteikts konkrētam izvēles kritērijam. Iepirkuma komisija izvēlas
saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ņemot vērā norādītos
kritērijus, to skaitliskās vērtības un pamatojoties uz norādīto vērtēšanas metodes aprakstu. Šāda veida iepirkumu izvērtēšana ir
ļoti laikietilpīga.
Tiek strādāts pie videonovērošanas sistēmas projektēšanas
Bauskas pilsētā. Viens pēc otra noslēdzas vēl nepabeigtie remontdarbi izglītības iestādēs. Apjomīgākie no tiem – Bauskas pilsētas
pamatskolas sporta zāles energoefektivitātes paaugstināšana jeb
siltināšanas darbi noslēdzās pašā novembra izskaņā. 13.novembrī
tika atklātas Ceraukstes pagasta Mūsas bibliotēkas jaunās telpas.
Novembrim neierasti siltais laiks ļāva turpināt darbus pie ielu infrastruktūras sakārtošanas. Noslēgušies Zemgaļu ielas bruģēšanas darbi, daudzviet pilsētā sakārtotas gājēju ietves, tāpat joprojām aktīvi rit darbs pie gājēju un velobraucēju celiņa izbūves uz
Rītausmu ciemu. Nepilnus 3 km garā celiņa būvniecību plānots
pabeigt 2016.gadā.
Īpašs prieks un lepnums par valsts mēroga atzinību – Latvijas
Pašvaldību savienības rīkotajā attīstības sadarbības un attīstības
izglītības jomā aktīvo pašvaldību apbalvošanas ceremonijā apbalvoto vidū viena no piecām Latvijas pašvaldībām ir arī Bauskas
novada pašvaldība.
Latvijā novembris ir uzņēmējdarbības mēnesis - 20.novembrī
Latvijā tiek atzīmēta Mazā biznesa diena. Bauskas novadā 2015.
gada 20.novembris turpmāk iezīmēts kā datums, kad aizsākta jauna tradīcija – pasākums „Bauskas novada uzņēmējs”, kurā pašvaldība godina un izsaka pateicību Bauskas novada uzņēmējiem,
kuri, aktīvi strādājot savā nozarē, sekmē novada ekonomisko attīstību un novada iedzīvotāju labklājību.
Nedēļas nogalē iededzam pirmo svecīti Adventa vainagā. Tas
ir brīdis, kad jo īpaši sajūtam gada noslēguma tuvošanos. Šajā
laikā vairāk nekā citkārt mēdzam ieslīgt apcerīgās domās, mūs
pārņem vēlme sakārtot sevi un vidi ap sevi, lai jauno gadu iesāktu ar skaidrību domās, darbos, attiecībās. Lai visiem mierpilns
Adventa laiks un lai Adventa svecīšu liesmiņas kliedē decembra tumsu un palīdz ieskatīties pašiem sevī tik dziļi, cik katrs no
mums to vēlas!

Jānis Kalinka, Bauskas novada pašvaldības
izpilddirektors

„Bauskas Novada Vēstis” lasāmas arī
Bauskas novada mājas lapā www.bauska.lv
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Gada skolotājs 2015
Bauskas novada pašvaldība sveic savus labākos
pedagogus

Konkursa „Bauskas novada Gada skolotājs 2015” nomināciju ieguvēji, no labās: Dainis Cipulis,
Vaira Karpiča, Biruta Grantiņa, Liene Žurevska, Iveta Neidere, Ilze Krieviņa un Ilga Ukstiņa
Uz saviem gadskārtējiem svētkiem 25.novembrī Bauskas
Kultūras centrā bija pulcējušies konkursa „Bauskas novada Gada
skolotājs” dalībnieki. Šogad izglītības iestādes dalībai konkursā
bija izvirzījušas 32 pretendentus.
Vislielākā konkurence bija nominācijā „Gada skolotājs pamatskolā” ar 7 dalībniekiem: Dainis Cipulis (Bauskas pilsētas
pamatskola),Gunta Guste (Ozolaines pamatskola), Laima Oborune (Īslīces vidusskola), Dace Kalniņa (Mežgaļu pamatskola),
Kate Štāle (Pamūšas speciālā internātpamatskola), Linda Krūmiņa (Vecsaules pamatskola), Ruta Dābola (Bauskas 2.vidusskola).
Pieci iesniegumi un pedagogu raksturojumi saņemti uz nomināciju „Gada skolotājs pirmsskolā” par Benitu Valteri (Uzvaras
vidusskola), Inu Jegorovu (PII „Pasaulīte”), Zandu Rotbergu
(PII „Pasaulīte”), Ilgu Ukstiņu (Īslīces vidusskola), Valentīnu
Tambergu (PII „Zīlīte”).
Novada izglītības iestādes uz nomināciju „Gada skolotājs sākumskolā” izvirzījušas Līgu Purenu (Bauskas pilsētas pamatskola), Aivu Skalderi (Bauskas sākumskola), Ivetu Neideri (Griķu
pamatskola), Lilitu Iļjinu (Mežotnes pamatskola), Ievu Pluci
(Pamūšas speciālā internātpamatskola).
Kā šī gada labākie novada izglītības iestāžu vadītāji vai vietnieki tika nosaukti Biruta Grantiņa (Bauskas Bērnu un jaunatnes
sporta skola), Daiga Stangvila, (Vecsaules pamatskola), Anita
Velmunska (Bauskas Mūzikas skola), Malda Ignatjeva (Bauskas
Valsts ģimnāzija), Juta Gaiķe (Bauskas 2.vidusskola).
Par nomināciju „Gada skolotājs profesionālās ievirzes un
interešu izglītībā” sacentās Tamāra Ļisovcova (Bauskas sākumskola), Ilze Krieviņa (Bauskas Bērnu un jauniešu centrs), Agris

Grandovskis (Bauskas Bērnu un jaunatnes sporta skola), Gunta
Sirmele (Codes pamatskola), Aija Ušerovska (Bauskas Mākslas
skola).
Trīs vidusskolas bija izvirzījušas savus pedagogus uz nomināciju „Gada skolotājs vidusskolā”: Ilzi Ērgli (Uzvaras vidusskola), Alekseju Grigorjevu (Bauskas 2.vidusskola), Vairu Karpiču
(Bauskas Valsts ģimnāzija).
Nominācijā „Jaunais gada skolotājs” komisija vērtēja Sintijas
Sležas no Codes pamatskolas un Lienes Žurevskas no PII „Zīlīte” sniegumu.
„Es, būdama skolotāja, neredzu mīnusus skolotāja darbā, jo
profesija, ko esmu izvēlējusies, ir mans aicinājums”, tā, atklājot pasākumu, mūsu novada labākos pedagogus uzrunāja RPIVA
Bauskas nodaļas vadītāja Līga Jankova.
2015.gada nominācijas konkursā „Bauskas novada Gada skolotājs” ieguva Dainis Cipulis, Ilga Ukstiņa, Iveta Neidere, Biruta
Grantiņa, Ilze Krieviņa, Vaira Karpiča, Liene Žurevska. Tika atskaņotas tās dziesmas un melodijas, kas viņus spēj ikdienā relaksēt un emocionāli saviļņot. Līga Jankova interesanti un izjusti
komentēja sagatavotos video materiālus par visiem nomināciju
pretendentiem. Dāvanas un Atzinības rakstus, kā arī piemiņas
medaļas konkursa dalībniekiem pasniedza novada domes priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks un Izglītības nodaļas vadītāja Māra
Bauvare.
Sveicam Bauskas novada Gada skolotājus!

Aija Spriņķe,
Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja

Informācija
Decembrī
•
•
•
•
•

8.decembrīplkst.10.00 – Sociālo un veselības lietu komitejas sēde;
8.decembrī plkst.15.00 – Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas sēde;
9.decembrī plkst.14.00 – Vides un attīstības komitejas sēde;
17.decembrī plkst.10.00 – Finanšu komitejas sēde;
22.decembrī plkst.14.00 – novada domes sēde.

Precizējums
„Bauskas Novada Vēstis” atvainojas Codes pamatskolas kolektīvam par neprecizitāti laikraksta
oktobra numurā. 1.lpp. virsrakstā pareizi jābūt – „Codes pamatskola atzīmē savas darbības
50.dzimšanas dienu”.
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Bauskas Novada Vēstis

Aktuāla informācija
PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2015.gada 9.decembrī Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības
nekustamo īpašumu (dzīvokļu) mutiskas izsoles ar augšupejošu soli:
1. Uzvaras iela 17-12, Gailīšu pag., 73,3 m², sākumcena – EUR 4500, izsoles laiks plkst. 13.30.
2. Uzvaras iela 17-36, Gailīšu pag., 105,4 m², sākumcena – EUR 6100, izsoles laiks plkst. 13.30.
3. Uzvaras iela 15-24, Gailīšu pag., 60,9 m², sākumcena – EUR 3600, izsoles laiks plkst. 13.30.
4. „Kūdra 5” - 1 , Vecsaules pag.,
5. „Kūdra 5” - 2 , Vecsaules pag.,
6. „Kūdra 5” - 4 , Vecsaules pag.,
7. „Kūdra 5” - 7 , Vecsaules pag.,
8. „Kūdra 5” - 9 , Vecsaules pag.,

40,7 m², sākumcena –
48,2 m², sākumcena –
43,6 m², sākumcena –
42,3 m², sākumcena –
37,6 m², sākumcena –

EUR 700, izsoles laiks plkst. 13.45.
EUR 800, izsoles laiks plkst. 13.45.
EUR 600, izsoles laiks plkst. 13.45.
EUR 800, izsoles laiks plkst. 13.45.
EUR 600, izsoles laiks plkst. 13.45.

9. „Kūdra 3” - 1 , Vecsaules pag., 30,9 m², sākumcena – EUR 600, izsoles laiks plkst. 14.00.
10. „Kūdra 3” - 5 , Vecsaules pag., 39,3 m², sākumcena – EUR 800, izsoles laiks plkst. 14.00.
11. „Ķirši” - 7 , Brunavas pag., 71,5 m², sākumcena – EUR 2300, izsoles laiks plkst. 14.15.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums – 10% no nekustamā īpašuma
izsoles sākumcenas Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571, AS „SEB” banka, kods UNLALV2X un reģistrācijas maksa – EUR 20 apmērā Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676,
AS „SEB” banka, kods UNLALV2X.
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 līdz 2015.gada 8.decembra plkst.16.00.

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2015.gada 16.decembrī pulksten 13.30 Bauskas novada domes telpās
Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Liepkalni”, Brunavas pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4046 009 0029, kas sastāv no zemes vienības ar platību 5985 m², kadastra
apzīmējums 4046 009 0029 un dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 4046 009 0029 001, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena – EUR 3200,- (trīs tūkstoši divi 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 – „Liepkalni”, Brunavas pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods UNLALV2X ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma – „Liepkalni”, Brunavas pag., Bauskas nov. izsoles reģistrācijas maksa”.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Bauskas novada domes mājas lapā www.bauska.lv. Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā
Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2015.gada 16.decembrī pulksten 13.45 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Magonītes”, Vecsaules pag.,
Bauskas nov., kadastra Nr. 4092 002 0473, kas sastāv no zemes vienības ar platību 0,2982ha, kadastra apzīmējums 4092 002 0178, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 1500,- (viens tūkstotis 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 – „Magonītes”, Vecsaules pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods UNLALV2X ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma – „Magonītes”, Vecsaules pag., Bauskas nov. izsoles reģistrācijas maksa”.
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 var Bauskas novada domes mājas lapā www.bauska.lv. Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2015.gada 16.decembrī pulksten 14.00 Bauskas novada domes telpās
Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Laukmagones”, Vecsaules pag.,
Bauskas nov., kadastra Nr. 4092 002 0472, kas sastāv no zemes vienības ar platību 0,7877 ha, kadastra apzīmējums 4068 002 447 atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 2800,- (divi tūkstoši astoņi
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 – „Laukmagones”, Vecsaules pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma
summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods UNLALV2X ar atzīmi „Nekustamā īpašuma – „Laukmagones”, Vecsaules pag., Bauskas nov. izsoles reģistrācijas maksa”.
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 var Bauskas novada domes mājas lapā www.bauska.lv. Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

Par sabiedrisko apspriešanu
Bauskas novada pašvaldības iestāde „Mežotnes pagasta pārvalde” lūdz iedzīvotājus izteikt
savu viedokli par „Kranču kapsētas” nosaukuma maiņu.
Mežotnes pagasta iedzīvotāji ir ierosinājuši mainīt pašvaldībai piederošam nekustamam
īpašumam „Kranču kapsēta” nosaukumu. Izteikts priekšlikums “Kranču kapsētu” pārdēvēt,
atgriežoties pie vēsturiskā nosaukuma „Bērzu kapsēta”. Lūdzam izteikt savu viedokli un
priekšlikumus.
Anketas par Kranču kapsētas nosaukuma maiņu vai saglabāšanu var aizpildīt Mežotnes pagasta pārvaldē, Jumpravu, Strēlnieka un Mežotnes bibliotēkās, Mežotnes pamatskolā, Mežotnes
internātskolas telpās un pagasta teritorijas veikalos, kā arī Bauskas novada domes Klientu apkalpošanas centrā.
Viedokli var izteikt rakstiski: uz e-pastu mezotne@bauska.lv vai telefoniski N. Vāveram,
tel. 27802519.
Sabiedriskās apspriešanas laiks - līdz 2015.gada 30.novembrim.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Bauskā
2015.gada 24.septembrī
(prot.Nr.21, 7.p.)
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Grozījumi Bauskas novada domes 2011.gada 25.augusta saistošajos noteikumos Nr.17
„Par svētku pabalstiem Bauskas novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu
1.Izdarīt Bauskas novada domes 2011.gada 25.augusta saistošajos noteikumos Nr.17 „Par svētku
pabalstiem Bauskas novadā” šādus grozījumus:
1.1.izteikt 9.punktu šādā redakcijā:
„9. Tiesības saņemt pabalstu ir Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem un ārvalstniekiem,
kuriem piešķirts personas kods un vismaz vienam no bērna vecākiem pamata dzīvesvieta pirms
bērna piedzimšanas ir deklarēta Bauskas novada administratīvajā teritorijā, pie nosacījuma, ka bērna pamata dzīvesvieta no dzimšanas reģistrācijas brīža ir deklarēta Bauskas novada administratīvajā teritorijā”;
1.2.izteikt 9.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
„9.1. pabalstu piešķir vienam no bērna vecākiem, personai, kura adoptējusi bērnu vai personai,
kura ar bāriņtiesas lēmumu iecelta par aizbildni.”
2.Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Bauskas Novada Vēstis”.
Domes priekšsēdētājs
R.Ābelnieks

Par sociālo aprūpi pansionātā un klienta dzīvesvietā
Bauskas novada Sociālais dienests ir saņēmis SIA “ALGAR” auditores Ivetas Magones ziņojumu par Bauskas novada Sociālā dienesta darbības efektivitātes izvērtējumu. Tajā norādīts, ka
Latvijā nozīmīgai daļai klientu sociālie pakalpojumi tiek sniegti institūcijās un līdzīga situācija ir
arī Bauskas novadā. Te auditore domājusi personu ievietošanu pansionātā “Derpele”, tā vietā, lai
attīstītu aprūpes pakalpojumu klienta dzīvesvietā vai tuvu tai. 2013. gadā 132 Bauskas iedzīvotāji
tika aprūpēti pansionātā un tikai 72 mājās, 2014. gadā attiecīgi – 138 un 86.
Vērtējot iestādes darbības efektivitāti, auditore norāda, ka uzturēšanās maksa pansionātā „Derpele” pārsniedz 560 EUR mēnesī, bet vidējā darba samaksa bruto Zemgales reģionā ir 698 EUR.
Faktiski pēc nodokļu nomaksas neto summa ir ~498 EUR. Pie viena auditore atzīst, ka “pastāv
būtiskas problēmas ar samaksas jautājumiem par pansionātā ievietotiem klientiem, jo klientu tuvinieki nemaksā par saņemtajiem pakalpojumiem, bet publiskā sektora budžets nav bezgalīgs”.
Šajā sakarā auditore ir ieteikusi Sociālajam dienestam kopīgi ar pansionāta “Derpele” speciālistiem
veidot darba grupu un līdz 2016.gada 2.martam sagatavot priekšlikumus par iespējām palielināt
sociālos pakalpojumus mājas apstākļos un izstrādāt konkrētu pasākumu plānu sociālo pakalpojumu
institūcijās samazināšanai.
Sociālais dienests ir izstrādājis iestādes attīstības stratēģiju, kur vienu no attīstības virzieniem
ir paredzējis aprūpes mājās pakalpojuma paplašināšanu, kā arī alternatīvu aprūpes pakalpojumu
ieviešanu, kā, piem., grupu dzīvokļu izveidošanu lauku teritorijās, kur varētu apmesties uz dzīvi
vienā dzīvoklī vairākas personas, kurām ir ierobežotas iespējas sevi aprūpēt iepriekšējā dzīvesvietā
slikto dzīves apstākļu dēļ. Stratēģija iesniegta Domē apstiprināšanai.
Notikusi arī pirmā darba grupas sanāksme kopā ar pansionāta “Derpele” speciālistiem, lai izvērtētu esošo situāciju un lemtu par priekšlikumiem klientu ievietošanas ierobežošanai pansionātā.
Darba grupa ir nonākusi pie pirmajiem secinājumiem un lēmusi, ka klientiem, kuriem speciālisti noteikuši aprūpes pakalpojuma nepieciešamību specializētajos aprūpes centros (SAC) un kuri
uzņemti rindā valsts apmaksātā pakalpojuma saņemšanai, turpmāk par pašvaldības finansējumu
nopirkt maksas vietas aprūpes centros atbilstoši šo klientu vajadzībām un turpināt apmaksāt viņu
uzturēšanos tajos, kamēr pienāk rinda SAC. Šobrīd pansionātā ar rekomendāciju “mēģināt adaptēt
vispārēja tipa pansionātā” uzturas vairāki klienti, diemžēl diviem adaptācija viņu veselības stāvokļa
dēļ nav varējusi notikt, tā radot būtiskas grūtības gan pašiem klientiem, gan personālam.
Otra klientu grupa, kurus turpmāk pirms ievietošanas aprūpes iestādē, vajadzēs rehabilitēt,
izmantojot sabiedrisko organizāciju pakalpojumus, ir personas ar smagām atkarību problēmām,
respektīvi alkoholiķi. Līdzšinējā pieredze liecina, ka šādas personas nemaina savu dzīvesveidu
arī pansionātā, tā traucējot citus iemītniekus, tīši bojājot savu veselību un šķērdējot pašvaldības
līdzekļus savai ārstēšanai un aprūpei. Tā kā klienta pienākums ir līdzdarboties savas problēmas
risināšanā, gadījumā, ja šāda persona izteiks vēlēšanos pārcelties uz dzīvi pansionātā, vispirms
vajadzēs risināt alkohola problēmas. Šogad trīs personas ar alkohola problēmām ir atstājušas pansionātu un pārcēlušās uz pastāvīgu dzīvi novada laukos, kur, atbilstoši likumam, pašvaldība viņiem
ierādīja dzīvokļus. Šīm personām vairs nebija objektīvu grūtību sevi aprūpēt, tāpēc viņi var dzīvot
kā jebkurš cits iedzīvotājs un tērēt savu pensiju atbilstoši savām dzīves prioritātēm.
Trešā klientu grupa, uz kuriem attieksies īpaši stingra novērtēšana pakalpojumam, ir personas,
kurām ir apgādnieki. Civillikums nosaka, ka bērniem un mazbērniem ir jāgādā par saviem vecākiem un vecvecākiem. Sociālais dienests piekrīt auditorei, jo apgādnieki tiešām izvairās pildīt savus
pienākumus, kamēr pašvaldība nodrošina aprūpes pakalpojumu viņu vecākiem vai vecvecākiem.
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums paredz, ka apgādniekiem par pakalpojumu ir
jāsamaksā. Savukārt Ministru kabineta noteikumi nosaka apmēru, kādā samaksa tiek aprēķināta.
Lai Sociālais dienests varētu aprēķināt, cik daudz apgādniekiem būtu jāmaksā, apgādniekiem ir
jāiesniedz ienākumus apliecinoši dokumenti par pēdējiem trim mēnešiem. Ja apgādnieki ir trūcīgas
personas, viņiem par pakalpojumu nav jāmaksā, to dara pašvaldība.
Ja apgādniekiem ir lielāki ienākumi, tad tiek rēķināts, lai pirmajam ģimenes loceklim paliktu pa-
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šam ienākumi minimālās algas apmērā, bet par katru nākamo ģimenes locekli – puse no minimālās
algas. No pārējiem ienākumiem, kas paliek pāri virs šīs summas, tiek noteikta maksa par aprūpi
pansionātā. Piemēram, apgādnieka ģimenē, kurā ir divi pieaugušie un divi bērni, pēc MK noteikumiem pašu rīcībā ir jāpaliek 900 EUR (360 EUR par pirmo personu, 180 EUR par katru nākamo).
Ja apgādnieka rīcībā ir vairāk līdzekļu, bet apgādnieks nevar samaksāt pilnu maksu par pansionātu,
viņš maksā daļu no pakalpojuma cenas – starpību starp viņa ienākumu līmeni un summu, kas paliek
ģimenes rīcībā. Pārējo daļu maksā pašvaldība. Te jāņem vērā, ka par pakalpojumu maksā arī klients
un tas ir 90% no savas pensijas.
Sociālajam dienestam problēma rodas tajā mirklī, kad apgādnieki neiesniedz izvērtēšanai savus ienākumus. Bauskas novadā nav neviena gadījuma, kad par aprūpes pakalpojumu pansionātā
maksātu klienta mazbērni. Ir daži gadījumi, kad daļu pakalpojuma maksas sedz klienta bērni. Sociālais dienests nav represīva iestāde un klientam pakalpojums ir jānodrošina pēc likuma, kas arī
tiek darīts. Taču pēc likuma par pakalpojumu arī ir jāmaksā. Šobrīd tiek apsvērtas divas iespējas:
vai nu klients pats līdzdarbosies un iesniegs prasību tiesā par uzturlīdzekļu piedziņu no bērniem
un mazbērniem, kas nepieciešami samaksai par pansionātu, vai tiesā vērsīsies aprūpes iestāde. Bet
pirms tam tiks izmantotas visas iespējas komunicēt ar apgādniekiem un aicināt viņus sadarboties.
Sociālais dienests novembrī bija iesniedzis Domē lēmuma projektu ar priekšlikumu atbrīvot
mazbērnus no maksas par vecvecāku sociālās aprūpes pakalpojumu pansionātā, taču priekšlikums
tika noraidīts. Sociālais dienests turpinās strādāt pie priekšlikumiem par atvieglojumiem pakalpojuma samaksā atsevišķām apgādnieku grupām, piem. apgādniekiem, kuri audzina nepilngadīgus
bērnus.

Sociālā dienesta vadītāja vietniece Ina Krūmiņa, mag.sc.soc.

šķērsielas. Pilsētas centrā bija liels tirgus laukums un ap to atradās iekārojamākie gruntsgabali.
1609.gadā hercogs Frīdrihs Bauskas pilsētai piešķīra zīmogu ar lauvas attēlu, bet 1615.gada
18.decembrī atļāva celt rātsnamu. Tajā laikā Bauska bija Kurzemes un Zemgales hercogistes trešā
nozīmīgākā pilsēta aiz Jelgavas un Kuldīgas, bez tam pats hercogs kopā ar galmu itin bieži uzturējās Bauskas pilī. Kā liecina arheoloģiskie izrakumi, tad tagadējā rātsnama vietā atradusies izmēros
mazāka mūra ēka, kura iekļauta vēlākajā būvapjomā. Nav zināms, kad rātsnams ticis pabeigts, bet
kāds 1657.gada dokuments vēsta par rātsnamā esošu vīna pagrabu.
Jaunais rātsnams tirgus laukuma vidū bija majestātiska divstāvu mūra celtne ar torni vidū.
Kopā ar vācu draudzes Sv. Gara baznīcas un latviešu draudzes Sv. Trīsvienības baznīcas torņiem
rātsnams veidoja pievilcīgu pilsētas panorāmu ar trim vertikālām dominantēm. Tolaik torņu skaits
bija svarīgs, lai jau no attāluma varētu novērtēt pilsētas nozīmīgumu un turību. 17.gadsimtā Kurzemes un Zemgales hercogistē ar trim torņiem varēja lepoties tikai Jelgava un Bauska, citās pilsētās
to bija mazāk.
Rātsnama pirmajā stāvā atradās rātes kalpotāja dzīvoklis, priekštelpa ar kāpnēm uz otro stāvu un
telpa ar pilsētas mēriem un svariem. Tajā laikā bija būtiski, lai šaubu gadījumā pircējs par pārdevēja
godīgumu varētu pārliecināties, pārmērot savu pirkumu ar pilsētai piederošiem pareizajiem mērinstrumentiem. Domājams, ka šeit iekasēja arī hercogistes muitas nodevu no cauri pilsētai ceļojošiem
svešzemju tirgotājiem.
Otrajā stāvā atradās lielā rātes sēžu zāle, kuru no trijām debess pusēm izgaismoja tam laikam
lieli logi. Šajā stāvā vēl atradās rātes darba telpas. Trešais stāvs tolaik tika izmantots kā noliktava,
bet tornī atradās zvans, ar kura palīdzību varēja sasaukt pilsētniekus uz steidzamu sanāksmi vai pavēstīt par cita veida notikumiem pilsētā. Rāte sastāvēja no birģermeistara un pieciem rātskungiem,
svarīgs amats bija arī fogts (tiesnesis). Zīmīgi, ka šis apjomīgais rātsnams tika uzcelts par birģermeistara un rātskungu privātajiem līdzekļiem, bet tolaik šos amatus varēja ieņemt tikai mantīgākā
pilsētnieku daļa un tie bija uz mūžu.
Līdz 1740.gadam Bauskas rātsnams bija otrs lielākais un greznākais Latvijā aiz Rīgas, bet turpmāk mūsējo ēku apsteidza arī Jelgava. Diemžēl 19.gadsimtā agrākā godība pamazām gāja mazumā
un 1852.gadā Bauskas rāte pieņēma lēmumu par torņa nojaukšanu, kurš draudēja sabrukt. 1869.
gadā nācās nojaukt arī ēkas otro stāvu, kurš bija nonācis avārijas stāvoklī, un turpmāk pāri palikusī
vienstāva ēka pieredzēja vēl daudzas pārbūves, piemērojot to ugunsdzēsēju un veikalnieku vajadzībām. 20.gadsimtā vēl tika nojaukts ēkas austrumu gals, lai tajā vietā uzceltu kafejnīcu “Mūsa”.
Rātsnama atdzimšana sākās 1980.gados ar arhitektes Irēnas Bākules izstrādāto rekonstrukcijas
projektu, kuru īstenot izdevās tikai pēc vairākiem gadu desmitiem. 2012.gadā tika pabeigta rekonstrukcijas lielākā daļa un te varēja izvietoties Tūrisma informācijas centrs. Pāris gadus vēlāk
namā izvietojās arī Bauskas novada administrācijas Dzimtsarakstu nodaļa un tagad kādreizējā rātes
sēžu zālē regulāri notiek laulību ceremonijas. Pašlaik vēl turpinās nama iekštelpu aizpildīšana ar
17.gadsimtam raksturīgām mēbelēm, gaismas ķermeņiem un citām vēsturiskām interjera detaļām,
lai 2016.gadā rātsnams savus apmeklētājus priecētu savā senajā un reizē arī jaunajā godībā.

Raitis Ābelnieks

Cāļus skaita rudenī

Sagaidot Bauskas rātsnama jubileju
Tā nu sanācis, ka šogad 18.decembrī apritēs tieši 400 gadu, kopš Kurzemes un Zemgales hercogs Frīdrihs
Bauskas pilsētai piešķīra privilēģiju
būvēt rātsnamu. 16. un 17.gadsimtu
mija bija ļoti nozīmīgs laiks Bauskas
attīstībai, kad pilsētā uzplauka amatniecība un tirdzniecība. Par pamatu
straujākam uzplaukumam kalpoja
pirmā Kurzemes un Zemgales hercoga Gotharda Ketlera 1584.gadā
izdotais rīkojums likvidēt pilsētveida
apbūvi blakus Bauskas pilij un celt
jaunu pilsētu tagadējās vecpilsētas
vietā. Vecā apmetnes vieta atradās
ierobežotā teritorijā starp pili un
Lielupes sākumu, un tur vairs nebija
brīvas teritorijas, lai tālāk attīstītos.
Jaunā vieta atradās blakus Mēmeles
braslam, ko izmantoja tirgotāji ceļā
no Lietuvas uz Rīgu, un tur bija visai
neierobežotas iespējas pilsētai augt
plašumā. Te tika nospraustas divas
Mēmelei paralēlas galvenās ielas (tagadējās Rīgas un Plūdoņa ielas), ko savienoja perpendikulāras

Uzmācīgi dungojas melodija, atkārtojas vārdi „Cāļus skaita rudenī”… Viss sākās vasarā, kad
piedalījāmies pasākumā Bērnu un jauniešu centra pagalmā, ko organizēja Amatniecības un mākslas
centrs „Bauskas skapis”. Šajā pasākumā piedalījās rokdarbnieces no Biržiem. Iepazināmies un nolēmām draudzēties. Jūlijā lietuvietes piedalījās Radošajā vasaras nometnē Stelpē un uzaicināja rokdarbnieces no Latvijas piedalīties Starptautiskā pasākumā Biržos.
24. oktobrī 8 rokdarbnieces no biedrības „Bauskas novada Aspazijas” caur Skaistkalni devās uz
Biržiem, lai rādītu savu veikumu izstādē, piedāvātu darinājumus, demonstrētu aksesuārus. Starptautiskajā pasākumā varējām piedalīties pateicoties Bauskas novada domes atbalstam, jo tika apmaksāti transporta izdevumi. Paldies par atbalstu!
Starptautiskajā rokdarbnieču pasākumā piedalījās gan lietuviešu, gan latviešu amatnieces no:
Biržiem, Pasvales, Paņevežiem, Rokišķiem, Viesītes, Skaistkalnes, Misas, Bauskas, Uzvaras.
Pasākumu organizēja Biržu rokdarbnieku asociācija „Fantaziju skrynia” kafejnīcas „Nijole” telpās, kur uz galdiem rindojās rokdarbi: adījumi, tamborējumi, šūti linu izstrādājumi, stellēs austi
audumi, rotas, dekori un aksesuāri. Pie Bauskas rokdarbnieču stenda pulcējās ļaudis, kam interesēja rotas, pečvorka tehnikas darinājumi, tapotas šalles, adījumi, tamborējumi, dekupēti trauki
un pulksteņi. Kad tika pieteikts iznāciens Bauskas novada Aspazijām, viņas demonstrēja dažādas
tamborētas cepures un Inta Lāce rādīja 5 veidu pārvērtības tamborētam plecu lakatam.
Atmiņā paliekošus mirkļus sagādāja Studijas „Stella” dalībnieces, kuras demonstrēja pašu austus un darinātus tērpus un aksesuārus – tautiskus un modernus. Biržu modeles demonstrēja tērpus
no dažādiem linu audumiem, jo Biržos ir rūpnīca. Rokišķu amatniecības un mākslas centrs rādīja
– adītus un tamborētus tērpus, aksesuārus un rotaļlietas.
Pateicoties šādam pasākumam, varam iepazīt un salīdzināt – ko protam un varam pašas un ko
vēlamies mācīties un apgūt nākotnē. Pateicoties Bauskas novada domes atbalstam apgūstam jaunas
amatu prasmes. Oktobrī iesniedzām projekta pieteikumu, lai atkal mācītos: apgleznotu stiklu, gatavotu dāvanas, suvenīrus, rotas no polimērmāla. Sieviešu invalīdu biedrībai ir izveidojusies laba
sadarbība ar Bauskas novada Sociālo dienestu, kura telpās notiek nodarbības vienu reizi nedēļā,
ceturtdienās, Rūpniecības ielā 7.
Aicinām sievietes, kuras vēlas izrauties no ikdienas rutīnas, grib mācīties, patīk nodot savas
zināšanas citām, nākt mūsu pulciņā. Draudzēsimies un darbosimies, atbalstīsim viena otru. Lai
veidojas pleca sajūta!

Benita Šmite, SIB „Bauskas novada Aspazijas” valdes locekle

Aicinām sievietes, kuras vēlas izrauties no ikdienas rutīnas, grib mācīties,
patīk nodot savas zināšanas citām, nākt mūsu pulciņā.
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Bauskas novada izglītības iestāžu tīkla sakārtošana
– augstas izglītības kvalitātes nodrošināšana
Bauskas novadā
Atbilstoši Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2012.-2030.gadam un Bauskas novada attīstības programmai 2012.-2018.gadam viena no novada attīstības prioritātēm ir kvalitatīvas
izglītības nodrošināšana novadā.
Par to liecina arī pašvaldības atvēlētais finansējums izglītības jomai. Periodā no 2012. līdz 2014.
gadam pašvaldības faktiski ieguldītais finansējums izglītības jomā ir 7,8 līdz 13 miljoni eiro jeb
37,8 % līdz 49 % no pašvaldības kopējiem izdevumiem, ieskaitot valsts mērķdotāciju. 2015.gadā
izglītības jomai paredzētais finansējums ir 13,4 miljoni eiro jeb nedaudz vairāk kā puse no pašvaldības kopējiem izdevumiem, ieskaitot valsts mērķdotāciju.
Viens no svarīgākajiem kvalitatīvas izglītības nodrošināšanas nosacījumiem novadā ir sakārtots
izglītības iestāžu tīkls ar skaidri noteiktu piedāvātā izglītības pakalpojuma apmēru katrā izglītības
iestādē, modernu un sakārtotu izglītības iestāžu infrastruktūru un profesionāliem, labi atalgotiem
pedagogiem.
Pašvaldības izglītības iestāžu tīkla sakārtošana, ar mērķi uzlabot izglītības kvalitāti, veicināt
izglītojamo prasmju attīstību un konkurētspēju darba vidē, kā arī nodrošināt efektīvu pašvaldības
budžeta plānošanu, finanšu un mantas pārvaldību un izmantošanu, ir pašvaldības kompetence.
Bauskas novadā izglītības iestāžu tīkla sakārtošanas jautājumi ir aktuāli kopš novada izveidošanas 2009.gadā. Aktīvas diskusijas norit kopš 2014.gada. Pašreizējā demogrāfiskā un ekonomiskā
situācija norāda, ka šie jautājumi ir un būs tuvāko gadu aktualitāte, par kuru lems arī turpmāk.
Šī gada 26. jūnijā deputāti domes sēdē apstiprināja Bauskas novada izglītības iestāžu attīstības
koncepciju 2015.-2025.gadam. Tajā ņemts vērā, ka pārmaiņas izglītībā notiek nepārtraukti – tie nav
reformu cikli, kas kādreiz beigsies, sasniedzot galīgu rezultātu un gatavus risinājumus. Tāpēc šī
gada 27.augustā tika izveidota komisija Bauskas novada izglītības iestāžu tīkla attīstības un optimizācijas plāna izstrādei (turpmāk – Komisija), kuras darbība izsaukusi plašu rezonansi sabiedrībā.
Pašlaik Bauskas novadā vispārējo vidējo izglītību (10.-12.klase) iespējams iegūt piecās izglītības iestādēs, vispārējo pamatizglītību (1.-9.klase) 11 izglītības iestādēs. 2015./2016.gadā noteikt
par minimālo skolēnu skaitu 12 izglītojamos Uzvaras un Īslīces vidusskolās bija nepieciešamība,
jo valsts piešķirtā mērķdotācija nenodrošināja pietiekamu finansējuma apjomu vidusskolas posmā
šajās izglītības iestādēs, ņemot vērā, ka tās realizē tikai vienu vidējās izglītības programmu. Īslīces vidusskola piedāvā vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu, savukārt
Uzvaras vidusskola – vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena
programmu. Šīs abas izglītības programmas nodrošina gan Bauskas Valsts ģimnāzija, gan Bauskas
2. vidusskola.
Sākumskolas izglītību (1.-6.klasei) piedāvā apgūt visās novada vispārējās izglītības iestādēs.
Speciālās pamatizglītības programmu var apgūt Pamūšas speciālajā internātpamatskolā, kā arī integrēti, ja ir pieprasījums, gandrīz visās novada izglītības iestādēs.
Pirmsskolas izglītība pieejama divos pašvaldības bērnudārzos pilsētā un pirmsskolas izglītības
grupās pie izglītības iestādēm – Gailīšu, Ceraukstes, Īslīces, Brunavas, Mežotnes, Vecsaules pagastā no pusotra gada vecuma, savukārt Codes pagastā – no piecu gadu vecuma.
Viens no izglītības iestādes darbības efektivitātes rādītājiem ir izdevumi vienam izglītojamajam mēnesī. 2014.gadā Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs faktiskie izdevumi uz vienu
izglītojamo (t.sk. pirmsskolas grupu audzēkņi) mēnesī ar pašvaldības investīcijām materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras uzlabošanai, atalgojumu pedagogiem un tehniskajam personālam
sastāda 287,08 eiro un 210,52 eiro pagastu vidusskolās, no 221,05 eiro līdz 297,52 eiro pagastu
pamatskolās, savukārt pilsētas izglītības iestādēs ievērojami mazāk – no 137,69 eiro līdz 189,83
eiro, Bauskas Valsts ģimnāzijā – 337,84 eiro, ņemot vērā pērn ieguldītos pašvaldības izdevumus
renovācijā.
Izmaksas vienam izglītojamajam nosaka iestādes ēku un infrastruktūras stāvoklis un platība,
vietu skaita un reālā bērnu skaita attiecība, kā arī iestādes specifika, īstenojamo izglītības programmu skaits. Noteikti lielāki izdevumi nepieciešami izglītības iestādēm, kuras īsteno matemātikas,
dabaszinību un tehnikas virziena programmas, nodrošinot kvalitatīvi aprīkotus mācību priekšmetu
kabinetus un piesaistot profesionālus pedagogus. Pašreizējā situācijā tas tā nav – lielākās izmaksas
ir izglītības iestādēs ar mazu skolēnu skaitu.
Pateicoties modelim „nauda seko skolēnam”, izglītības iestādēm ar nelielu skolēnu skaitu kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai piešķirtā valsts mērķdotācija pedagogu algām ir nepietiekama. Lai to novērstu, pašvaldība atbilstoši Bauskas novada noteikumiem uz „lielo” skolu rēķina
pārdala saņemto mērķdotāciju starp skolām.
Analizējot Bauskas novada vispārizglītojošo iestāžu noslogotību, ir konstatēts, ka skolās ir daudz
brīvu vietu, jo vidējais skolu piepildījums ir aptuveni 60 %. Izteikti tas atklājas vidusskolas posmā.
Nepietiekamais skolēnu skaits ir iemesls arī zemajai pedagogu noslodzei, kas ietekmē pedagogu
atalgojumu. Kamēr pilsētas izglītības iestāžu pedagogi ir noslogoti vairāk nekā uz vienu slodzi,
pagastu skolu pedagogiem nav iespējams nodrošināt pilnu darba slodzi.
Bauskas novada izglītības iestādēs vidēji uz vienu pedagogu ir astoņi audzēkņi, ko uzskatāmi
parāda 1.tabulas dati.
1.tabula
Bauskas novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu izglītojamo skaita proporcija pret
pedagogu skaitu uz 2015.gada 1.septembri
Maksimālais
iespējamais
izglītojamo
skaits iestādē1

Skolēnu
skaits 1.-12.
klasēs

Vidējais
klašu
piepildījums

Skolotāju
skaits 2 (pēc
personu
kodiem)

Skolēnu
skaita proporcija pret
skolotāju
skaitu

Bauskas 2.
vidusskola

1000

581

20

52

11,17

2,5

Bauskas
pilsētas
pamatskola

500

294

17

28

10,5

2

Iestādes
nosaukums

Slodze
likmes
direktora
vietniekiem

Bauskas
sākumskola

400

411

22

40

10,28

2,5

Bauskas
Valsts
ģimnāzija

600

335

21

39

8,59

3

Codes
pamatskola

240

122

14

20

6,1

1

Griķu
pamatskola

160

93

13

17

5,47

1

Īslīces
vidusskola

500

228

19

29

7,86

1,5

Mežgaļu
pamatskola

180

82

12

15

5,46

0,5

Mežotnes
pamatskola

140

79

10

16

4,94

0,5

Maksimālais
iespējamais
izglītojamo
skaits iestādē1

Skolēnu
skaits 1.-12.
klasēs

Vidējais
klašu
piepildījums

Skolotāju
skaits 2 (pēc
personu
kodiem)

Skolēnu
skaita proporcija pret
skolotāju
skaitu

Slodze
likmes
direktora
vietniekiem

Ozolaines
pamatskola

150

76

10

14

5,43

0,5

Uzvaras
vidusskola

600

163

15

21

7,76

1,5

111, t.sk.
Jaunsaules
struktūrvienībā

9

22

5,05

1

Iestādes
nosaukums

179
Vecsaules
pamatskola

Jaunsaules
struktūrvienībā
120

Pašvaldība izglītības jomas atbalstam nodrošina:
– Skolēnu pārvadājumus skolēnu nokļūšanai uz izglītības iestādēm un atpakaļ uz mājām. To
nodrošina 14 pašvaldības autobusi, no tiem viens autobuss tiek nomāts, četros skolēnu pārvadājumu
maršrutos pakalpojumu sniedz komersants.
Izglītības iestādēm tiek nodrošināts pašvaldības transports mācību ekskursijām, sporta sacensībām, deju un koru skatēm, kā arī citiem ar izglītību saistītiem pasākumiem. 2014.gadā pašvaldības
izdevumi izglītojamo pārvadājumiem bija 116 375 eiro, savukārt 2015.gadā plānotie izdevumi jau
sasniedz 186 252 eiro, kas ir par nepilniem 70 000 eiro vairāk nekā iepriekšējā gadā.
Papildu pašvaldība skolēniem sedz braukšanas izdevumus, ja tiek izmantots sabiedriskais transports. Tajā skaitā braucienus uz Mūzikas un Mākslas skolu, kā arī interešu izglītības pulciņiem. Šogad līdz oktobrim pašvaldība ir atlīdzinājusi izglītojamo braukšanas izdevumus 14 000 eiro apmērā.
– Brīvpusdienas visiem skolēniem līdz 9. klasei un obligātās pirmsskolas izglītojamajiem. 1.-4.
klašu skolēniem ēdināšanu nodrošina valsts. Šogad pašvaldība šim mērķim piešķīra 374 677 eiro.
Lai nodrošinātu brīvpusdienas iespējami plašākam izglītojamo lokam un racionāli izmantotu pašvaldības piešķirtos līdzekļus, brīvpusdienu atlikumu, kas izglītības iestādē radies izglītojamo slimības
vai atteikuma dēļ, skolas vadītājs ir tiesīgs izlietot 10.–12.klašu vai pirmsskolas grupu izglītojamo
brīvpusdienām, kā arī izglītojamo ēdināšanai citās ēdienreizēs – launagos vai brokastīs, nometnēs
utt. To nosaka 2014.gada 31.jūlija Bauskas novada domes noteikumi Nr.9 „Kārtība, kādā tiek piešķirtas brīvpusdienas vai nodrošināti papildus ēdināšanas pakalpojumi no pašvaldības piešķirto līdzekļu
brīvpusdienām atlikuma Bauskas novada vispārējās izglītības iestāžu izglītojamajiem”.
– Apmaksātas mācību ekskursijas divas reizes gadā piecus līdz sešus gadus veciem pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem un 1.-12.klašu skolēniem. 1.-12.klašu skolēniem ieejas biļetes tiek
apmaksātas piecu eiro apmērā, savukārt piecus līdz sešus gadus veciem bērniem – trīs eiro apmērā.
2015. gadā pašvaldība šim mērķim atvēlēja 14 291 eiro.
– Mācību stipendijas no desmit līdz 30 eiro mēnesī atbilstīgi sekmēm 9. un 12. klašu skolēniem,
kā arī profesionālās ievirzes izglītības iestāžu abiturientiem.
–Pašvaldība papildus valsts finansējumam piešķir naudu mācību līdzekļu un materiālu iegādei.
Tie ir 20 eiro gadā vienam bērnudārza audzēknim un 30 eiro gadā 1.-12.klases skolēniem. Uz katru
1.-12.klases skolēnu pašvaldība piešķir 15 eiro gadā bibliotēkas krājumiem, savukārt piecu līdz sešu
gadus veciem bērniem – 8 eiro gadā darba burtnīcām. Mācību līdzekļu un materiālu iegādei šogad
kopā piešķirti 135 275 eiro.
– Bauskas novada pedagogiem ir noteiktas augstākas darba algas likmes, nekā to nosaka
Ministru kabineta noteikumi. Pašvaldība pedagogu atalgojumu ir diferencējusi atbilstoši iestādes piepildījumam, skatīt 2. un 3.tabulu.
2.tabula
Atbilstoši 2009.gada 28.jūlijas Ministru kabineta noteikumu Nr.836 “Pedagogu darba
samaksas noteikumi” pedagogu darba alga
Pedagoģiskais darba stāžs (gados)
Pedagoga amata (profesijas) nosaukums

mazāks par 5

no 5 līdz 10

lielāks par 10

Darba alga eiro par vienu darba slodzi (21
stunda nedēļā)
Izglītības metodiķis

405

413

420

Pedagogs

405

413

420
3.tabula

Bauskas novada pedagogu atalgojums 4
Pedagoģiskais darba stāžs (gados)
Pedagoga amata (profesijas) nosaukums

mazāks par 5

no 5 līdz 10

lielāks par 10

Darba alga eiro par vienu darba slodzi (21
stunda nedēļā)
Izglītības metodiķis

480

490

500

Pedagogs izglītības iestādē ar vidējo
piepildījumu līdz 14 (ieskaitot) izglītojamiem

415

425

435

Pedagogs izglītības iestādē ar vidējo
piepildījumu no 15 līdz 19 (ieskaitot) izglītojamiem

460

470

480

Pedagogs izglītības iestādē ar vidējo
piepildījumu 20 un vairāk izglītojamie

465

475

490

Interešu izglītības pedagogs

410

420

435

Pedagogs internātskolā

405

413

420

Profesionālās ievirzes izglītības pedagogs

410

420

435

Pedagogs speciālajā internātskolā

410

420

435

– Atbilstīgi Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumam, pedagogiem, aizejot ikgadējā apmaksātā atvaļinājumā, tiek izmaksāts atvaļinājuma pabalsts – 50 procenti
no darba algas likmes proporcionāli slodzei. Darbnespējas gadījumā A darba nespējas lapa tiek
apmaksāta 90 % apmērā, sākot ar pirmo darba nespējas dienu.
– Pēdējo gadu laikā pašvaldība izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošanai un materiāli
tehniskās bāzes uzlabošanai ir ieguldījusi apjomīgus finanšu līdzekļus: 2014. gadā - 1 573 693 eiro,
2015. gadā – 1 856 746 eiro.
Lai pašvaldība arī turpmāk spētu nodrošināt atbalstu izglītības jomai līdzšinējā apmērā, kā arī
piedāvāt augstu izglītības kvalitāti un pievilcīgu mācību vidi gan izglītojamajiem, gan pedagogiem,
pašvaldībai ir jāturpina izvērtēt izglītības iestādes, izveidojot optimālu Bauskas novada izglītības
iestāžu tīklu.

turpinājums 5.lpp

Bauskas Novada Vēstis
Aktuāla informācija
turpinājums no 4.lpp
Pašreizējā skolu tīkla optimizācijas nepieciešamības galvenie argumenti:
1.Skolas vecuma bērnu skaita samazinājums novadā, sevišķi pagastu teritorijās. Tā rezultātā skolu
ēkas nav piepildītas un noslogotas to kapacitātei;
2.Ņemot vērā izglītības kvalitātes prasības, nebūtu pieļaujams veidot apvienotās klases 7.-9. un
10.-12.klašu posmā;
3.Esošo izglītības iestāžu infrastruktūra: atsevišķas izglītības iestādei pielāgotas telpas, skolas
telpu atrašanās vairākās ēkās, nelielais izglītības iestāžu attālums – pie racionālu skolēnu maršrutu
sakārtošanas skola atrodas desmit līdz 25 minūšu brauciena attālumā;
4.Skolu nevienmērīgā noslodze, kas nenodrošina valsts un pašvaldības finansējuma izglītības jomai racionālu izlietojumu. Iestādēs ar zemu izglītojamo piepildījumu ir augstas telpu uzturēšanas un
personāla izmaksas uz vienu izglītojamo;
5.Netiek veicināts pedagogu potenciāla racionāls izmantojums – nevienmērīga pedagogu noslodze. Pilsētas skolās vidējā slodze uz vienu pedagogu ir desmit skolēni, pagastu skolās – seši. Nevienmērīgā pedagogu noslogojuma sekas – zems pedagogu atalgojums skolās ar mazu skolēnu skaitu;
6.Skolās ar nelielu skolēnu skaitu ir grūti nodrošināt mūsdienīgu mācību procesu, jo augstas izmaksas ir modernai mācību videi, kā arī augstas kvalifikācijas pedagogu piesaistei;
7.Izglītības iestādēs ar mazu skolēnu skaitu ir ierobežotas iespējas nodrošināt plašu interešu izglītības piedāvājumu. Nav iespējams nokomplektēt deju kopas, korus, komandas dalībai konkursos.
Sporta stundās nav iespējams pilnvērtīgi apgūt programmu, spēlējot komandu spēles;
8.Nepiepildīto izglītības iestāžu ēku piemērošana plašākam iedzīvotāju lokam, kā tas paredzēts
Uzvaras vidusskolā, kā arī esošo bibliotēku, kas atrodas izglītības iestādēs, paplašināšana, piemēram,
Ozolaines un Vecsaules pamatskolās. Bibliotēkas un pasta pārcelšana uz pirmo stāvu citā ēkā ar
atsevišķu ieeju nodrošinās Ozolaines pamatskolas skolēnu drošību, kā arī vietējiem iedzīvotājiem ērtāku piekļuvi šiem pakalpojumiem, savukārt Jaunsaules bibliotēku varētu pārcelt uz ērtām un gaišām
Jaunsaules skolas telpām.
Izglītības iestāžu tīkla sakārtošanas un skolu reorganizācijas mērķis ir nodrošināt augstu izglītības
kvalitāti Bauskas novada izglītības iestādēs. Tā rezultātā paredzēts koncentrēt resursus un uzlabot
izglītības iestāžu mācību vidi, attīstīt infrastruktūru, kas savukārt palielinās izglītojamo skaitu, kuriem ir pieejamas pilnībā modernizētas skolas, kas piedāvā veselīgu skolēnu konkurenci, nodrošinot
sociālo prasmju attīstību dzīvei un konkurētspējai darba vidē. Pēc iespējas vairāk skolēnos ir jāveicina interese par eksakto mācību priekšmetiem. Jāpalielina skolēnu skaits, kuriem ir augsti sasniegumi lasītprasmē, matemātikā un dabaszinātnēs, kas nākotnē ļautu palielināt augstākās kvalifikācijas
speciālistu sagatavošanu atbilstīgi Latvijas ekonomikas un darba tirgus prasībām. Izglītības iestāžu
tīkla sakārtošana veicinās arī pedagogu konkurenci, kas uzlabos skolotāju darba kvalitāti un veicinās
izglītības kvalitātes celšanu novadā kopumā. Profesionāli un augsti kvalificēti pedagogi novadā būs
nepieciešami vienmēr.
Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.–2020.gadam ir vērsta uzmanība uz pašlaik esošo, neefektīvo izglītības sistēmas institucionālo tīklu: „Demogrāfijas iespaidā vidējo izglītību 2014.–2020.
gadā sagaida nozīmīgs skolēnu skaita samazinājums, un tas ietekmēs institucionālā tīkla pilnveidi.
[..] Būs nepieciešami pārdomāti risinājumi resursu koncentrācijai un izglītības pakalpojumu pieejamības pārstrukturizācijai.”
Pamatnostādnēs ir noteikts risinājums izglītības iestāžu tīkla pilnveidei: vispārējās vidējās izglītības (10.–12.klase) piedāvājumu pamatā koncentrēt reģionālās nozīmes centru pilsētās un novadu
centros, veicināt sākumskolas izglītības (1.–6.klase) pakalpojuma pieejamību pēc iespējas tuvāk bērna dzīvesvietai, pamatskolas izglītību (7.–9.klase) pielāgojot attiecīgā institucionālā tīkla specifikai,
kā arī atbalstīt profesionālās izglītības programmu integrāciju vispārējā izglītībā.
ES fondu 2014.–2020.gada plānošanas periodā Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) plāno kompleksus ieguldījumus vispārējo izglītības iestāžu tīkla sakārtošanai reģionālā līmenī, balstoties uz
pašvaldības izglītības attīstības stratēģijām, kopējais plānotais finansējuma apmērs šo aktivitāšu īstenošanai ir 162 810 957 eiro, no tiem vispārējās izglītības iestādēm reģionālas nozīmes attīstības
centros (Bauskas novads ir reģionālās nozīmes attīstības centrs) – 70 700 397 eiro apmērā. 85 % no
tiem veidos Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums.
Bauskas novada izglītības iestāžu mācību vides kvalitātes uzlabošanai ir iespējas piesaistīt ERAF
finansējumu pie nosacījuma, ja Bauskas novada izglītības iestādes atbilst finansējuma saņemšanas
priekšatlases kritērijiem. Pašlaik pēc IZM informatīvā ziņojuma ir skaidrs, ka atbalsts reģionālās
nozīmes attīstības centros plānots izglītības iestāžu modernizācijai – ergonomiskas mācību vides
izveidei, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešanai, dabaszinātņu kabinetu aprīkošanai, izglītības iestādes sporta infrastruktūras sakārtošanai, dienesta viesnīcu ierīkošanai.
Bauskas novada pašvaldība atbalstu var plānot izglītības iestādēs, ja:
1) valsts ģimnāzijai savu statusu saglabā vismaz piecus gadus pēc projekta noslēguma;
2) vidusskolās 7.-12. klasēs mācās vismaz 240 skolēniem un pamatskolās 7.-9. klasēs – vismaz
200. Bauskas 2. vidusskolā pašlaik mācās 252 skolēni, rāda 2015.gada 1.septembra dati.
3) vidusskolās un 7.-9. klasēs realizē vismaz divas mācību programmas, kur viena no tām ir eksaktās zinātnes;
4) sākumskolām jābūt izveidotām pamatskolu vai vidusskolu reorganizācijas rezultātā.
Pašlaik iepriekšminētajiem kritērijiem atbilst divas izglītības iestādes: Bauskas Valsts ģimnāzija
(iespējami piesaistāmais ERAF finansējums – 1 900 700 eiro) un Bauskas 2.vidusskola (iespējami
piesaistāmais ERAF finansējums – 1 800 500 eiro).
Lai pašvaldība pretendētu uz atbalstu, iesniedzot projekta pieteikumu, būs jāatspoguļo attīstības
programmas un investīciju plānos iekļautās projektu idejas, paredzot ERAF atbalstu tām vispārējās
izglītības iestādēm, kuras atbilst Ministru kabineta apstiprinātajiem priekšatlases kritērijiem. Būs jāsniedz ziņojums par pašreizējo un 2025. gadā paredzēto skolu piepildījumu un izvietojumu, kā arī analīzi par demogrāfiskās un ekonomiskās situācijas tendencēm un prognozēm pašvaldībā 2025.gadā.
Iepriekšminētais uzliek pašvaldībai pienākumu mērķtiecīgi rīkoties, lai sakārtotu izglītības iestāžu tīklu novadā. Tīkla sakārtošana jāvērtē kompleksi, analizējot visus kritērijus un to savstarpējo
saistību un līdzsvarotas attīstības iespējas visa novada mērogā. Ir svarīgi novada kontekstā izveidot
racionālu izglītības iestāžu infrastruktūras piepildījumu, kas spētu nodrošināt inovatīva izglītības satura ieviešanu 21. gadsimtam atbilstošā mācību vidē, kā arī efektīvu finanšu resursu pārvaldību un
cilvēkresursu izmantošanu.
Izņemot Mežotnes internātvidusskolu, nevienu izglītības iestādi tuvākajā laikā nav plānots likvidēt.
Pagastu vidusskolu reorganizācija no vispārizglītojošās vidusskolas uz vispārizglītojošo pamatskolu attīstīs šīs skolas par stiprām pamatskolām, savukārt jauniešiem 10.-12.klašu posmā būs iespējams iegūt kvalitatīvu izglītību pilsētas vidējās izglītības iestādēs. Pilsētas skolas atrodas optimālā
attālumā pat no vistālākajām apdzīvotajām vietām Īslīces un Gailīšu pagastos.
Plānotās pārmaiņas nav vieglas kā jebkuras reformas, bet ņemot vērā nākotnes demogrāfiskās
prognozes, skolu tīkla sakārtošana ir vērsta uz nākotnes izaugsmi, nevis tikai uz esošā nemainīgu
saglabāšanu. Tikai mērķtiecīgi un gudri ieguldot resursus mūsu bērnu izglītībā, tiem ir iespēja nodrošināt personīgo konkurētspēju darba tirgū un kopējo valsts izaugsmi ilgtermiņā.

Ineta Ruhocka, Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora vietniece

1.Bauskas novada izglītības iestāžu attīstības koncepcija 2015.-2025.gadam
2.Dati no Bauskas novada izglītības iestāžu tīkla attīstības un optimizācijas plāna 2011.-2013.gadam 8.tabulas
„Bauskas novada izglītības iestāžu telpu piepildījuma rādītāji” 23.lpp.
3.Pēc Izglītības un zinātnes ministrijas datiem
4.2015.gada 17.septembra Bauskas novada domes lēmums “Par izglītības iestāžu vadītāju, vadītāju vietnieku,
struktūrvienību vadītāju un pedagogu mēneša atalgojuma noteikšanu”

2015.gada 27. novembris

5

Deputāta sleja
18.novembris - nākotne sākas šodien
Ir simboliski, ka tieši ceļā uz vistumšākajām dienām – novembra
vidū gandrīz pirms simts gadiem Latvijai tika dota cerība par savu
valsti, savu valodu, savu kultūru. Šī cerība tika pārvērsta īstenībā. Un
mūsu tēvi un tēvutēvi ir spējuši saglabāt sapni par neatkarīgu Latviju
arī cauri tumšākajiem gadiem līdz šodienai un ir ielikuši to mūsu rokās.
Un tieši mūsu rokās ir tas, kādu to atdosim nākamajām paaudzēm.
Un mēs varam prasīt un mums ir jāprasa labākais ne tikai no sevis, bet
arī no pašvaldības. Kāpēc? Tāpēc, ka tieši šie cilvēki ir vistuvāk mums
un tieši pašvaldībai mēs esam ielikuši rokās lemt par to, kas notiks ar
mūsu mājām rīt, pēc nedēļas, pēc gadu desmitiem. Tieši pašvaldība
lemj, cik droši mēs esam pašlaik un cik droši mēs būsim rīt.
Ko es vēlu pašvaldībai:
– Nosargāt mazās skolas. Skolas, kurās ir 100 un nedaudz vairāk bērni, nav tikai izdevumu
pozīcija, tā ir mūsu bērnu drošība. Tā ir mūsu pedagogu drošība. Tā ir vienīgā cerība daudziem
vecākiem, kuru bērniem lielās skolas ir par grūtu. Tā ir cerība brāļiem un māsām mācīties kopā.
Bauskas novada izglītības iestāžu tīkla attīstības un optimizācijas darba grupa plānoja realizēt vairāku Bauskas novada pagastu pamatskolu reorganizēšanu par sākumskolām, taču izglītības iestāžu
pedagogi, vecāki aktīvās diskusijās iestājās par izglītības iestādes statusa nemainīšanu un redzot
lielo sabiedrības pretestību šis plāns ir apturēts. Slēgt ir daudz vienkāršāk nekā atvērt pēc dažiem
gadiem. Ļoti liels spēks ir pašu iedzīvotāju rokās, ir lieliski piemēri, kad iedzīvotājiem aktīvi paužot savu viedokli, ir izdevies panākt savu interešu aizstāvību.
– Parūpēties ne tikai par pašiem mazākajiem, bet par ikvienu. Iedvesmot sportam, iedvesmot
aktīvam dzīvesveidam. Dot iespēju, veidot vidi. Lai gan mēs esam sapratuši, ka par savu veselību,
pirmkārt, esam atbildīgi mēs paši, sports, veselīgs dzīvesveids ir labākais ieguldījums nākotnē.
– Siltumu un mazākus rēķinus kā tas ir izdevies Liepājai, Ķekavai un citām pašvaldībām, kur
ir veikti vērienīgi daudzdzīvokļu māju renovāciju darbi. Tas nav iedomājams bez pašvaldības atbalsta, iedrošināšanas, izglītošanas, kā arī rūpīgas plānošanas. Mēs vēlamies pašvaldību, kas ir ne
tikai rēķinu piestādītājs, bet arī atbalsts nākotnes veidošanā, vides labiekārtošanā ne tikai aiz loga,
bet arī mūsu mājokļos.
– Stabilu vidi mūsu uzņēmējiem. Formula izcilai uzņēmējdarbības videi ir vienkārša - prognozējama, saprātīga un atbalstoša jebkuram uzņēmējam. Jā, uzņēmēji ir patstāvīgi, ar savām idejām,
enerģiju, bet radoša un stabila vide ir tā, kas ļauj uzplaukt Valmierai, Cēsīm un citām pašvaldībām,
kur uzplaukst ne tikai kafejnīcas un drēbju veikali, bet arī mazās ražotnes, kas dod daudzas jo
daudzas darbavietas. Kā lielisku iedvesmas avotu varu minēt Valmieras Biznesa un inovāciju inkubatoru, kas ir vieta, kur aug un attīstās īpašas idejas, kā arī veidojas stipri uzņēmumi. Šo gadu laikā
inkubatora paspārnē izauguši vairāk nekā 120 veiksmīgi uzņēmumi un ir radītas 178 darbavietas.
Tieši pašvaldības rokās ir tas, vai tā palīdzēs vai traucēs. Iedvesmos vai nogurdinās. Veicinās sadarbību novadā un ārpus tā vai izolēs.
– Nākotni. Nākotni, kuras veidošanā piedalās ne tikai daži ekskluzīvi cilvēki, bet nākotni, par
kuru ir jautāts viedoklis, saskaņots ar ikvienu no mums neatkarīgi no tā, vai mēs esam vieni vai
darbojamies kādā organizācijā. Neatkarīgi no tā, vai tā ir individuāla saruna vai sabiedriskā apspriešana.
Ko mēs varam paši darīt? Maz un daudz.
Prasīt atbildību no tiem, kuru rokās mēs esam atdevuši savu nākotni. Pēdējās pašvaldību vēlēšanās Bauskas novadā piedalījās vien 31,53% vēlētāju, kas ir viens no zemākajiem rādītājiem ne tikai
Zemgalē, bet arī Latvijā kopumā. Tas ir maz un, jo mazāk pašvaldība darīs, jo mazāk tai ticēs un
jo vājāks būs rezultāts. Un nākamajās vēlēšanās vēl mazāk cilvēki ies balsot. Bet mēs nedrīkstam
gaidīt nākamos gadus, jo mēs dzīvojam šodien un nākotne sākas šodien.
Ticēt nākotnei. Ticēt savam novadam. Cēsu novada priekšsēdētājs Īrijā aģitēja tautiešus atgriezties Latvijā, savā dzimtajā novadā. Un es ceru, ka mūsu novada cilvēki arī jūtas un jutīsies gaidīti
atpakaļ. Viņi atbrauks ne tikai ar labām svešvalodas zināšanām, bet ar sakņu sajūtu, piederības
sajūtu, un mēs – kaimiņi, blakus dzīvojošie ar savu smaidu, acu skatienu rādīsim, ka viņi ir gaidīti
atpakaļ.
Domāt pozitīvi. Rīkoties pozitīvi. Jā, nav vienkārši. Mēs varam sākt ar mazām lietām - uzsmaidīt
pretimnācējam, palaist pa priekšu, pateikt paldies, palīdzēt, iepirkties mazajos veikaliņos, atbalstot
savējos.
Un tas stiprinās ticību citos, ka Latvija ir izaugusi vēl stiprāka, labāka...

Aivija Kursīte

Bauskas novads atbalsta dzelzceļa līnijas
„Rail Baltica” A 8 trases alternatīvu
Bauskas novada iedzīvotāji 21. novembrī Bauskas 2. vidusskolas zālē ieradās uz sabiedrisko
apspriešanu par “Rail Baltica” trases novietojumu.
Šajā apspriedē klātesošie tika iepazīstināti ar Rail Baltica projekta aktualitātēm, ietekmes uz vidi
novērtējuma rezultātiem un rekomendējamo trases variantu Bauskas novadam. Izsmeļošu informāciju par nekustāmo īpašumu atsavināšanas procesu sniedza zvērinātu advokātu biroja Borenius
pārstāvis.
Kopumā jaunbūvējamā Eiropas sliežu platuma dzelzceļa projekta pētnieki – pilnsabiedrības RB
Latvija eksperti 6 mēnešu laikā visā trases garumā, A un B variantiem, kā arī visām alternatīvām ir
izveidojuši tehniskos risinājumus, nosakot dzelzceļa līnijas profilu un trašu aizņemtās teritorijas 60
m platā joslā. Dzelzceļa līnijas plānotāji lielā mērā ir ņēmuši vērā pašvaldības darba grupas ieteikumus un izvēlējušies kā prioritāro to trases novietojumu, kas skartu mazāk īpašumus, lauksaimnieciskās zemes, vairāk trasi novirzot uz mežu teritorijām. Bauskā ieplānota arī apdzīšanas stacija, kas
nākotnē ļautu veidot pieslēgumus un veidot pasažieru staciju.
Pārsvarā iedzīvotāji, kuri bija ieradušies uz apspriešanu (vairāk nekā 60 cilvēku), atbalstīja jaunizvēlēto A 8 trases alternatīvu (savietojums ar Mēmeles upi). Protams uzsverot, ka atbalsts ir tieši
projektēšanas posmam.
Iebildumi un bažas izskanēja par vides piesārņojumu mērījumiem un izmantoto metodoloģiju
to noteikšanai, īpaši par vibrācijas ietekmi uz vidi un veselību. Daži apspriedes dalībnieki pauda
uztraukumu par to, kā nodrošinās būvniecības procesā iesaistīto transporta plūsmu, lai tā neietu
caur Bausku un vai ceļi tiks savesti kārtībā pēc būvniecības pabeigšanas?
Iedzīvotāji skaidroja trases tālākas izmantošanas iespējas, paredzot tās iesaisti reģionālos pārvadājumos – izveidojot staciju Bauskā un tālāk arī attīstot reģionālo tīklu vietējos attīstības centros
piem. Codē, Ceraukstē un Grenctālē. Izskanēja arī viedoklis, ka labāk būtu nefragmentēt teritoriju
un trokšņu avotus novietot tuvāk (dzelzceļu un autoceļu). Tika apspriesti vēl arī citi jautājumi, kas
skar gan vides kvalitātes nodrošināšanu, gan individuāli atsevišķus īpašumus.
Virkne jautājumu saistījās ar trases būvniecības procesa nodrošināšanu. Pašvaldības pārstāvji
bija neizpratnē par tik lielas būves celtniecību, neparedzot apvedceļa izbūvi ap Bausku. Jau šobrīd Bauskas centrā veidojas sastrēgumi un tranzītsatiksmes intensitāte ar katru gadu pieaug. Nav
skaidrs kā varēs uzturēt normālu transporta plūsmu, kad tiks uzsākta dzelzceļa trases izbūve. Savukārt par piedāvāto trases novietojumu pašvaldības pārstāvji izteicās atzinīgi.
Bauskas novada pašvaldība plāno turpināt konsultācijas ar Satiksmes ministriju par apvedceļa
posma izbūvi dzelzceļa līnijas „Rail Baltica” zonā.

Aija Spriņķe, Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja
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Bauskas Novada Vēstis

Interesanta personība mums līdzās

Tēvzemes piederības pirmo i
Novembris ir patriotisku pasākumu mēnesis, kad vairāk piedomājam par pilsoniskām aktivitātēm par savas Tēvzemes apziņu. Atceramies Brīvības cīņu laiku un novērtējam to, kas mums ir
šodien. Novembrī Brīvības cīnītāju piemiņas vietās gulst ziedi, logos tiek iedegtas svecītes, pie
krūtīm nēsājam sarkanbaltsarkano lentīti.
Bauskas novads ir viens no Latvijas novadiem, kur kopš 2008.gada aktīvi darbojas jaunsargu
kustība. Redzējām viņus arī Lāčplēša dienas atceres pasākumā, kad jaunsargi tradicionāli nodeva
svinīgo solījumu. Jau vairāk kā septiņus gadus jaunsargu kustību Bauskā vada Latvijas armijas
instruktors Zigurds Kalējs. Saruna ar Z.Kalēju notika 18.novembra priekšvakarā, kad arī mūsu
jaunieši gatavojās dalībai lielajā svētku parādē.
Laiks pirms Valsts svētkiem ir saspringts
gan jums, gan jaunsargiem. Viena pēc otras
notiek dažādas aktivitātes. Vai piedalīsieties
arī lielajā parādē Rīgā?
Jau iepriekšējās brīvdienās (26.10.15.) bijām
Ogrē, kur notika ģenerālmēģinājums. Bauskas
508. jaunsargu vienība (Bauska, Bauskas novads un Rundāles novads) pieder pie trešā jaunsardzes novada, kas ir ļoti liels. Tā ir trešā daļa
Latvijas. Valsts svētku parādē jaunsargi piedalās
jau trešo gadu un otro gadu ir iespēja arī mums.
No visa lielā trešā jaunsardzes novada kopumā
vajadzīgi tikai 28 dalībnieki. Baušķenieki būs
seši, vecumā no 16 līdz 19 gadiem – tie, kas
izturējuši atlasi. Tas ir piedzīvojums, kas ir jāizdzīvo un jāizgaršo.
Parāde ir ļoti apjomīga un gatavošanās notiek jau laicīgi.
Jā, uz Ādažu militāro bāzi dodamies jau 17.novembrī. Tur pašreiz ir arī NATO karavīri. Jauniešiem arī šī pieredze ir ļoti būtiska. Redzēt un salīdzināt. Visa diena treniņš. Vakarā ģenerālmēģinājums Krastmalā. Laternu gaismā pavisam citas izjūtas nekā dienas laikā. Ģenerāļi mūs „izdīda” trīs
četras reizes, kamēr katrs zina, kas viņam jādara. Piedalās arī tehnika. Un tad jau ir pienākusi arī
tā diena, ko saucam par 18.novembri – Latvijas valsts dzimšanas diena. Karavīri stāv ierindā jau
pusstundu pirms parādes atklāšanas gaidot pirmās komandas. TV ekrānos redzam tikai nelielu daļu
no visa kopējā apjoma. Labi, ka šobrīd laiks mūs lutina, ir silts. Atceros, kad vēl biju karavīrs, 1995.
gadā smagajā mašīnā vaļējās kravas kastēs atbraucām uz parādi. Galvā berete. Aukstums, ass vējš,
pirmā komanda ir vienkārši neizpildāma, jo no aukstuma ķermenis pavisam stīvs.
Ne reizi vien esam dzirdējuši, ka Bauskas jaunsargiem ir augsts līmenis arī valsts mērogā.
Mums šī kustība ir dzīva un aktivitātēm bagāta.
Ja jau mēs šeit esam, tad mums ir sevi jāparāda. Slēpties jau mākam, bet kādreiz acu skats ir
jāpaceļ augstāk. Mēs piedalāmies visur, kur mūs aicina un cenšamies parādīt sevi no labākās puses.
Esam rakstījuši projektus, lai dabūtu papildu inventāru mūsu aktivitātēm. Esam vākuši makulatūru,
baterijas, mēģinājuši saprast, ko varam darīt, lai dabūtu papildu finansējumu un varētu iegādāties
sev nepieciešamo. Mums ir laivas, bet nebija vestes, bet bez vestēm nedrīkstam laivot. Bet nu paldies Bauskas novada administrācijai, kas piešķīra līdzekļus un vestes varējām iegādāties.
Jūsu aktivitātes neaprobežojas tikai ar pasākumiem vienībā. Esat organizējuši starptautiskus pasākumus.
Pie mums ir bijis Kosovas bruņoto spēku komandieris, kad bija ļoti plašs pasākums Bauskas
Bērnu un jauniešu centrā un pilskalnā.
Tāpat ikgadējās jaunsargu sacensības militārajā šķēršļu joslā „Pulkveža J.Dalbiņa kauss”.

Jaunsardzes pirmsākumi
Gribu jautāt par jaunsardzes kustības pašiem pirmsākumiem Bauskā. Kad aizsākās pirmās aktivitātes?
Tas ir komplicēts jautājums. Jaunsardze Bauskā bija arī Pirmās Latvijas laikā. Deviņdesmito
gadu sākumā zemessardzes paspārnē veidojās arī jaunsardze. Tajā laikā Bauskā bija Zemessardzes
53.kājinieku bataljons (pašreiz vairs tāda nav). 1993.gada 17.novembrī Griķu pamatskolā, kur kā
jaunsargu instruktors sāka strādāt Jānis Gavrilka, Iecavā Dainis Kravals, bet Bauskā Herberts Mucenieks. Laikam ejot bija nepieciešams kāds koordinators, kas koordinē instruktorus un šis cilvēks
bija Jānis Zviedris. Kad sākās lielā „dižķibele”, J.Zviedris devās pelnītā atpūtā un „pie apvāršņa
parādījās” Kalējs.
Jūs pārnācāt tieši no profesionālā dienesta?
Jā, es biju kā karavīrs un līdz 2010.gadam kā karavīrs pildīju instruktora pienākumus. Pats pirmsākums bija Bauskas 1.vidusskolā. Sākotnēji dalībnieku skaits bija neliels, bet mēs šo skaitu pamazām „apaudzējām”. Skolu direktoriem īpaši nepatīk, ka uz viņu skolu bērni nāk no citām skolām,
jo bērni nav iepazīstināti ar iekšējās kartības noteikumiem, ir kā ir... Gribējās, lai bērniem būtu
mājīgi atnākot uz nodarbībām un tajā laikā brīva bija telpa Rīgas ielā 3, kas atradās Aizsardzības
ministrijas pārziņā. Otrā stāva telpas iekārtojām jaunsardzes nodarbībām. Apkures, ūdens nebija,
bet ar to, kas bija mēģinājām darboties. Pēc Kristīgās pamatskolas likvidācijas, mēs bijām pirmie,
kas šajās vēsturiskajās telpās, Rīgas ielā 8, „iejurģojās”. Zīmīgs šis nams ir ar to, ka šeit savulaik
mācījies ģenerālis Kr.Berķis.
Jūs darbojaties ne tikai ar Bauskas pilsētas bērniem?
Pie manis nāk Bauskas pilsētas un apkārtnes bērni, kā arī no tām skolām, kur jaunsardzes kustības nav – Code, Vecsaule u.c. Bērni jau var izvēlēties pie kura no instruktora iet. Pagājušā gadā
pie mums brauca meitene no Dzimtmisas pamatskolas. Audzēkņi sadalīti pa vecuma grupām. Starp
vienaudžiem darbojoties bērni jūtas līdzvērtīgāki un rod labāku kontaktu.
Pateicoties pašvaldības atbalstam, mūsu novadā jaunsardzes kustībā iesaistījušās piecas vispārizglītojošās skolas. Griķu pamatskola, Mežotnes pamatskola, Mežgaļu pamatskola, Īslīces vidusskola un arī Rundāles novada Rundāles vidusskola. Mūsu jaunsargu vienībai ir viens pašvaldības
algots instruktors Jānis Ārmanis.
Bauskā jaunsardzē darbojas vairāk kā 90 jauniešu, ar katra jaunieša vecākiem tiek noslēgts līgums
Mani, kopš sarunas sākuma, urda jautājums, kāpēc tik krass pavērsiens jūsu dzīvē? Jūs
bijāt armijas karavīrs un te pēkšņi – jaunsardzes instruktors. Kāpēc šādu lēmumu pieņēmāt?
Zinu, ka esat bijis arī pasaules karstajos punktos, pildot misiju.
Latvijas armijā ik pēc pieciem gadiem notiek „rotācija”. Kāpēc tas ir vajadzīgs? Tas ļoti labs motivējošs arguments. Cilvēks vienā vietā strādājot var ieiet rutīnā. Viss jau ir zināms un saprotams,
sak`, ko tad tur es daudz vairs mācīšos... Tajā pašā laikā viss attīstās un iet uz priekšu. Ja tam nepievērš uzmanību, speciālists zaudē kvalifikāciju. Pirms darba Bauskā, strādāju Jelgavā militārajā
jomā ar studentiem. Tas bija laiks, kad ģimenē vecākais dēls bija paaudzies, bet mazajam bija tikai
gads. Jādomā, vai es varu kaut ko iedot saviem dēliem no sevis, vai, esot citās valstīs, – neiedot

neko...Vajadzēja sakārtot prioritātes un domāt vairāk par ģimeni nevis sevi kā karavīru – par pasaules apceļošanu u.t.t. Vajadzēja atrast kādu „bāzes vietu” sev un ģimenei, lai būtu kopā.
Vai esat baušķenieki?
Nē, neesam. Esam atceļojuši un tagad mēģinām būt baušķenieki. Pats esmu dzimis un audzis
Rīgā. Dzīvesbiedre ir no Bauskas apkārtnes. Kur tik pa visiem šiem laikiem nav dzīvots, kur tik nav
dienēts... Es sapratu, ka piecpadsmit gadu armijā nav maz un, ka ir pienācis laiks kaut kam citam.
Septiņus gadus esat darbojies ar jauniešiem Bauskā. Kāda ir veidojusies sadarbība ar pašvaldību?
Ja runājam par šī brīža pašvaldību un tās vadību, man liekas, ka attiecībā uz atbalstu jaunsardzei,
Latvijā labākas nav. Kur nu vēl labāk? Negribu runāt par politiku, bet cik ir lūgts, vienmēr esam saņēmuši atbalstu. Ja runājam par nākotni, Aizsardzības ministrijai budžets ir palielināts, mēģināsim
tikt tālāk galā ar saviem līdzekļiem. Īsti gan vēl nezinu, cik mums tiks piešķirts.
Bet kas tomēr pietrūkst, uz ko tiecaties?
Tā kā mūsu darbība tomēr ir saistīta ar militāro jomu, tad mums nepieciešamas nodarbības šaušanā. Vajag vietu, kur to darīt, vajag šautuvi. Pirms vairākiem gadiem, mēs atradām Bērzkalnos
šautuvi, tolaik lūdzām pašvaldības atbalstu, jo tad braucām uz šaušanas nodarbībām Saulaines profesionālajā vidusskolā. Skolai sākās siltināšanas darbi un šautuve tika likvidēta. Bērzkalnu šautuvi
ar saviem līdzekļiem, diemžēl, nevaram savest kārtībā. Tad šo problēmu „pārspēlējām” zemessardzei, jo arī viņiem vajag šautuvi, bet tā arī nekas nav mainījies. Šautuve stāv aizslēgta.
Kādas ir tās lielās ieceres?
Neesmu tāds lielo ieceru cilvēks, bet es vēlētos, lai mūsu valstī dzīvo kārtīgi mūsu pašu cilvēki.
Runājot par saviem jauniešiem –es jau tā īsti nemaz nezinu, ar ko es viņus piesaistu. Pie mums
galvenokārt atnāk ne jau tie paši labākie skolēni. Vakar man zvanīja viena skolotāja un izteica savu
sāpi par skolēnu, kurš ir nesekmīgs un uz skolu īsti nenāk, bet uz jaunsargu nodarbībām iet. Ko
man darīt? Aizliegt viņam nākt šeit? Kur tad tas jaunietis būs? Viņš būs uz ielas...Es saprotu arī
skolotāja sāpi... Mēģinām runāt, audzināt, motivēt, stāstīt, ka sekmju izrakstam tomēr būs nozīme
arī nākotnē šeit.
Kādas ir jaunsarga iepējamās priekšrocības?
Izglītība. Nav otras šādas iespējas Latvijā, kad tiek piedāvāts bez maksas mācīties augstskolā.
Tā ir Aizsardzības akadēmija un tikai jaunsargiem. Jo Latvijai vajadzīgi profesionāli un motivēti
cilvēki. Tiek piedāvāts iegūt divas augstākās izglītības un mācoties vēl algu saņemt katru mēnesi
– 800 eiro „uz rokas”. Beidzot vidusskolu, jaunietim jābūt ne mazāk kā „6” matemātikā, fizikā un
angļu valodā. Arī uzvedība nav mazsvarīga. Sodāmība nedrīkst būt.
Es saprotu, ka jūsu lielā iecere nav ideju kalnu būvēšana, bet darbs ar katru cilvēku.
Es redzu, kādi ir bērni. Mums ir divas galējības. Redzu ļoti labos bērnus, kas noslogoti visās
jomās. Redzu arī tos, kas staigā ar pirkstiem gaisā, bet īstenībā viņi nav nekas. Lūk ar viņiem mums
jāstrādā, lai viņš dzīvē ir kaut kas. Jāiegroza pareizā gultnē, lai šeit iegūtās zināšanas viņš izmanto
pozitīvā jomā.

Par sadarbības aktivitātēm novadā un valstī
Kādas ir sadarbības aktivitātes ar jaunsargiem Latvijā? Ir koppasākumi?
Tuvākā jaunsargu vienība ir Skaistkalnē 505.jaunsargu vienība, Gunāra Puziņa audzēkņi. Tad
mēs katru gadu 2 reizes organizējam laivu braucienus. Viens 8-9.klases audzēkņiem, kad no Skaistkalnes līdz Bauskai jānoairē ap 50 km, ar nakšņošanu. Ar vidusskolas vecuma grupas audzēkņiem
pa Lielupi mēģinām tikt līdz Emburgai. Katru gadu mazākajiem rīkojam uz vietas nometnes. Pērn
bijām Skaistkalnē, šogad būs
pie mums. Mums ir Vīru
spēles, decembrī brauksim
uz Sējas skolu, kur būs sporta nometne. Katru gadu notiek vecāko grupu nometnes
Valmierā, kur piedalāmies.
Tad vēl – lielajiem audzēkņiem svarīga ir testu kārtošana, ko arī veic Valmierā
kopā ar karavīriem. Jāpiebilst, ka jaunsargiem par
dalību nav jāmaksā ne centa.
(Par dalību dažādās aktivitātēs jaunsargu centrā Rīgas
ielā 8 var aplūkot vairākus
albumus ar publikācijām
un fotogrāfijām. Par katru
ir savs stāsts. Par katru no
audzēkņiem ir arī sava mapīte, kur ir pamatziņas par
audzēkni, arī ārsta izziņa.
A.M.)
Un svarīgākais pasākums Bauskā?
Tas ir pulkveža Jura Dalbiņa kauss. Jau astoto gadu
tas notiek pie mums. Tad
rūpju pilnas rokas pirms un
pēc šī pasākuma. Tas ir Baltijas līmeņa pasākums. Mēs,
jaunsargi, vadām, plānojam,
būvējam, organizējam.
Bet jums ļoti labi izdevās.
Paldies! Divas nedēļas
gulēts ar vaļējām acīm. Viegli nebija.
Kāda loma nākotnē raugoties ir patriotiskai audzināšanai.
Tam jānāk no vides, kurā dzīvojam. Jaunsardze ir brīvprātīga kustība. Mēs maksimāli cenšamies būt pasākumos, kas vairo un veicina šo patriotisma apziņu. Mēs bijām tie, kas pasākumu pie
„Lāčplēša” pieminekļa atjaunojām. Pirmajā reizē ap 30 audzēkņu deva svinīgo solījumu, bet otrajā
gadā tie bija ap 50. Gāju uz Kultūras centrā un teicu, ka redz kur mēs esam un kopā mēs varam
Bauskai ko dot. Šogad bija 15 jaunie dalībnieki, bet tie, kas ierindā – bija ap 70.
Ja runājām par patriotisko audzināšanu, tad nevaru labāku skolu iedomāties kā Griķu pamatskolu.

turpinājums 7.lpp
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Interesanta personība mums līdzās

izjūtu saņemam savā ģimenē
turpinājums no 6.lpp
Griķu pamatskolas direktore ir sieviete – Daiga Vīlipa.
Jā! Un visu cieņu! Cepuri nost! Šogad 11.novembra pasākumā Griķi atkal bija klāt. Viņa darīs
visu, lai šis process skolā būtu – atvedīs, aizvedīs, atbalstīs. Katru bērnu pēc pasākuma aizvedīs
mājās. Te ir tas stāsts par patriotismu.
Ja runājam par patriotismu, tad skolās piedāvā mācīt Valsts aizsardzības mācību. Mūsu novadā
šo mācību priekšmetu nemāca NEVIENĀ skolā.
Bet tas ir brīvprātīgi. Es nesaku, ka visiem jābūt karavīriem, bet zināšanām jābūt.
Kāds ir procentuālais sadalījums – jaunsargi meitenes un puiši?
Tas ir interesanti. Ja instruktors ir sieviete, kā tas ir Jelgavā, tad vairāk būs meiteņu. Ja instruktors vīrietis – tad vairāk ir puišu. Bauskā meitenes varam saskaitīt uz divu roku pirkstiem. Šogad no
15 jaunsargiem, kas deva svinīgo solījumu, septiņas bija meitenes.
Ja runājam par Latvijas armiju, tad tā ir viena no retajām, kur skaitliski dominē meitenes.
Ko jauniešu izaugsmē dod jaunsargu kustība?
Mēs mācam jaunietim saprast viņa lomu valsts dzīvē. Mācām cienīt un
mīlēt savu valsti. Mēģinām pateikt, ka viens nav karotājs. Viņam jāmācās
izdzīvot, dodam uzdevumus, kas saistīts ar vadību. Visos pasākumos ir kolektīva uzdevumi. Piemēram, izstāstu uzdevumu un saku – tu būsi vadītājs.
Lai domā. Dzīve piespēlē dažādas lietas, ko mēs negaidām. Mums jāzina,
kā rast risinājumu. Jāveido līdera dotības. Viņam jāzina – ir vai nav. Pārgājienos ņemam līdzi arī lielos jaunsargus. Mums ir sacensības gars. Jāsaprot,
kā zobratiņš visu laiku griežas, ka tu esi tajā iekšā un apstāties nedrīkst.
Šis gads būs īpašs. Es ļoti ceru, ka trīs audzēkņus mēs spēsim „palaist”
mācīties Aizsardzības akadēmijā. Martā būs nometne, kurā šie jaunieši piedalīsies un mēģinās saprast – vēlas viņi to vai nē. Tiks pārbaudīta veselība.
Ja šo nometni izturēs un pieņems lēmumu, tad viņi „automātiski” tiek iekšā
un ir karavīri.
Vai ir apstiprināts standarts, ko apgūst jaunsargi?
Jā mums ir programma – trīs lieli bloki: pilsoniskā audzināšana, militārā
audzināšana un dzīves mācība. Mums ir mācību stundas, ir e-klase. Mājasdarbu gan nav. Atzīmējam kavējumus, jo vecākiem jāzina – jaunietis bijis
nodarbībās, vai arī šo laiku izmantojis savādāk.
Jauniešiem no 18 gadiem ir iespēja turpināt aktivitātes zemessardzē. Šogad trīs mūsu audzēkņi 11.novembrī kļuva par zemessargiem.

lās, kad katrs zināja ieročus un tos mācēja izjaukt. Kas ir tagad? Mēs ar grūtībām atpazīstam savas
armijas karavīrus. Es negribu teikt, ka jāatjauno bijušie laiki, bet kaut kas ir jāmaina gan. Nedod
Dievs, ja kaut kas sākas, mēs neesam tam gatavi. Cilvēki aizbrauks nevis paliks un cīnīsies. Nesaku, ka visiem jābūt militāristiem, bet jāzina vairāk.
Vai esat par militārā dienesta atjaunošanu?
Ja prasu saviem jauniešiem, viņi saka, jā, bet ja prasu citiem – saka nē. Ja es pats saku – nebija
slikti, bet tas bija jāizdzīvo. Ir grūti, ja cilvēks negrib – tad rodas ģedovščina un sāpes, un to mums
nevajag. Šobrīd Latvijas armija tendēta uz brīvprātīgiem cilvēkiem. Būs gana labi, lai tiktu tālāk.
Kādi ir jūsu vaļasprieki?
Man patīk kolekcionēšana. Formastērpi, ko var redzēt šeit pat. Esmu jau no bērnības kolekcionējis markas u.c. Pašreiz – kubiki rubiki, man to ir pāri 20. Ņemam līdzi izbraucienos, puiši labprāt
darbojas. Mana aizraušanās ir arī vēstures izzināšana (rāda atrastās lietas, ko var apskatīt turpat

Darbs ar sirdi un dvēseli
Vai nav tā, ka daļai jauniešu Kalējs ir vienīgais ar ko var izrunāties.
Iespējams, ka tā ir. Ir divi veidi kā saprast un kā palīdzēt. Viens- būt
bargam un prasīt, to, ko prasa lietas. Un nesaprast cilvēka būtību, tad vienā
brīdī viņš pazūd. Otrs variants – lai cik būtu saspringts grafiks un darāmā
daudz – sēžam un runājam, lai saprastu, kas cilvēku nomāc, kā varam palīdzēt. Mēģinām atrisināt konflikta cēloni.
Jādomā, kā strādāt, lai būtu kāda odziņa, kuras dēļ viņš šeit nāktu. Ir lietas, kuras viņš darīs vienmēr – piemēram šaut. Bet ja ir jāsoļo..... tad ai, ai... Bet jāprot motivēt, jo vajadzīga arī šī prasme.
Mēs esam mamma, tētis, brālis, māsa...
Ir bijuši visādi gadījumi, ko esam kopā risinājuši. Piemēram, vienās nodarbībās rokam ierakumus un pēkšņi viens puisis saka... aizmirsu zāles mājās, ko lai dara? Telefoniski sazināties neizdevās un risinājums tāds – visi no Likvertenu meža viens aiz otra maršā uz Bausku ar visu ieroci
plecā gar šoseju. Protams, garāmbraucošo autovadītāju reakcija bija dažāda – viens apstājās, citi
ar līkumu apbrauca.
Kad ir gandarījums par paveikto?
Gan tad, kad apciemot atnāk kāds no bijušajiem audzēkņiem, gan arī darbs ikdienā. Audzēkņi
jau ikdienā ir ļoti vērīgi un redz, kāda oma ir instruktoram. Ir grūti būt ieinteresētam patiesi un izrādīt, ka tu esi gatavs savam audzēknim kaut ko dot. Ir jābūt patiesai vēlmei un motivācijai.
Kāda ir motivācija?
Motivācijai jābūt pilnīgi visā. Nekas uz priekšu neies, ja nebūs motivācijas. Visās smagajās
kaujās latvieši ir uzvarējuši, jo vienmēr ir bijusi motivācija.
Kas piesaista jauniešus jaunsargu nodarbībās?
Jaunākā vecuma audzēkņiem tas noteikti ir piedzīvojums – iespēja šaut, tikt pie formas tērpa,
doties pārgājienā u.c.
Arī jaunu draugu gūšana var būt motivācija. Iespēja būt nometnēs. Tas ir process, kas jāizdzīvo.
Lielie nāk tāpēc, ka domā, ka varētu savu nākotni saistīt ar dienestu. Viņš nāk sevi pilnveidot.
Mums ir arī elitārā vienība Latvijā, kas jaunsargiem piedāvā nometni, iespēju tajā būt. Tur ir patriotisms un fanātisms.
Jaunieši nereti dodas pārgājienos ziemā, aukstā laikā....
Mums jāiemācās izdzīvot. Jāsaprot, ka ne vienmēr spīdēs saule, kad es gribēšu uz mežu iet. Visi
nāk ar vecāku atļaujām. Problēmu nav bijis. Katrai no grupām ir 2 pārgājieni gadā. Mums taču ir 4
gadalaiki un par to mēs varam priecāties. Mums ir jāiemācās saglabāt veselību. Pirmdien veseliem
jāaiziet uz skolu.
Ko pats esat mācījies, strādājot ar jauniešiem?
Esmu sapratis, ka tas, kas der lielam, mazam neder. Strādājot ar studentiem, bija pavisam cita
kārtība. Strādājot ar mazajiem – viņi tak` grib spēlēties... Šogad bija gadījums ar mazajiem, kad
pārgājiena dienā mamma no rīta atved bērnu, bērns sāk raudāt, jo negrib iet pārgājienā. Samiegojies, asaras birst kā pupas... Nu nespiežam nevienu ar varu. Būs nākamais pārgājiens, tad iesim.
Visu laiku pašam jāmācās. Pagājušā gadā pabeidzu Sporta akadēmiju, tas bija nepieciešams
pilnveidei. Karavīram visu laiku jābūt izaugsmei.
Kā sākās jūsu karavīra gaitas?
1994.gadā ar obligāto militāro dienestu armijā, kur biju pusotru gadu. 1996.gadā sāka veidot pirmo elitāro vienību Baltijas valstīs – Baltijas spēku bataljonu. Tas bija militārais spēks, ko apgādāja
ASV, apmācīja NATO instruktori. Biju 3,5 gadus šajā bataljonā. Misijā Bosnijā Hercegovinā. Biju
smagais ložmetējnieks un rezerves šoferis bruņumašīnai. Strādājām pārī. Biju beidzis mehāniķus
Saulainē, tāpēc tehniskās lietas labi pārzinu.
Misijas laikā iepazinos ar savu otro pusīti un misijas vairs neturpināju.
Esmu strādājis ar profesionālā dienesta karavīriem, studentiem un tagad Bauskā.
Vai dalība reālā karadarbībā neatstāja uz jums sekas?
Teikšu godīgi, ka toreiz misijā bija drošāk nekā šeit. Pamēģiniet 12 naktī paiet garām bāram
tepat blakus... Tur karadarbība bija beigusies, tur bija droši, ļoti daudz karavīru bija ievesti, vietējie
vairs neko neuzsāka.
Vai tas, ka esat reāli bijis karstajos punktos ceļ jūsu autoritāti audzēkņu vidū?
Varbūt. Tas, kas ir bijis ir labi, bet jāparāda sevi no jauna. Autoritāte jāiegūst no jauna.
Kā vērtējat pašreizējo situāciju valsts drošības jomā?
Ja salīdzinām tos pašus padomju laikus, kad bija obligātā armija, kad bija militārā mācība sko-

kabinetā).
Kādas ir jūsu ģimenes tradīcijas?
Pavisam parastas. Dēlu ņemšu līdzi uz parādi, lai redz un saprot, kā tas izskatās no iekšpuses.
Esam kopā mums svarīgos brīžos - valsts svētkos un atceres dienās, Ziemassvētkos u.c.
Vai kundze jūs atbalsta?
Protams. Viņa atbalsta mani un es atbalstu viņu. Savādāk jau nemaz nevar būt. Tāpēc jau mēs
esam viens vesels.
Ko vēlat Latvijai šajā patriotiskajā mēnesī un gaidot Latvijas simtgadi?
Iedzīvotājus, kas ir šeit. Lai labie, lojālie mūsu iedzīvotāji neaizbrauc. Ja šeit nebūs latviski
runājošie, šeit būs citi un viņi runās svešā valodā.
Vai ir pasaulē brīnumi, kas spēj cilvēku pasargāt? Vai ticat tam?
Protams, ka ticu. Ja gribi izdzīvot, ir jātic. Vari ticēt jebkam – sievai, bērnam, Dievam. Ticība
izglābj cilvēku. Ticība kaut kam virza uz priekšu. Ne velti karavīri nēsāja līdzi savu tuvinieku fotogrāfijas. Latviešu karavīri ticēja – nākotnei, idejai, brīvai Latvijai.
Laikam mūs sargā un es ticu tam, kas mūs sargā!

Andra Matuļenko, sabiedrisko attiecību speciāliste
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ZIGURDA KALĒJA PIETURAS PUNKTI
Pabeidzis LLU Lauku inženieru fakultāti, zemes ierīkotājs
Sauszemes spēku virsseržants
Divi dēli -Kaspars un Kristers
Dzīvesbiedre Irēna
Apbalvots ar Latvijas Valsts un NATO medaļu par dalību misijā
Apbalvojums par aktīvu dienestu zemessardzē
Latvijas armijā kopš 1995.gada, 15 gadus kā profesionālā dienesta karavīrs
Latvijas Aizsardzības ministrijas Rekrutēšanas jaunsardzes centra instruktors

Raitis Ābelnieks, Bauskas novada domes priekšsēdētājs
Bauskas novadā jaunsargu kustība ar katru gadu paplašinās. Mums ir izveidojusies teicama
sadarbība ar jaunsargu vadību, pašvaldība savu finansiālo iespēju robežās vienmēr ir atbalstījusi
jaunsargu aktivitātes. Ir paplašinājies jaunsargu pulciņu skaits novada skolās, tagad jauniešu patriotisms šādā veidā tiek veicināts Griķu, Mežotnes, Mežgaļu pamatskolā un Īslīces vidusskolā.
Vislielākā un enerģiskākā jaunsargu vienība izveidojusies Bauskas Bērnu un jauniešu centra
paspārnē Zigurda Kalēja vadībā. Pateicoties tieši Z.Kalēja aizrautībai un līdera dotībām, šajā vienībā jaunieši iesaistās ar lielu aizrautību un aug par kārtīgiem Latvijas patriotiem.
Juris Dalbiņš, baušķenieks, atvaļināts pulkvedis,
Nacionālo bruņoto spēku komandieris no 1994.– 1998.g.
Bauskas jaunsargu kustība un aktivitātes ir Zigurda nopelns vispatiesākais. Jau vairākus gadus
septembrī Bauskā notiek manā vārdā nosauktais kauss. Šī pasākuma organizators, galva, rumpis
un dvēsele ir Zigurds Kalējs. Jaunsardze ir pateicīga par ieguldīto patieso entuziasmu un degsmi
darbā ar jauniešiem.
„Latvijas ģenerāļu klubs” un Bauskas novada pašvaldība 2016. gada novembrī oranizēs
patriotisko pasākumu „Latviešu karavīrs laikmetu griežos”. Šogad tas notika Daugavpilī. Pasākums tiek rīkots kopš 2011.gada pirms Lāčplēša dienas svinībām sadarbībā ar kādu no novadu
pašvaldībām.
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Aktualitātes novadā
Izstrādāts būvprojekts Viļa Plūdoņa muzeja
„Lejenieki” dzīvojamās mājas un klēts restaurācijai

Mūsas ciemata iedzīvotājiem atvērta bibliotēka
jaunās telpās

Būvprojekta „Viļa Plūdoņa muzeja „Lejenieki” dzīvojamās mājas un klēts
restaurācija un atjaunošana” izstrādi atbalstīja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, piešķirot 6000 eiro valsts finansējumu Kultūras pieminekļu
izpētes, glābšanas un restaurācijas programmas 2015.gadam ietvaros, Bauskas
novada pašvaldība līdzfinansēja 5495 eiro.
Jau 1959.gadā dzejnieka Viļa Plūdoņa dzimtās mājas „Lejenieki” Bauskas
rajona Ceraukstes pagastā tika iekļautas memoriālo māju sarakstā, lai glābtu tās
no bojāejas. Līdz 1966.gadam „Lejenieki” bija apdzīvoti, taču pakāpeniski sākās istabu atbrīvošana, un 1966.gada 5.jūnijā tika atklāta pirmā Vilim Plūdonim
veltītā ekspozīcijas istaba.
Oficiāla memoriālā muzeja statuss „Lejeniekiem” tika piešķirts 1968.gada
20.martā. Kopā ar muzeja statusa piešķiršanu tika noteikts, ka „Lejenieki” ir
sena un tradicionāla Zemgales lauku sēta.
Dzejnieka V. Plūdoņa memoriālā muzeja ”Lejenieki” ansamblis – sastāv no dzīvojamās mājas un virknes saimnieciska rakstura celtņu, kas kopā veido tipisku Zemgales viensētas apbūves
kompleksu. Ansamblis ir valsts nozīmes kultūras vēstures piemineklis ar lielu kultūrvēsturisko un
sabiedrisko nozīmīgumu un ir publiski pieejams.
Muzeja galvenā funkcija ir vēstīt par dzejnieka V. Plūdoņa dzīvi un daiļradi, bet paralēli apmeklētāji aicināti iepazīties arī ar Zemgales lauku sētu, kas atrodas skaistā, gleznainā vietā Mēmeles
upes krastā.
Komplekss sastāv no dzīvojamās mājas, klēts, kūts, pirts, pagraba un kaltes. Ēkas, kā tas raksturīgs Zemgales sētām, kārtotas ap taisnstūra pagalmu un pārredzamas no dzīvojamās mājas logiem.
2013. un 2014.gadā tika veikta izpēte ar mērķi konstatēt un fiksēt vēl šobrīd pastāvošās ēku oriģinālās substances un izstrādāta restaurācijas programma, lai rezultātā noteiktu optimālākos priekšlikumus ēku restaurācijai un integrācijai šodienas muzeja dzīvē, izdarot to maksimāli organiskā un
autentiskajai apbūvei pieņemamā veidā. Restaurācijas programmā norādīta nepieciešamība tehniski sakārtot jau daļēji avārijas stāvoklī nonākušās kūts, kas šobrīd tiek dēvēta par ratnīcu, un klēts
ēkas. Saimnieku klēts ir cietusi virkni pārveidojumu, taču neskatoties uz autentisko elementu zudumiem un slikto tehnisko stāvokli, ēka ir restaurējama, atjaunojot klēts sākotnējo izskatu.
Nozīmīgākā ansambļa celtne ir kādreizējā „Lejenieku” dzīvojamā māja, tajā ir deviņas istabas,
kuras tiek izmantotas muzeja ekspozīcijas vajadzībām. Celtnes tehniskais stāvoklis kopumā vērtējams kā viduvējs, savukārt ēkas un interjera atbilstība tās vēsturiskajam veidolam – kā neatbilstoša.
Kopumā dzīvojamās mājas tehniskais un vizuālais stāvoklis ir uzskatāms par neatbilstošu celtnes
kā kultūras pieminekļa statusam, jo daudzie ēkas būvelementi un detaļas, kā arī kosmētiskie remonti ir veikti nerespektējot ne mājas oriģinālos paraugus, ne V. Plūdoņa dzīves laika prototipus.
Lai nodrošinātu objektu pastāvēšanu, oriģinālās substances saglabāšanu un ēku drošību, šobrīd
ir uzsākts pirmais kultūras pieminekļa glābšanas posms – 2014.gadā tika izstrādāts būvprojekts
„Viļa Plūdoņa memoriālā muzeja „Lejenieki” ratnīcas restaurācija” un 2015.gadā izstrādāts būvprojekts „Viļa Plūdoņa muzeja „Lejenieki” dzīvojamās mājas un klēts restaurācija un atjaunošana”.
Restaurācijas un atjaunošanas darbu izpildei tiks meklētas iespējas piesaistīt dažādu fondu publisko finansējumu.

Ceraukstes
pagasta Mūsas ciematā
pozitīvā
gaisotnē,
skanot dziesmām un
pateicības vārdiem,
atklāja bibliotēkas
jaunās telpas.
Pie ieejas svinīgi sarkano lentu
pārgrieza Bauskas
novada pašvaldības
priekšsēdētāja vietnieks Alvis Feldmanis un bibliotēkas
vadītāja Ruta Dubinska. Ejot iekšā,
Bauskas Centrālās
bibliotēkas vadītāja Baiba Tormane viesus uzrunāja ar vārdiem: “Laipni lūgti jaunajā Gaismas pilī
Mūsas ciematā!”
Vietējā iedzīvotāja Ausma Kireile stāsta, ka ciematā dzīvo vairāk kā 40 gadu un bibliotēka ir neatņemama viņas un daudzu citu ciemata iedzīvotāju ikdiena. “Te ir dvēseļu nams, jo pie Rutas var
atnākt izsūdzēt bēdas, dalīties priekos, dienas aizvadīt tematiskās pēcpusdienās. Kā viena grāmata
izlasīta, tā nāku pēc nākamās. Bibliotekāre pazīst katru lasītāju, iepriekš jau sameklē lasāmvielu.
Bija cilvēki, kuriem iepriekš bija grūti apmeklēt bibliotēku, tāpēc tagad esam priecīgi par uzlabojumiem,” stāsta A. Kireile.
Iepriekš bibliotēka bija izvieto bērnudārza “Mūsa” otrajā stāvā kopā ar doktorātu. Lai to apmeklētu, bija jākāpj pa nepiemērotām ugunsdzēsības kāpnēm. Tagad jaunās telpas rastas bērnudārza
bijušajā saimniecības ēkā. Tas ļāvis grāmatu krātuvi izvietot gandrīz divreiz plašākās telpās.
“Bibliotēka tagad būs piemērota visiem ciemata iedzīvotājiem – lieliem un maziem, seniem un
jauniem – bez liekas šķēršļu joslas pārvarēšanas,” teic bibliotēkas vadītāja R. Dubinska.
B. Tormane stāsta: „Bieži dari un dari lietas, bet viss kā pret sienu. Kad visi ir uz viena „viļņa”,
tad notiek kā pasakā.” Viņa individuāli uzteica katru palīgu, bez kura nebūtu iespējams realizēt šo
ideju. Īpaši sarūpētus sveicienus saņēma Bauskas novada domes administrācijas vadība, Attīstības,
Saimnieciskās, Izglītības un Iepirkumu nodaļas, Būvvalde, bibliotēkas pārstāvji, Ceraukstes pagasta pārvalde, Mūsas ciemata iedzīvotāji un pārējie, kas palīdzēja ar darbiem, idejām un domām.
„Patīkami ir šie Jurģi,” spriež A. Feldmanis. Viņš uzteic Ceraukstes pagasta pārvaldi par sadarbību ikdienā. „Vairākas reizes te braucām, bija dažādas idejas, bet, manuprāt, realizējies ir vislabākais
variants. Lai telpas saglabājas skaistas un siltas, lai bibliotēkai tagad vairāk apmeklētāju,” novēl
priekšsēdētāja vietnieks.
Izglītības nodaļas vadītāja Māra Bauvare spriež, ka bērnudārza „Mūsa” otrā stāva telpas, kur
līdz šim atradās bibliotēka un doktorāts, varētu izremontēt un izveidot vietu jaunai bērnudārza
grupiņai. „Pirmkārt, tas būtu ieguvums vietējiem „Mūsas” ciemata iedzīvotājiem, jo ir jārūpējas, lai
pirmskolas izglītības iestāde atrodas maksimāli tuvu dzīvesvietai. Otrkārt, ciemats atrodas netālu
no pilsētas, infrastruktūra ir laba, te ir skaista vide, jo nav pie pašas šosejas. Kopā ar bērniem uz
šejieni var nākt ar kājām,” vīziju ieskicē M. Bauvare.

Jolanta Lauva, projekta vadītāja

Ceraukstes „Rudenāji” projekta aktivitātēs iesaista
ciema iedzīvotājus
Ceraukstes pagasta attīstības biedrība „Rudenāji” (turpmāk
– Biedrība) šajā vasarā startēja projektu konkursā Zemgales
reģiona nevalstiskajām organizācijām (turpmāk – NVO), kuras darbojas pilsoniskās sabiedrības, starpkultūru dialoga un
mazākumtautību iniciatīvu jomā. Biedrības projekts „Neesi
viens, nāc – darbosimies kopā!” tika iesniegts pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu sadaļā un tika
atbalstīta tā īstenošana – Zemgales NVO Centrs un Kultūras ministrija piešķīra projektā paredzēto
aktivitāšu īstenošanai 500 euro. Pēc līguma parakstīšanas sākās aktīvs darbs projekta īstenošanai.
Projekta aktivitātes:
1. Grāmatu draugu ķēde Ceraukstes pagastā. Ceraukstes pagasta iedzīvotāji – grāmatu draugi
– piedalījās Ceraukstes pagasta Mūsas bibliotēkas fonda pārvietošanā uz jaunajām telpām. Pārvietošanas darbus koordinēja sadarbības partneris – Mūsas bibliotēkas vadītāja Ruta Dubinska.
Bibliotēkas pārvietošana bija paredzēta septembrī, bet no mums neatkarīgu iemeslu dēļ šī aktivitāte
norisinājās tikai oktobra beigās.
2. Informatīvs pasākums – diskusija (attēlā) ,,Neesi viens, nāc – darbosimies kopā!” notika
23.oktobrī. Pasākumā iedzīvotājiem bija iespēja tikties ar Bauskas novada Sociālā dienesta darbiniekiem Ivetu Kubliņu un Inesi Kalniņu.
3. Iedzīvotāju aptaujas anketas izstrāde. Oktobrī un novembrī projekta vadības grupa un biedrības pārstāvji izstrādāja iedzīvotāju aptaujas anketu, iekļaujot iedzīvotājiem aktuālu tēmu jautājumus.
4. Projekta ietvaros paredzētas vēl divas aktivitātes – iedzīvotāju anketēšana un Ideju darbnīca
par Ceraukstes pagasta teritorijas attīstības iespējām. Pasākumi plānoti decembrī. Savukārt janvārī
notiks aptaujas anketu rezultātu apkopošana.
Ceraukstes pagasta iedzīvotājus, kuri vēlas piedalīties anketēšanā, lūdzam pieteikties pa
tālruni 22831571 vai elektroniski ingalevko@inbox.lv. Anketas var saņemt arī Ceraukstes
pagasta bibliotēkās.

Ingrīda Levko, projekta vadītāja

Zane Gorškova,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Skanēt līdzi zvaigznēm
Bauskas Mūzikas skolas kolektīvs aktīvi strādā ne tikai, lai nodrošinātu daudzveidīgo mūzikas
programmu apguvi atbilstoši prasībām, bet arī lai sagatavotu un iesaistītu audzēkņus aktīvā koncertdarbībā. Lielākais mūsu darba novērtējums ir klausītāju aplausi un uzslavas un pateicības vārdi
par mūsu sniegumu.
18. novembrī svinīga un pacilāta gaisotne valdīja Bauskas Kultūras centrā, jo mums- koncerta
klausītājiem bija iespēja izbaudīt lielisku mūsu valsts prezidenta dāvanu- orķestra Sinfonietta Rīga
koncertu. Profesionālo mūziķu sniegums aizrāva ar sajūsmināja klausītājus ar izcilu skaņas kvalitāti un niansētu, muzikāli daudzveidīgu sniegumu. Bijām īpaši gandarīti par iespēju mūsu skolas
audzēknei – jaunajai vijolniecei Ancei Ūdrei uzstāties pirms profesionālo mākslinieku koncerta.
Tā bija ļoti atbildīga uzstāšanās gan mazajai māksliniecei, gan pārbaudījums viņas skolotājai Aivai
Avotiņai un koncertmeistarei Evijai Kārkliņai.
Patriotisma un dzimtenes mīlestības caurvīts- tāds bija mūsu skolas skanošais veltījums- koncerts Latvijai dzimšanas dienā „Audiet mani karogā sarkanbaltisarkanā”. Daudzveidīga programma, dažādi izpildītāju sastāvi un emocionālā noskaņa dominēja klausītāju piepildītajā skolas zālē.
Ar īpašu akcentu un noskaņu izskanēja pēdējais koncerta priekšnesums „Karoga dziesma” kora
grupas meiteņu un skolotājas Ievas Ūdres izpildījumā.
Ar lielu degsmi un aizrautību vecāko klašu audzēkņi piedalījās akcijā par precīzāko, rokrakstā rakstīto mūsu valsts himnas nošu tekstu. Mūzikas literatūras stundās ietvaros tika organizēta
„Himnas stunda”, kurā audzēkņiem tika sniegta plaša informācija par mūsu valsts „galveno” dziesmu- Latvijas simbolu. Tika izzināta Baumaņu Kārļa biogrāfija un daiļrade, audzēkņi tika iepazīstināti ar dziesmas „Dievs, svētī Latviju” vēsturiskajiem līkločiem. Visiem tika dota iespēja veidot
Latvijas himnas nošu rakstu, papildinot to ar karoga motīvu, kas sasaucās ar mūsu koncerta tematiku. Visgrūtākais darbs bija vērtētājiem, jo bija ļoti grūti izvēlēties pašus labākos no labākajiem.
Precīzais nošu raksts, himnas teksta precizitāte un mākslinieciskais noformējums pārsteidza un
iepriecināja ne tikai vērtētājus, bet arī visus koncerta apmeklētājus, audzēkņus un vecākus.
Konkursa uzvarētāji saņēma saldu balvu un sertifikātu, kurš apliecina augstākā vērtējuma iegūšanu mūzikas literatūrā. Lieliskais uzvarētāju kvartets bija Lizete Zaļkalne, Viktorija Mahļineca,
Elīza Paula Graudiņa un Elānija Anna Berlinska.
22. novembrī liela daļa no Bauskas Mūzikas skolas pedagogiem un audzēkņiem devās pie saviem draugiem Biržu Mūzikas skolā Lietuvā. Mums tika sarūpēta lieliska dāvana- iespēja koncertēt Biržu pilī. Esam gandarīti mūsu audzēkņu sniegumu, jo daudziem tā bija pirmā „koncertturneja”
ārpus mūsu valsts. Koncerta programma tika veidota tā, lai mēs spētu parādīt saviem draugiemLietuvas jaunajiem mūziķiem cik esam daudzveidīgi, interpretējot skaņdarbus. Koncerts ir Bauskas un Biržu mūzikas skolu radošās sadarbības turpinājums. Iepriekšējā gadā pie mums ar saviem
audzēkņiem ciemojās Biržu mūzikas skolas akordeona spēles skolotājs Vitauts Kavaļausks. Gribas
palepoties ar faktu, ka Vitauts ir Bauskas Mūzikas skolas absolvents.
Paralēli intensīvu kontrolstundu un eksāmenu laikam, Bauskas Mūzikas skolā notiek gatavošanās Audzēkņu un pedagogu koncertam „Šim vakaram spožākās zvaigznes”.
Koncertu būs iespēja dzirdēt Bauskas Kultūras centrā 10.decembrī plkst.17.30

Ar Bauskas Mūzikas skolas jaunumiem iepazīstināja direktore
Anita Velmunska
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Aktualitātes novadā
Vecsaules pagasta amatierteātris svin 35. darba
jubileju
Vecsaules pagasta amatierteātra kopa uz 35. darba jubilejas svinībām pagasta saieta namā bija aicinājusi savus skatītājus, atbalstītājus, domu biedrus. Ļoti sirsnīgā un pozitīvā atmosfērā katrs pasākuma
dalībnieks varēja gūt baudījumu no aktieru dzejas lasījumiem, apsveicēju pārdomātajiem priekšnesumiem, kopā dziedāšanas un muzicēšanas. Kopas dalībniekus tuvplānā varēja iepazīt pāršķirstot foto
albumus un apskatot Andra Štāla īpaši veidoto foto izstādi saieta nama izstāžu zālē.
Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Alvis Feldmanis novada pašvaldības Atzinības rakstu un čeku 300 euro vērtībā pasniedza Vecsaules amatierteātra kolektīvam. Atzinības rakstu saņēma
arī tā ilggadējā un vienīgā režisore Gunta Siliņa, dalībnieki – Agra un Jānis Ķēniņi, Hugo Strautnieks,
Anna Guļkeviča, Lidija Nereta, Valentīna Līdaka.
Ar saviem teatrālajiem priekšnesumiem gan viencēlienos, gan divcēlienos, gan trīscēlienos jubilejas
svinētājus un viesus priecēja Jaunsaules amatierteātra, folkloras kopas „Vecsaule”, sieviešu kora „Skalve”, sieviešu vokālā ansambļa „Uguntiņas” pārstāvji.
Vecsaules kultūras darba organizatore Rasma Maldute raksturo Vecsaules amatierteātra kopu kā vienu no labākajām novadā, jo vienmēr tā Bauskas novada teātra skatē ir ieguvusi augstāko novērtējumu.
Tas devis iespējas piedalīties „Gada izrādes” skatēs Latvijas mērogā daudzus gadus. Pagājušajā gadā
vecsaulieši šajā skatē rādīja iestudējumu pēc I.Ziedoņa „Krāsainās pasakas” motīviem. Lielā mērā tas
ir režisores Guntas Siliņas nopelns, prasmes un profesionalitāte, jo viņa vienīgā no pagasta amatierteātra kopu vadītājiem ir diplomēta režisore.
Šajā svētku reizē lūdzu Agru Kēniņu dalīties pārdomās par uz skatuves piedzīvoto, pārdzīvoto un
izjusto.
Aija Spriņķe: Cik gadus tu darbojies amatierkolektīvā?
Agra Ķēniņa: Vecsaules amatierteātrī darbojos no 1980.gada, tātad visus tā pastāvēšanas gadus.
Protams, bijušas mazas pauzes, kad dzima trīs dēli. Kaut gan, esot arī gaidībās, nekautrējos kāpt uz
skatuves un spēlēt piemērotas lomas. Varbūt arī tādēļ mani dēli nevairās no skatuves (Krists un Jānis
ilgus gadus dejoja „Jandālā”) un ir artistiski.
Kur slēpjas tas neredzamais spēks, kas tev liek darboties uz skatuves jau tik daudzus gadus?
Varētu atbildēt ļoti vienkārši – tā ir teātra mīlestība. Taču patiesībā tas ir daudz sarežgītāk. Tā ir, no
vienas puses, vēlme būt kopā ar līdzīgi domājošiem un jūtošiem, bet, no otras puses, vēlme izpausties
radoši, varbūt pat piepildīt tos sapņus, kurus reālajā ikdienas dzīvē nav izdevies īstenot. Bet tie daudzie
gadi ir paskrējuši tik ātri, ka vienīgi, raugoties fotogrāfijās, varam redzēt, kā 35 gados esam mainījušies,
arī novecojuši, bet mūsu gars nav mainījies. Mēs esam tikpat spēlēt griboši, azartiski un priecīgi un
laimīgi būt un darboties kopā, gandarīti, ka ik pa laikam ceļu uz mūsu kolektīvu atrod jauni dalībnieki
– jaunieši, pusaudži, un viņiem ar mums ir interesanti. Ļoti ceru, ka teātra spēlēšana Vecsaulē neizzudīs
vēl ilgi.
Kādas ir Tavas emocionālākās, spilgtākās atmiņas par teātra spēlēšanu?
Emocionālu un spilgtu atmiņu šajos 35 teātra gados ir ļoti daudz, jo katrā iestudējumā, katrā izrādē
ir bijuši savi pārdzīvojumi un arī piedzīvojumi, tādēļ pieminēšu tikai dažus. Vēl padomju gados, kad
notika aprīļa talkas, reiz pēc šādas talkas spēlējām „Karavīra šineli “ Ēgļu klubā, un skatā, kur darbība
notiek pie ugunskura, mans partneris aizmiga, jo pēc talkas bija nedaudz „saguris”, nezināju, ko iesākt,
līdz viņš tomēr pamodās. Esam izrādes spēlējuši arī būdami neveseli, un reiz Jelgavas pusē, spēlējot
“Jāņus slimnīcā”, biju ļoti aizsmakusi, bet parunāt varēju, līdz pēdējā skatā balss pazuda pavisam. Šādu
un līdzīgu gadījumu bijis daudz. Taču visemocionālākais brīdis gan man, gan pārējiem trupas dalībniekiem bija, kad pirmo reizi 2012.gada novembrī uzkāpām uz savas skatuves Vecsaules Saieta namā, jo
līdz tam gan mēģinājām, gan spēlējām Vecsaules skolas zālītē.
Kas sagādā
lielākās
grūtības
un
sniedz lielāko
gandarījumu?
Vai tas palīdz
ikdienas darbos?
Visgrūtāk ir
pārvarēt savu
negribēšanu
un nevarēšanu,
kad pēc saspringtas darba
dienas vakarā
jādodas uz mēģinājumu, kaut
labāk gribētos palikt mājās un atpūsties. Bet tad, kad esi saņēmies un aizgājis, “izspēlējies”, saticies ar
kolēģiem, izsmējies, ka, atgriežoties mājās, ir tik daudz pozitīvu emociju, ka viss dienas nogurums pazūd un tu esi uzlādējies jaunai darba dienai. Grūti, protams, ir arī saplānot visu tā, lai teātra dēļ neciestu
ģimene, jo viesizrādēs parasti dodamies brīvdienās. Bet vislielāko gandarījumu sagādā skatītāju emocijas, prieks gan izrādes laikā, gan pēc izrādes- aplausi, ziedi, mutisks novērtējums. Tā ir amatieraktiera
“alga”, mūsu motivācija darboties tālāk.
Kāda loma jūsu panākumos un kopā būšanā ir Guntai Siliņai kā režisorei? Kāds ir viņas
darba stils?
Guntas Siliņas, kā režisores, loma ir nenovērtējama. Ja nebūtu viņas, tad noteikti nebūtu tāda Vecsaules amatierteātra, kāds tas pastāv šos 35 gadus. Guntas darba stilu raksturo augsta inteliģence un
skatuves kultūra, spēja novērtēt un izmantot katra aktiera stiprās puses un talantu, izvēloties vispiemērotāko lomu. Viņa ir ļoti prasīga režisore, kas mums liek būt disciplinētiem. Gunta reti rāda priekšā, bet
liek katram aktierim pašam domāt, analizēt un veidot savu lomu, tikai piepalīdzot ar padomu un pabīdot
vajadzīgajā virzienā. Un, protams, režisores prasme izvēlēties augstvērtīgu literāro materiālu – lugas,
dramatizējumus, jo nekad šajos ilgajos gados neesam “plēsuši jēlus jokus”, lai izpatiktu skatītājam. Un
vēl jāpiemin Guntas vienkāršība un sirsnība, nekad sevi neizceļot, bet esot vienai no mums.
Vai ir kāda loma, ko tu vēlētos nospēlēt?
Jaunībā ļoti vēlējos nospēlēt Rūdolfa Blaumaņa Kristīni, bet tolaik lugu „Ugunī” neiestudējām, un
tas palika nepiepildīts sapnis. Tagad droši vien derētu Vešerienes lomai. Savukārt “Skroderdienās Silmačos”, kur spēlēju Elīnu, tagad atbilstu Pindacīšas lomai. Pienācis „veceņu” laiks!
Vai ar vīru Jāni uz skatuves ir izdevusies laba saspēle?
Ar vīru Jāni uz skatuves saspēlēties iznācis maz. Bet visinteresantāk bija M.Rītupes lugā “Es pazinu
tēva sētu”, kur Jānis spēlēja manu pamuļķo vīru, un pēc tam skatītāji radiem bija vaicājuši, vai tiešām
Agras vīrs ir tāds muļķītis, jo viņš savā lomā bija tik patiess un īsts. Teātris mums palīdzējis saspēlēties
dzīvē, jo kopīgs hobijs tikai stiprinājis mūsu ģimeni, padarījis mūsu ikdienu piepildītāku un radošāku.
Kas ir Tavs mīļākais partneris/partnere teātra spēlē? Kāpēc?
Mīļākais partneris viennozīmīgi ir Hugo Strautnieks. Daudzās lugās esam bijuši pāris, saprotam
viens otru no pusvārda un puskatiena. Taču joprojām atceros brīnišķigo saspēli “Vēstulēs tālajai zvaigznei”. Partneres mīļas man ir vairākas – tās, ar kurām kopā apāest puds sāls – Anna Guļkeviča, Lidija
Nereta, Valentīna Līdaka. Uz viņām varu vienmēr paļauties, saņemt atbalstu, iedrošinājumu. Aktieris
viens pats jau nav nekas, tikai kopīgi mēs varam radīt to, ko sauc par teātri.

Aija Spriņķe,
Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja

Bauskas pilī jaunā tradīcijā godina uzņēmējus
„Šovakar te sanākuši tie, kas savus sapņus mācējuši pārvērst dzīvē,” ar šādiem vārdiem klātesošos
Bauskas pilī uzrunā pasākuma vadītāja Solvita Jirgensone.
Bauskā, 20. novembrī, pirmo reizi notika uzņēmēju godināšanas pasākums „Gada uzņēmējs
2015”. Uzņēmēji, kas ar savu saimniecisko darbību sekmē novada ekonomisko attīstību un novada
iedzīvotāju labklājību, saņēma balvas, uzklausīja iedvesmojošas runas un baudīja muzikālu sveicienu
no pūšamo instrumentu kvinteta „The Sprakling 5”.
Pašvaldības apbalvotie pagastu uzņēmumi:
Brunavas pagasts: SIA „Gaižēni”, z/s „Kāpostnīca”;
Ceraukstes pagasts: SIA „Ceraukste agro” un SIA „Uldis Biķernieks”;
Codes pagasts: SIA „Mālnieki” un SIA „Kronis”;
Dāviņu pagasts: z/s „Miltiņi”;
Īslīces pagasts: SIA „PS Līdums” un SIA „Bauskas alus”;
Gailīšu pagasts: SIA „Uzvara-Lauks” un SIA „LRS Mūsa”;
Mežotnes pagasts: SIA „Lielmežotne”;
Vecsaules pagasts: z/s „Mežmārtiņi” un SIA „Laba malka 9”;
Bauska: SIA „Klippan-Saule”.
Novada domes rīkotās iedzīvotāju aptaujas populārākie uzņēmumi:
Amatniecības uzņēmums SIA „Marta Emīlija” veikals “Meistars Gothards”;
tirdzniecības vietas SIA „A.V.A.” veikals „Argo”;
viesmīlības jomas uzņēmums z/s „Aveņi” krogs;
remontdarbnīca - Ziedoņa Putāna apavu meistardarbnīca;
skaistumkopšanas uzņēmums IK „Veselības eliksīrs”;
būvniecības firma SIA „Kvintets M”.
Balvas
saņēma
skolēni par mācību
uzņēmumu īpašiem
sasniegumiem (attēlā):
Bauskas
Valsts
ģimnāzijas skolēnu
mācību uzņēmumi
(SMU) un viņu skolotāja-mentore Solvita Lauzēja – „A-Z-K”
(Kaspars Kalējs un
Kristers Kalējs) un
„PomPom” (Andris
Kāposts un Mārtiņš
Beitiņš);
Bauskas 2. vidusskolas SMU un viņu skolotāja-mentore Iveta Leitlante – „Hennas Tetovējumi” (Viktorija Ciuneļa un
Amanda Berlinska);
Īslīces vidusskolas SMU un viņu skolotāja-mentore Rita Straumīte – „Vision” (Kristīne Vanaga,
Jānis Dimitrijevs un Andrejs Vargušenko) un SMU „Health and Beauty” (Rūta Skotele, Undīne Ūdrēna, Amanda Skultaite).
Speciālbalvas:
Laikraksta „Bauskas Dzīve” speciālbalvu saņēma celtniecības uzņēmums SIA „Kvintets M”;
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Bauskas filiāles vadītāja Līga Jankova speciālbalvu nolēma pasniegt SIA „JUVI”.
Sarīkojumu atklāja Bauskas novada domes priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks, uzsverot, ka novadā
ir iedibinātas dažādas tradīcijas un tās turpmāk papildinās ikgadējā uzņēmēju godināšana. „Pašvaldības galvenais mērķis ir paaugstināt iedzīvotāju labklājību. Kas būtu labklājība bez uzņēmējiem?
Uzņēmējdarbība ir ekonomikas asinsrite,” klātesošos uzrunā priekšsēdētājs. Viņš aicina uzņēmējus
sadarboties: „Nāciet ar idejām uz pašvaldību. Skatīsies, vai un kā varam palīdzēt.”
Bauskas novada Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes priekšsēdētājs Aivars Svarenieks novērtēja uzņēmēju atsaucību pirmajā apbalvošanas ceremonijā. Viņš uzsvēra, ka šādās reizēs uzņēmējiem
ir iespēja iepazīt citam citu, apmainīties viedokļiem, kā labāk apsaimniekot līdzekļus, lai radītu jaunas darbavietas utt.
Publicists, bijušais vairāku banku vadošs darbinieks, vairāku grāmatu autors Aigars Plotkāns svētku dalībniekos centās pamodināt lokālpatriotismu. Viņš iedvesmojošā runā novēlēja, lai klātesošajiem izdodas uzstādīt mērķus, kas ir dzīves vērti, kas iedvesmo: „Ja mēs plānotu dzīvi, izejot no
tā, kas mums ir, cilvēce nekad nebūtu aizlidojusi uz mēnesi. Tāpēc darām visu, lai sasniegtu savus
mērķus, izaicinām sevi!” Viņš uzņēmējiem novēlēja ar savu darbu atstāt pēdu nospiedumus, ko nevar
nodzēst ne vētras, ne kari.
Pasākumu organizēja Bauskas novada pašvaldība sadarbībā ar Uzņēmējdarbības konsultatīvo padomi, biedrību „Uzņēmēju klubs 97”, laikrakstu „Bauskas Dzīve” un novada nevalstiskajām organizācijām.

Zane Gorškova, sabiedrisko attiecību speciāliste

SENĀ DZĪVESVEIDA SKOLA

„Kaujas stratēģija”
28.novembrī plkst. 14.00 Bauskas pils muzejā, Senā dzīvesveida skolas ietvaros, notiks pasākums „Kaujas stratēģija”. Daudz rakstīts par cīņassparu un kauju rezultātiem, taču salīdzinoši mazāk zināms par Eiropas valstu kara mākslu. Stratēģija un taktika, pazīstamas kā kara vešanas māksla, kuras pareizi pielietojot, varēja gūt panākumus karā. Sadarbībā ar Rīgas vēstures un kuģniecības
muzeju pasākuma dalībniekiem būs iespēja apskatīt 17. gs ieročus.
Senā dzīves veida skolas pasākumā vēsturnieks, arheologs, Bauskas pils galvenais krājuma glabātājs Jānis Grūbe stāstīs par kara stratēģiju, kā arī taktiku Rietumeiropā un Viduseiropā 16.-17.gs.
Stratēģija ir kara vešanas māksla, kuras darbības apjomā ietilpst valsts sagatavošana karam, lai
sasniegtu kara politisko mērķi, bet taktika ir zinātne par karaspēka kaujas darbības vadību. Kara
taktikas mērķis ir noorganizēt aizsardzību un izlūkošanu, gan uzbrūkot, gan aizstāvoties un kā izmantot kaujā gūtos panākumus. Stratēģiju no taktikas atšķir tas, ka stratēģija ir orientēta uz ilgāku
laika posmu, savukārt taktika nereti saistīta ar kādu konkrētu stratēģijas posmu. Gan stratēģija, gan
taktika kā karu vešanas paņēmieni bija pazīstamas jau no senos laikos, bet kā kara zinātnes nozares
izveidojās 16. gadsimtā, kad strauji sāka attīstīties zinātne un tehnika.
Bauskas pilī 17.gs. un 18.gs. sākumā militārajos konfliktos tika izmantoti vairāki taktiski paņēmieni, tādi kā pils aplenkšana, aizstāvēšana, garnizona karavīru uzbrukums un cīnītāju patveršanās
aiz pils mūriem nesekmīga uzbrukuma gadījumā.
Apmeklētājiem būs iespējams uzzināt, kādi bija Bauskas pils aizstāvju taktiskie paņēmieni cīņā
pret iebrucējiem un apskatīt izstādi „Bauskas pils - militārs nocietinājums”.
Biļetes iepriekšpārdošanā var iegādāties Bauskas pils muzeja kasē, un rezervēt pa tālr. 63923793,
63922280 vai e-pastu: bauska.pils@gmail.com Biļetes cena: 2,- EUR
Sīkāka informācija pieejama mājas lapā: www.bauskaspils.lv.

Justīne Zaķe, Bauskas pils muzeja sabiedrisko attiecību speciāliste
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Bauskas Novada Vēstis

Svarīgi par nekustamo īpašumu
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma
saņemšanu

Oktobrī noslēdzās daudzdzīvokļu mājas
Salātu ielā 20 renovācija

Bauskas novada dome atgādina, ka ir spēkā Bauskas novada domes 2013.gada 29.augusta saistošie noteikumu Nr.12 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Bauskas novadā”, kas paredz
6 nekustamā īpašuma īpašnieku kategorijām nodokļa atvieglojumus 25-70% apmērā.
Kam pienākas nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi?
50% apmērā no taksācijas gadā aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa par zemi un ēkām summas saņems fiziskas personas, kas ir pirmās un nestrādājoši otrās grupas invalīdi, Černobiļas AES
avārijas seku likvidatori un personas, kurām ir bērns ar īpašām vajadzībām. Šīm nodokļa maksātāja
kategorijām Bauskas novada domē jāsniedz iesniegums (noteikta parauga veidlapa) par nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu un dokuments, kas apliecina personas statusa atbilstību attiecīgai nodokļa maksātāju kategorijai
25-70% apmērā no taksācijas gadā aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa par zemi un ēkām
summas saņems saimnieciskās darbības veicēji, kas no saviem finanšu līdzekļiem investējuši novada
infrastruktūras sakārtošanā, Bauskas vecpilsētas ēku sakārtošanā, kā arī radījuši jaunas darba vietas
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi netiek piešķirti, ja ir parādi pašvaldības budžetam par
iepriekšējiem taksācijas gadiem.
Nodokļu atvieglojumus piešķir par to taksācijas gadu, kurā iesniegts nodokļa maksātāja iesniegums. Lai atvieglojumu par taksācijas gadu saņemtu pilnā apmērā, nodokļu maksātājam iesniegums
jāiesniedz līdz aktuālā gada 1.februārim.
Bauskas novada dome aicina nekustamā īpašuma nodokļa maksātājus iepazīties ar saistošajiem
noteikumiem un izvērtēt atbilstību saistošo noteikumu prasībām un iespēju saņemt atvieglojumus.
Katrai nodokļu kategorijai ir sagatavota iesnieguma veidlapa. Iesniedzamo dokumentu saraksts un
iesniegumu veidlapa pieejama novada mājas lapā bauska.lv vai pie nodokļu inspektoriem.

Bauskā, Salātu ielā
20 ir noslēgušies mājas
siltināšanas darbi. Mājas
renovācijas darbi projekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Salātu ielā 20, Bauskā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” ietvaros tika uzsākti 2015. gada 1. jūnijā.
Būvnieks, SIA „Benson Industry”, veica šādus renovācijas darbus:
• Sienu un cokola siltināšanu;
• Gala sienu stiprināšanu;
• Bēniņu un pagraba pārseguma siltināšanu;
• Jumta renovāciju;
• Koplietošanas telpu logu un durvju nomaiņu;
• Dzīvokļu logu, lodžiju stiklojuma nomaiņu;
• Siltumapgādes sadales sistēmas renovāciju;
• Karstā ūdens sadales sistēmas renovāciju.
Noslēgtais līgums ar
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA)
paredz, ka ap 30% no izmaksām līdzfinansēs Eiropas Reģionālās attīstības
fonds. Tas, kādā apmērā
tiks piešķirts līdzfinansējums, būs zināms tikai pēc
LIAA vērtējuma saņemšanas. Kopējie renovācijas izdevumi ir EUR 358
995.95, kas ietver būvdarbus, būvuzraudzību un
autoruzraudzību.
Renovācijas izdevumu
segšanai 2015. gada aprīlī tika parakstīts kreditēšanas līgums ar AS Swedbank. Līguma termiņš 10 gadi. Pirmos 12 mēnešus tiek piemērots labvēlības periods, un iedzīvotāji maksā tikai bankas
kredīta %, kas sastāda EUR 0.50/m2. Pēc labvēlības perioda beigām paredzamais dzīvokļu maksājums būs 1.05 EUR/
m2. Kopējie projekta vidējie izdevumi
vienam dzīvojamam
kvadrātmetram pēc paredzamā LIAA finansējuma atmaksas ir ~
EUR 108.
Veicot energoefektivitātes pasākumus,
pievilcīgāks kļūst ne
tikai ēkas vizuālais
izskats.
Vislielākais
ieguvums ir samazināts siltumenerģijas
patēriņš un iedzīvotāju
izdevumi par apkuri. Tāpat uzlabojas ēkas mikroklimats - konstrukcijas kļūst sausākas un telpās
paliek siltāk. Pēc renovācijas paaugstinās dzīvokļu komforta līmenis un tirgus vērtība.
Būvnieks: SIA „Benson Industry”.
Būvuzraugs: Andrejs Karpičs.
Projektētājs, autoruzraugs: SIA „Balts un Melns”.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem
politiski represētām personām 2016.gadam
Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciālisti ATGĀDINA, ka atbilstoši LR likuma
„Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta otrajai daļai, politiski represētām personām par zemi un
individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošām ēkām vai dzīvokļa īpašumu, bez zemes domājamās
daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, piemērojama nekustamā īpašuma nodokļu atlaide 50% apmērā.
Lai augstāk minēto atlaidi piemērotu, politiski represētām personām līdz 2015. gada 31.
decembrim sava pagasta pārvaldē, vai novada domē jāiesniedz:
iesniegums, par nodokļa atvieglojumu piemērošanu ar apliecinājumu, ka īpašumā netiek veikta
saimnieciskā darbība.
Ja minētie dokumenti iesniegti pēc 2015.gada 31.decembra, - nodokļa atvieglojums par 2016.gadu
tiks piemērots ar nākamo mēnesi pēc dokumenta iesniegšanas (MK noteikumi Nr.495 „Likuma „Par
nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” 35.punkts).
Informāciju par nodokļu atvieglojumiem, Jums sniegs pašvaldības ekonomikas un finanšu nodaļas
speciālisti:
Par Bauskas pilsētas īpašumiem – nodokļu inspektore Zita Ašmane, tālrunis 63924055,
par Gailīšu, Īslīces pagasta īpašumiem – nodokļu inspektors Zintis Konovs, tālrunis 63921946, par
Brunavas, Ceraukstes, Mežotnes pagasta īpašumiem - nodokļu inspektore Ineta Šķirmante, tālrunis
6392194, par Codes, Dāviņu, Vecsaules pagasta īpašumiem – nodokļu inspektore Ņina Tomase,
tālruni s 63921946.
Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju – juridisko personu pienākums deklarēt e-pasta
adresi pašvaldībā
Bauskas novada pašvaldība informē, ka grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”
9.panta 1.¹ daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam - juridiskajai personai – ir pienākums mēneša laikā no nekustamā īpašuma maksāšanas pienākuma rašanās brīža turpmākajai saziņai
ar nodokļu administrāciju paziņot pašvaldībai savu elektroniskā pasta adresi.
Iesniegumus nosūtīt uz Bauskas novada pašvaldības e-pasta adresi: dome@bauska.lv, vai iesniegt
personīgi.
Papildu informācijai Bauskas novada pašvaldības nodokļu inspektori tālrunis: 63921946

NĪN samaksa
Sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, portālā www.epakalpojumi.lv iedzīvotājiem tiek piedāvāts
elektroniskais pakalpojums – Nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN)
Portālā pakalpojuma lietotājs var:
• iegūt informāciju par savu nekustamo īpašumu nodokli Latvijas pašvaldībās;
• aplūkot un izdrukāt maksāšanas paziņojumus par saviem īpašumiem;
• pieteikties saņemt elektroniski maksāšanas paziņojumus;
• veikt nodokļa apmaksu par saviem īpašumiem;
• iegūt informāciju par veiktajiem, sev piederošo īpašumu, nodokļa maksājumiem pašvaldībās;
• iegūt citu noderīgu informāciju par nekustamā īpašuma nodokli.
NĪN maksāšanas paziņojuma saņemšana elektroniski
Pakalpojums nodrošina nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma saņemšanu elektroniski nodokļu maksātāja e-pastā.
Lai pieteiktos pakalpojumam- nekustamā īpašuma maksāšanas paziņojuma saņemšanai uz savu
e-pasta adresi par Bauskas novadā piederošajiem īpašumiem, nepieciešams:
1. aizpildīt iesniegumu, kurā uzrādīt savu vārdu, uzvārdu personas kodu un e-pasta adresi (veidlapas paraugs atrodams Bauskas novada pašvaldības mājas lapā bauska.lv sadaļā pakalpojumi-veidlapas-nekustamā īpašuma nodoklis)
2. nosūtīt to uz e-pastu dome@bauska.lv
3. vai ierasties personīgi Bauskas novada domē, aizpildot iesniegumu par nekustamā īpašuma
nodokļa saņemšanu e-pastā.
Papildu informācijai Bauskas novada domes nodokļu inspektoru tālrunis: 63921946
BAUSKAS MUZEJS 11. un 12. decembrī aicina visu vecumu baušķeniekus
uz tradicionālo pasākumu „AK, EGLĪTE”
Muzeja pagalmā būs „izaudzis” neliels egļu mežs. Tur rosīsies Zaķu māte ar saviem palīgiem
rūķīšiem, varbūt, arī Meža vecis būs atnācis.
Ļoti gaidīti būs ciemiņi- bērni, kuri būs pagatavojuši un atnesuši dažādus eglīšu rotājumus. Kopīgai eglīšu rotāšanai ļoti noderēs burkāni, āboli, sīpoli, arī krāsaini čiekuri un sniegpārsliņas,
lentītes un viss cits, kas lietū un sniegā tik ātri nesamirkst un neizjūk. Pēc kopīgas eglīšu rotāšanas, dziedāsim un iesim rotaļās. Nosalušie ciemiņi varēs sasildīties ar Rūķu mātes un čaklo rūķu
sarūpēto gardo rūķu tēju.
Rūķu mammai un rūķiem ir ļoti daudz darba pirmssvētku laikā, tādēļ - piektdien, 11.decembrī no
plkst. 10.30 līdz plkst. 13.30 gaidīsim bērnudārzu un pamatskolas jaunāko klašu audzēkņus.
Bet sestdien, 12.decembrī no plkst. 11.00 līdz 13.00, mīļie bērni, ņemiet līdzi māsas un brāļus,
mammas un tētus, vecmāmiņas,vectētiņus, un draugus. Kopīgi rotāsim eglītes, darbosimies čaklo
rūķu darbnīcās un kopā iesim rotaļās.

Iluta Rasa, SIA “Vides serviss” Sabiedrisko attiecību speciāliste
E-pasts: iluta@videsserviss.lv; tālrunis: 63960826, m. 28258528

Ieteikumi siltumenerģijas ekonomiskai izmantošanai
TERMOREGULATORS
Tā ir ierīce, kas ir aprīkota ar termostatu, lai nodrošinātu komfortu telpās.
Tas mēra istabas temperatūru un atbilstoši uzstādītajai vēlamajai telpas temperatūrai, izmaina siltuma padevi radiatorā. Piemēram, noregulējot termoregulatora vārstu uz ‘’3’’, telpā tiks uzturēti aptuveni +18°..+20°. Kad telpas
temperatūru sasniegs iestatīto, termoregulators noslēgs siltuma padevi radiatoram un tas kļūs remdeni vēss.
TEMPERATŪRA TELPĀS
Ievērojamu ietaupījumu iegūst, izmainot telpas temperatūru. Telpās,
kas netiek izmantotas vai arī prombūtnes laikā, temperatūru var samazināt līdz +16°..+17°.
VĒDINĀŠANA
Apkures sezonas laikā ir svarīgi telpās nodrošināt pietiekamu vēdināšanu. Ilglaicīga logu atvēršana vēdināšanas režīmā ir ļoti izšķērdīga.
Tās laikā caur logu izplūst daudz siltuma. Lai nodrošinātu efektīvu vēdināšanu, 2 - 4 reizes dienā pilnīgi jāatver logs uz 5 līdz 10 minūtēm.
Svarīgi šajā laikā aizgriezt termoregulatoru vārstu, lai nepieļautu siltuma
patēriņu vēdināšanas laikā.
SILTUMA NOKĻŪŠANA TELPĀ
Radiatorus, termoregulatorus un alokatorus nav ieteicams aizsegt ar aizkariem, mēbelēm, u.c.
Šāda rīcība palielina siltumenerģijas patēriņu un samazina temperatūru telpā. Svarīgi atcerēties,
ka termoregulatora vārstu nedrīkst aizsegt, jo tas nenodrošinās temperatūru atbilstoši uzstādītājai.
ATGĀDINĀM!
Pārmērīga siltumenerģijas taupīšana var radīt ēkas konstrukciju bojāšanos!
IEVĒROJOT ŠOS IETEIKUMUS, IESPĒJAMS SILTUMENERĢIJU IETAUPĪT LĪDZ
PAT 20%
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Paula Budovska piemiņas turnīrs brīvajā cīņā

Bauskas jauniešu līdzdalība Strukturētajā dialogā

Oktobra pēdējās dienās Rīgā norisinājās Starptautiskais Paula Budovska 20.piemiņas turnīrs brīvajā cīņā. Sacensību galvenais rīkotājs Latvijas Centrālais cīņas klubs. Sacensības nosauktas Paula
Budovska vārdā, kurš 1936.gadā Berlīnes Olimpiskajās spēlēs izcīnīja 5.vietu, pēc 2.Pasaules kara
ilgus gadus strādājis par Latvijas izlases galveno treneri grieķu – romiešu cīņā. Pauls Budovskis
dibināja Latvijas Centrālo cīņas klubu, bija tā ilggadējs prezidents. Pauls Budovskis bija talantīgs
sporta organizators un harizmātiska personība.
Šajās sacensībās piedalījās visi spēcīgākie Latvijas klubi, kā arī klubi no Krievijas, Lietuvas un
Igaunijas, kopumā sacensībās piedalījās 215 cīkstoņi.
Bauskas Bērnu un jaunatnes sporta skolas sportisti izcīnīja 3 medaļas - vienu zelta un divas
sudraba. Zelta medaļu izcīnīja trenera Jurija Ručkanova audzēknis Edijs Rutka. Sudrabu izcīnīja
Kristians Aleksējevs, kuram cīņa par zelta medaļu izvērtās ļoti dramatiski, jo tikai savas kļūdas
dēļ ideālā uzbrukumā zaudēja līdzsvaru, un uzvaras punktus ieguva pretinieks. Rezultātā Kristians
piekāpās savam pretiniekam ar rezultātu 4 pret 6.
Otru sudraba medaļu izcīnīja Dāvis Rimševics. Dāvis šajās sacensībās piedalījās pieaugušo konkurencē un sevi pierādīja kā labu sportistu, jo fināla cīņā piekāpas Krievijas cīkstonim ar rezultātu 3
pret 6, jāpiemin Krievijas cīkstonis visus pārējos savus pretiniekus uzvarēja pirmajās 40 sekundēs.
Sacensības bija laba pieredze mūsu audzēņiem, protams, godalgas vienmēr gaidām vairāk. Patiess gandarījums piedalīties šāda līmeņa turnīrā, kas veicina tehnisko un taktisko sagatavotību.

Oktobra beigās Rīgā Latvijas Jaunatnes padome organizēja Strukturētā dialoga IV cikla noslēguma konferenci, kurā piedalījās arī Bauskas Bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu speciālists
Renārs Manuilovs.
Priecājamies, ka Bauskas novada pašvaldība un Bauskas Bērnu un jauniešu centrs saņēma pateicību no Latvijas Jaunatnes padomes par aktīvu līdzdalību un atbalstu Strukturētā dialoga pasākumu
organizēšanā Latvijā 2015. gadā.
Piedaloties jauniešiem, jaunatnes darbiniekiem, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, pašvaldību lēmumu pieņēmējiem, Saeimas deputātiem, ministriju un plānošanas reģionu pārstāvjiem,
jaunatnes darba pētniekiem un citiem interesentiem tika izstrādāti rīcību priekšlikumi Eiropas Savienības jaunatnes konferences rekomendāciju ieviešanai Latvijā jauniešu politiskās līdzdalības
veicināšanai. Tiek plānotas apmācības jaunatnes darbiniekiem, jauniešu organizāciju inkubatori un
citas aktivitātes.
Konferences dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar Strukturētā dialoga IV cikla ieviešanas procesu Latvijā, pētījuma par jauniešu politisko līdzdalību Latvijā rezultātiem, kā arī aktuālākajiem
pasākumiem Latvijā 2015-2016.gadā jaunatnes politikas jomā.

Patriotisma diena

Andrejs Vasiļjevs, Bauskas novada BJSS treneris

Bauskas un Rundāles novada skolēnu spēles galda
tenisā
Galda teniss ir viens no ieskaites sporta veidiem Bauskas un Rundāles novadu skolēnu spēlēs.
Šeit savas prasmes var parādīt tie, kuri galda tenisu apguvuši sporta skolas mācību treniņu grupās
un skolu interešu pulciņos. Iespēja piedalīties ir pašiem labākajiem šī sporta veida pratējiem.
Sporta veida sacensību nolikums veidots tā, lai vienas dienas garumā dalībnieki varētu izspēlēt
visas kārtas un sadalīt vietas starp sacensību dalībniekiem un komandām.
Iepriecina mūsu talantīgāko un tehniskāko tenisistu Karīnas Gailišas, Bauskas 2.vidusskolas
skolnieces, un Ances Šastakovičas, Īslīces vidusskolas skolnieces, sniegums.
Pamatā sacensību norises gaitā rezultātu izšķīra sniegums dubultspēlēs. Apkopojot kopvērtējumu visās vecuma grupās, kopumā uzvaru guva Uzvaras vidusskola, šeit nenoliedzams nopelns ir
sporta skolas trenerim Modrim Indriksonam.
Paldies jāteic Rundāles novada aktīvam tenisa atbalstītājam Aivaram Kamolam par jauno tenisistu sagatavošanu.
Vecākajā grupā (7 komandas):
1.vieta Bauskas 2.vidusskolas 1.kom. – Karīna Gailiša, Reinis Kozlovskis
2.vieta Uzvaras vidusskola – Atis Brencis, Gints Holsts
3.vieta Pilsrundāles vidusskola– Dāvis Brūvelis, Renārs Odziņš
Jaunietēm (3 komandas)
1. vieta Uzvaras vidusskola – Sabīne Atmata. Simona Repša
2. vieta Saulaines 1.kom. – Diāna Kirčenko, Kristīne Kirčenko
3. vieta Saulaines TS 2.kom. - Viktorija Kozlova, Dace Degole
Vidējā grupā (6 komandas)
1. vieta Uzvaras vidusskola – Tomass Jirgensons, Linards Miļūns
2.vieta Īslīces vsk.1.kom. – Ance Šastakoviča, Rihards Aleksandrovs
3.vieta Bauskas Valsts ģimnāzija – Rinalds Laicāns, Jānis Lībietis
Jaunākajā grupā (4 komandas)
1.vieta Pilsrundāles vidusskolas 1.kom. – Kristers Odziņš, Jurijs Gromovs
2.vieta Pilsrundāles vidusskolas 2.kom. – Pēteris Bigaņičs, Haralds Ļuļs
3.vieta Uzvaras vidusskola – Kaspars Auziņš, Sandijs Jevmenovs
Meitenēm (2 komandas)
1.vieta Bauskas pilsētas pamatskola – Paula Linde, Klēra Kuļikauska
2.vieta Uzvaras vidusskola – Karolīna Marijonda, Daniela Žuravļa

Māris Šekavs, Bauskas novada BJSS metodiķis

Bauskas novada pašvaldība saņem ceļojošo lāpu
Bauskas novada domes priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks un pašvaldības izpilddirektors Jānis Kalinka 6.novembrī piedalījās biedrības „Latvijas ģenerāļu klubs” un Daugavpils pilsētas pašvaldības
rīkotajā patriotiskajā pasākumā „Latviešu karavīrs laikmetu griežos” Daugavpilī. Pasākums tiek
rīkots kopš 2011.gada pirms Lāčplēša dienas svinībām sadarbībā ar kādu no novadu pašvaldībām.
2016.gadā šādu pasākumu plānots organizēt Bauskas novadā. Tādēļ Raitis Ābelnieks no biedrības „Latvijas ģenerāļu klubs” pārstāvja pulkveža Jura Dalbiņa saņēma ceļojošo lāpu un no viceadmirāļa Gaida Andreja Zeibota ceļojošo lāpstu, lai nākošgad Bauskā nodrošinātu tradicionālo koku
stādīšanu un lāpu gājienu šāda pasākuma ietvaros, kā arī virkni citu, pēc pašvaldības ieskatiem
organizētu,aktivitāšu jauniešiem no visas Latvijas divu dienu garumā.
Pasākuma mērķis ir dažādu Latvijas jaunatnes organizāciju – jaunsargu, skautu un gaidu, mazpulku un vietējo novadu skolu jauniešu grupu saliedēšana kopīgās patriotiskās nodarbībās. Plānots,
ka nākamgad Bauskā varētu ierasties ap 300 jauniešu no visas Latvijas, lai piedalītos lekcijās,
diskusijās par dažādiem vēsturiskiem notikumiem Latvijā un Bauskas novadā, apmeklētu ievērojamākos kultūras un vēstures pieminekļus, iesaistītos citās pasākuma ietvaros rīkotajās aktivitātēs.

Aija Spriņķe, Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja

Skarbās vēstures lappuses par Bermontiādi un Latvijas armijas cīņām skolēni apgūst vēstures
stundās, bet Dzimtenes mīlestība sākas ar bērna mīlestību uz savu ģimeni, mājām un tuvāko apkārtni, kuras iepazīšana var sākties ar aizraujošu piedzīvojumu.
Tāpēc Bauskas Bērnu un jauniešu centrs 11.novembrī rīko Patriotisma dienas orientēšanās pasākumu - pārgājienu Bauskā. Azarts, prieka lādiņš, saliedētība, zināšanas, vērīgums šodien bija
pārņēmis novada skolēnus. Komandu nosaukumos saklausāms gan īsti patriotisks gars, piemēram, „Bauskas sargi”, „Baltie kareivji”, „Uzvarieši”, „Upe”, gan vēlme būt ātrākajiem – „Ašie”,
„Fiksās”, „Pamatskolas ašie”, gan piedzīvojuma vēlme, oriģinalitāte vai pašiem vien zināms šifrs
– „Latviešu mikseris”, „Tava mamma”, „Tomariņi”, „Darbs un atpūta”, „Mežakaķi”, „Just do it”,
„Kvadrāttsakne no 124”.
Gan skrienot, gan gudri domājot, šīs 14 komandas no Vecsaules, Mežgaļu, Bauskas pamatskolām, Uzvaras vidusskolas, Bauskas sākumskolas, Bauskas 2.vidusskolas, Bauskas Valsts ģimnāzijas meklēja vietas Bauskā, kas saistās ar vēsturiskiem notikumiem , parādot savu erudīciju, fizisko
izturību, loģisko domāšanu, prasmi rīkoties ar modernajām tehnoloģijām un būt saliedētiem.
Klašu audzinātājām bija prieks par superīgiem, patstāvīgiem, žigliem un veiksmīgiem bērniem,
par praksē gūtām zināšanām. Uzvarētāji ir visi! Komandas ieguva Keramikas pulciņa veidotos
kausus un saņēma pateicības.
Pasākuma laikā Bauskas Bērnu un jauniešu centra pedagogu organizētajās darbnīcas varēja
pagatavot karogus un lukturus, izmēģināt Zemessardzes bataljona ekipējumu, iepazīties ar Bauskas
508.Jaunsardzes vienības aktivitātēm.
Bauskas autoostā ir apskatāma Foto pulciņa audzēkņu darbu izstāde „Mana Latvija”.

Benita Svareniece, Bauskas BJC direktore

Top jaunie nākotnes inženierzinātnieki
Novembrī, kad dabā iestājies tumšākais laiks, arvien vairāk un ilgāk telpās gribas ienest gaismu,
radīt noslēpumainas gaismas un ēnu rotaļas. Bauskas BJC tehniskās jaunrades pulciņu audzēkņi šo
laiku izmanto, lai nodarbībās pētītu un eksperimentētu ar gaismas stariem un to radītajām ēnām.
Lego pulciņa audzēkņi apgūst ēnu spēles, pētot, kā gaismas stars, atduroties pret šķērsli, veido ēnu.
Elektronikas pulciņa audzēkņiem novembris bija īpaši darbīgs. Visi pulciņa audzēkņi iesaistījās
biedrības „Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija” (LETERA) sadarbībā
ar Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centru organizētajā bērnu un jauniešu
tehniskās jaunrades Elektronikas novirziena pulciņu atbalsta konkursā. Pulciņam bija jāsagatavo
Bauskas BJC Elektronikas pulciņa pieteikums un pulciņa reklāmas video.
Darbu veicot, audzēkņi, strādājot komandā, izveidoja sižetu, filmēja, fotografēja un apguva
prasmes video montāžā. Ieguldītais darbs ir veiksmīgi novērtēts, pēc konkursa rezultātiem balvā
ir iegūti divi robotu izstrādes komplekti, kuri paredzēti elektronikas un programmēšanas pamatu
apguvei. Tas ietver pilnībā samontētu robotu SumoBoy, prototipēšanas plati un detaļu komplektu,
kas ļaus izpildīt uzdevumus. Komplekts ietver programmējamu mikrokontrolieri Arduino Micro,
kas nepieciešams programmēšanas uzdevumos un robota darbināšanai.
Lego robotu programmēšanas pamatus Elektronikas un Lego pulciņu audzēkņu komanda jau
apgūst, lai sagatavotos FLL Trash Trek 2015/2016 turnīram, kurš ietver sevī robotu sacensības un
projektu par atkritumu problēmu pētīšanu un ieteikumiem to risināšanā.
Elektronikas pulciņa audzēkņi Mārtiņš Lakstīgala, Andrejs Līdaka, Krišjānis Ķikurs, Gundars
Rēbuks, Renārs Gausiņš, Ivis Karja, Jānis Smans, Aksels Barausks un Renāts Pomerancis no 9.
novembra nedēļas laikā aicināja apskatīt savu darbu izstādi - skati „Gaismas spēles”. Darba uzdevums bija ne tikai pēc shēmas izveidot elektrisko ķēdi, pareizi salodēt, bet noformēt kā oriģinālu
vides objektu. Darbu izstādē - skatē Krišjānis Ķikurs bija sagatavojis „Vasaras auto”. Automobiļa
korpusam izmantota tukša kolas bundža, riteņu motoriem enerģijas avots - saules gaisma. Domājot
par otrreizējo pielietojumu tukšajām dzērienu bundžām, tika pagatavota videi draudzīga rotaļlieta,
kura lieliski varētu izklaidēt vasaras saulainajā laikā.

Ilze Krieviņa, Lego un Elektronikas pulciņa vadītāja
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Sports

Kultūras pasākumu plāns decembrim
Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

Līdz 11.decembrim

Vecsaules saieta nams

Foto izstāde “Vecsaules amatierteātra aktieru portreti”

Līdz 10.janvārim

Bauskas muzejs

Biedrības “Latvijas tekstilmozaīka” organizēta starptautiska izstāde “SIEVIEŠU
PASAULE”

Līdz 10.janvārim

Bauskas muzejs

Latvijas Ikonogrāfu mākslinieku biedrības organizēta ikonu izstāde “TERRA
MARIANNA-DIEVMĀTES ZEME”

3.decembrī plkst.11.00

Bauskas Kultūras centrs

“Teātris un Es” izrāde bērniem “Misija “Krokodils” Lomās: I.Bankoviča, E.Avots,
G.Dinsberga, A.Ekštets (EUR 3)

3.decembrī plkst.16.00

Rātslaukums

Bauskas galvenās egles iedegšana

4.decembrī plkst.18.00

Bauskas Kultūras centrs

Bērnu un jauniešu centra rīkots koncerts “Ziemas pasaka”

4.decembrīplkst.17:00

Kultūras centrs „Kamarde”

Pensionāru atpūtas vakars

5.decembrīplkst.17.00

Bauskas Kultūras centrs

Vokālo ansambļu svētki “Kad pamostas nakts”

5.decembrīplkst.18.00

Īslīces kultūras nams

Jaukto koru sadziedāšanās koncerts

10.decembrīplkst.17.30

Bauskas Kultūras centrs

Bauskas Mūzikas skolas audzēkņu un pedagogu koncerts “Šim vakaram spožākās
zvaigznes”

12.decembrīplkst.10.00

Īslīces kultūras nams

Latvijas jauniešu Tautas deju kolektīvu konkurss „Ziemassvētku kauss 2015”

13.decembrī plkst.11.00

Ozolaines klubs

Pasākums „Iedegsim trešo svecīti Adventa vainagā”

13.decembrīPlkst14.00

Dāviņu Kultūras centrs

Adventes Dievkalpojums ar Jāni Tālumu, piedaloties sieviešu vokālajam ansamblim
„Uguntiņas”

13.decembrī plkst. 18.00

Bauskas Kultūras centrs

A.Auzāna akustiskais koncerts “Sirds dziesmas” Akordeonu spēlēs un dziedās Atis
Auzāns, pie klavierēm - Jānis Lemežis, perkusijas - Nelli Bubujanca. (Biļetes pie
galdiņiem EUR 12, EUR 18)
Ziemassvētku eglīte Īslīces pagasta pensionāriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

15.decembrīplkst.19.00

Īslīces kultūras nams

17.decembrīplkst.18.00

Īslīces kultūras nams

Īslīces vsk. ziemassvētku koncerts “Ziemassvētku nakts”

18.decembrīplkst.19.00

Dāviņu Kultūras centrs

Balle senioriem

19.decembrī plkst.16.00

Codes pamatskola

Codes pagasta pensionāru Ziemassvētku sarīkojums

19.decembrī plkst.17.00

DFC “Strēlnieki”

Ziemassvētku koncerts

19.decembrīplkst.18.30

Īslīces kultūras nams

Bauskas novada „Sporta laureāts -2015”

19.decembrī plkst. 22.00

DFC “Strēlnieki”

Ziemassvētku balle kopā ar Ēriku Gruzniņu

20.decembrīplkst. 12.00

Rātslaukums

Ziemassvētku tirdziņš

20.decembrīplkst.13.00

Vecsaules saieta nams

Svētku pasākums Vecsaules pagasta senioriem

16.decembrīplkst.15:00

Kultūras centrs „Kamarde”

Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma bērniem

19.decembrī plkst. 12.00

DFC “Strēlnieki”

Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma bērniem

19.decembrīplkst.14.00

Grenctāles kultūras
nams

Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma bērniem

26.decembrīplkst.11.00

Ceraukstes Tautas nams

Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma bērniem

26.decembrī plkst.12.00

Vecsaules saieta namā

Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma bērniem

26.decembrīplkst.13.00

Īslīces kultūras nams

Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma bērniem

26.decembrīplkst. 14.00

Codes pamatskola

Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma bērniem

26.decembrīplkst.16.00

Dāviņu Kultūras centrs

Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma bērniem
Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma bērniem

27.decembrī

Bauskas Kultūras centrs

plkst. 11.00

2015. un 2014. gadā dzimušie bērni

plkst. 12.00

2013. gadā dzimušie bērni

plkst. 13.00

2012. un 2011. gadā dzimušie bērni

plkst. 15.00

2010. un 2009. gadā dzimušie bērni

22.decembrīplkst.13.00

Grenctāles bibliotēka

Muzikālā dzejas pēcpusdiena “Baltie Ziemassvētki”, sadarbībā ar Grenctāles kultūras
namu

22.decembrīplkst.19.00

Īslīces kultūras nams

Ziemassvētku koncerts “Lai sapņi piepildās”

23.decembrīplkst.21.00

Īslīces kultūras nams

Ziemassvētku balle kopā ar grupu “Lustīgais Blūmīzers”

25.decembrīplkst.22.00

Ozolaines klubs

Svētku balle

26.decembrī plkst. 20.00

Codes pamatskola

Vecgada balle

26.decembrīplkst.21.00

Brunavas klubs

Vecgada balle

26.decembrīplkst.21.00

Ceraukstes Tautas nams

Vecgada atpūtas vakarspie galdiņiem (EUR 3)

31.decembrīplkst. 23.30

Rātslaukums

Jaungada sagaidīšana - salūts

1.janvārārīplkst.00.30

Kultūras centrs „Kamarde”

Jaungada balle

1.janvārī, plkst.1.00

Īslīces kultūras nams

Jaungada nakts balle

1.janvārī plkst. 00.30

Bauskas Kultūras centrs

Jaungada balle kopā ar G.Zotovu un M.Ružu
(EUR 5)

Basketbols
21.novembrī Bauskā, uz veterānu basketbola sacensībām, pulcējās trīs Lietuvas un Bauskas novada kungu un dāmu komandas.
Ikgadējam turnīram, pēc pāris gadiem, tiks svinēti apaļi trīsdesmit
gadi. Ir mainījušās paaudzes, vienu komandu nomainījusi cita, bet
azarts un aizrautība aizvien ir galvenais turnīra vadmotīvs.
Kā ierasts pēdējos 10 gados, veterānu draudzības turnīrā piedalās Radvilišķu, Jonišķu, Jaunakmenes un Bauskas vienība. Pirms
sacensībām laba vēlējumus dalībniekiem teica Bauskas novada
Izglītības, kultūras un sporta komitejas vadītāja Inita Nagņibeda.
Pēc komandu izlozes, sacensību dienu uzsāka Bauskas un Jaunakmenes dāmu komandas. Spēles sākums bija nervozs, daudzām
kļūdām un neveiksmīgiem metieniem bagāts. Pirmās rezultatīvi
nospēlēja pretinieces, gūdamas vairākus bezatbildes punktus. Lielāko daļu spēles, mājinieces bija iedzinēju lomā, tomēr īsi pirms
spēles beigām tika panākts tikai 2 punktu deficīts, kuru pēc neveiksmīga metiena tomēr neizdevās dzēst, un zaudējums ar 38
pret 36.
Otrajā spēlē Bauskas dāmas ar Jonišķu komandu sacentās par
3.-4.vietu, mājinieces jau no spēles sākuma izvirzījās pārliecinošā
vadībā, noturēja rezultātu un guva uzvaru ar 33 – 21.
Rezultatīvākā spēlētāja abās spēlēs bija Līga Rimševica. Zem
groziem pārliecinoši cīnījās Sanita Sila. Komandā spēlēja Vēsma
Veģere, Ina Stāmere, Inga Tarvida, Inga Ūbele un Dace Čapa.
Veiksmīgāk diena izvērtās Iecavas vīru komandai – viņi pēdējos gados vairākkārt bija izcīnījuši zelta medaļas. Arī pirmajā
spēlē pārliecinoša uzvara pār Radvilišķu vienību, kura gan bija
atjauninājusi savu sastāvu, tomēr bija vecākā komanda turnīrā.
Fināla spēlē tomēr mūsu puses basketbolistiem spēka pietrūka un
meistarīgāki izrādījās Jonišķu veterāni, kuri, svinot uzvaru ar rezultātu 44 – 33, izcīnīja zelta godalgas. Iecavas komandā spēlēja
Māris Ozoliņš, Aļģis Mudurs, Jānis Krūze, Ģirts Jakuška, Dzintars Kaļķis, Gunārs Plucis, Andris Pļaviņš, Dzintars Zaumanis,
Aigars Indriķis un Aldis Beitiņš.
Dienas garumā, pateicoties Bauskas pils muzeja direktora Māra
Skaņa atsaucībai, turnīra dalībniekiem bija iespēja bez maksas apmeklēt Bauskas pili.
Dienas noslēgumā, turnīra dalībnieki pulcējās Īslīces kultūras
namā, lai suminātu labākos spēlētājus un komandas. Lai cik arī
noguruši nebija dalībnieki, visi vienojās tikties nākamā gada pavasarī Jonišķu pilsētā.
Ziedu klēpis SIA „Palmas” vadītājai Anitai Adamaitei un Īslīces kultūras organizatprei Aigai Baltalksnei un viņu komandām,
par svētku sarīkošanu turnīra dalībniekiem.

Florbols
Mēneša nogalē, Codē, savu varējumu pirmajā mājas spēlē rādīja florbola komanda SC Mēmele/Code vīri. Komanda šajā sezonā
pieņēma lēmumu piedalīties Latvijas florbola čempionāta II līgas
sacensībās. Vienības sastāvā, Artūra Žilinska aicināti, iesaistījušies
Bauskas novada spēlētāji no Codes, Gailīšu un Īslīces pagasta.
Viens no komandas spēlējošajiem treneriem ir bijušais Latvijas
virslīgas spēlētājs Armīns Timinskis. Vairāki vienības dalībnieki
dažādus laika posmus ir spēlējuši florbola komandā „Bauska”.
20. novembra vakarā mājiniekiem pretī stājās viesi no Ķekavas – „Ķekavas Bulldogs II” komanda, kuras sastāvā arī darbojas
vairāki, bijušie virslīgas spēlētāji. Komandu cīņā veda viens no
florbola fanātiķiem Latvijā Ints Vancāns.
Diemžēl spēles sākums izrādījās neveiksmīgs mūsu puses spēlētājiem, bet jāatzīst, arī viesu komanda spēlēja līdzīgi, un šķita
katrs veiksmīgais raidījums sasniedz mērķi. Pirmās trešdaļas noslēgumā mājinieki panāca 5 -3. Otrā trešdaļa jau nāca ar lielāku
pārliecību par saviem spēkiem 10 – 6. Savukārt pēdējā trešdaļā,
iniciatīva tika atdota ķekavniekiem, tomēr mājas saimnieki, novērtējuši situāciju, prata motivēt viens otru un noturēt pirmo uzvaru
pamatlaikā – 11-9. Par labākajiem spēlētājiem tika atzīti Elvijs Artimovičs un Māris Skrodis, kurš pamanījās gūt 5 vārtus un izdarīt
vienu rezultatīvu piespēli.

Inga Ūbele, sporta centra „Mēmele” galvenā speciāliste

Apsveicam
Sirsnīgi sveicam mūsu novada
Zelta kāzu jubilārus
Elmāru un Martu KRANKAĻUS Gailīšos
Nikolaju un Gaļinu TOVSTENKO Īslīcē
Jāni un Viju ZEMESKALNUS Codē
Fjodoru un Ludmilu METLUŠKO Bauskā

Dimanta kāzu jubilārus

Dzimtsarakstu ziņas
Dzimtsarakstu ziņas no 28.10.2015. līdz 24.11.2015.
Reģistrēti dzimušie
14, t.sk. 7 meitenes un 7 zēni
Reģistrēti mirušie
18, t.sk. 11 sievietes un 7 vīrieši
Reģistrētas laulības
11, t.sk. baznīcā -0
Bērniem doti vārdi
Krišjānis, Aivis, Jēkabs, Gustavs, Artūrs, Džastins, Artūrs Jānis un Gabriela, Alise, Laura, Elza,
Ketlīna, Keita, Mila

Viktoru un Mariju KURANOVUS Mežotnē

Neaizmirsīsim izkārt karogu decembrī
Saskaņā ar likumu „Par Latvijas valsts karogu”
– 6.decembrī – pret latviešu tautu vērstā totalitārā komunistiskā režīma upuru piemiņas
dienā pie iestādēm un dzīvojamām
ēkām jāizkar Latvijas valsts karogs
sēru noformējumā

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

