Bauskas novada pašvaldības laikraksts 2015. gada 23.decembris

Administrācijas sleja

Paveiktais novada teritorijas un
ēku sakārtošanā un attīstībā

Gada noslēgums ierasti ir laiks, kad veidojam paveiktā bilanci. Pavelkam iedomātu līniju zem padarītajiem darbiem, lai
saprastu, kas izdevies un pie kā aktīvi jāstrādā nākamajā gadā.
Katra Bauskas novada administrācijas struktūrvienība, tai
deleģēto uzdevumu ietvaros strādā, lai īstenotu iestādes kopīgo
mērķi - nodrošinātu domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās
darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. Vairāku nodaļu veiktais darbs sabiedrībai paliek neredzams, jo tas saistīts ar
finanšu plūsmu un birokrātiskiem dokumentiem, kuriem nav
taustāma pienesuma, piemēram, izremontētas ēkas vai uzstādīta
soliņa, tomēr bez šiem dokumentiem nav iespējama arī nekāda
praktiska rīcība. Viena no tām struktūrvienībām, kuras paveikto
iedzīvotāji redz novada vidē un var praktiski novērtēt ir Saimnieciskā nodaļa. Divpadsmit Saimnieciskās nodaļas speciālisti
ikdienā rūpējas par pieciem apjomīgiem darba virzieniem – jautājumi, kas saistīti ar nekustamo īpašumu, dzīvokļu jautājumi,
pašvaldības īpašumā esošo ceļu un ielu uzturēšana, teritorijas
apsaimniekošana, kā arī pašvaldības iestāžu telpu remontdarbi
infrastruktūras uzturēšanai un attīstībai.
2015.gadā Saimnieciskās nodaļas nekustamā īpašuma speciālisti Zemesgrāmatā reģistrējuši 197 pašvaldības īpašumus. Atsavināti 64 pašvaldības nekustamie īpašumi, par aptuveni 100 000
EUR. Sagatavoti 448 administrācijas lēmumi, kā arī 116 Bauskas novada domes lēmumi. Sagatavota un izsniegta 231 izziņa.
Lauksaimniecības izvērtēšanas komisija izsniegusi 140 izziņas.
Pārskatīti 2336 zemes nomas līgumi par pašvaldības zemes iznomāšanu, to skaitā noslēgti 319 jauni zemes nomas līgumi Nosūtītas 111 vēstules - atbildes uz vēstulēm, ziņu pieprasīšana citām
iestādēm u.c. Kārtības nodaļai paziņots par 71 aizaugušu nekustamo īpašumu ciematu teritorijās. Sagatavoti 2897 zemes nomas
rēķini par pašvaldības zemes iznomāšanu par 66 521 EUR. Reģistrēti 344 savstarpējie zemes nomas līgumi starp fiziskajām un
juridiskajām personām.
Lai risinātu dzīvojamās platības jautājumus, rindas kārtībā
dzīvojamā platība ierādīta 11 īrniekiem. Veikti remontdarbi 20
pašvaldības īpašumā esošos dzīvokļos - sakārtota apkures sistēma, nomainīti logi un durvis, veikts kosmētiskais remonts u.c.
darbi. Jumta segums nomainīts daudzdzīvokļu dzīvojamajai ēkai
„Liepas” Mežotnes pagastā. Dzīvojamo māju privatizācijas un
dzīvokļu komisijas sēdēs izskatīšanai sagatavoti 247 lēmumu
projekti
Ik gadu otra lielākā budžeta izdevumu pozīcija pašvaldības
kopējā budžetā ir pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana. Šajā pozīcijā ietilpst arī pašvaldības īpašumā esošās ceļu
un ielu infrastruktūras periodiska uzturēšana un atjaunošana. Regulāra ceļu uzturēšana Bauskas novadā notiek 468 km apjomā.
2015.gadā Bauskas pilsētā šķembu segumu atjaunošanai izlietoti
200 m³šķembu, Bauskas pagastos - 11 700 m³, Bauskā asfaltēto ceļu bedru labošana veikta 2300 m2 platībā, Bauskas novada
pagastos - 6000 m² platībā. Visā novada teritorijā labotas caurtekas, veikta grāvju tīrīšana, lauku ceļiem noņemts apaugums.
Nomainītas, labotas vai no jauna uzstādītas 190 ceļa zīmes. Pļautas ceļmalas, atjaunotas, margas, divas reizes sezonā atjaunots
horizontālais ceļu apzīmējums Gailīšu pagastā, Īslīces pagastā,
Vecsaules pagastā un Bauskas pilsētā. Pilnībā atjaunots ielu segums Zemgaļu ielas posmā, Biržu ielas posmā un Ziedoņu ielas
posmā.
Bauskas novads ir teritoriāli liels novads, tādēļ arī apsaimniekojamo teritoriju platība ir ievērojama. Regulāri pļaušanas darbi sezonas laikā novada teritorijā kopumā veikti 700 ha platībā.
Veikta upju krastu un ceļmalu attīrīšana no krūmiem, bīstamo
koku apzāģēšana. Šajā gadā pirmo reizi par pašvaldības budžeta
līdzekļiem veikta upju posmu tīrīšana. Liels darbs plecu pie pleca ar iedzīvotājiem paveikts Lielās talkas laikā, sakopjot daudzas
teritorijas visā novadā. 2015.gadā atjaunotas ietves Slimnīcas,
Dārza un Lāčplēša ielā. Regulāri pilsētā tiek atjaunoti demontētie vides elemeti, soliņi, urnas, stabi, barjeras u.c. Tiek turpināts
darbs pie vides pieejamības nodrošināšanas – tiek veikta ietvjupielāgošana cilvēkiem ar ratiņkrēsliem, rampu izbūve pie daudzdzīvokļu mājām un ārdurvju pielāgošana. Sagaidot svētkus, tiek
domāts par vides svētku noformējumu, uzstādot jaunus un interesantus vides objektus. Ir veikti daudzdzīvokļu māju pagalmu
labiekārtošanas darbi ar pašvaldības līdzfinansējumu atbilstoši
saistošajiem noteikumiem.
Gadu no gada pašvaldība turpina ieguldīt resursus izglītības
iestāžu vides sakārtošanā. Šajā gadā apjomīgākie darbi veikti
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Jaunatnes sports

Novads lepojas ar jauniešu sasniegumiem sportā

Sporta karalienes – vieglatlētikas – laureāti 2015.gadā
Gads tuvojas izskaņai, tas Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādes „Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola”
treneriem, vecākiem risinājies nerimtīgā trauksmē, steigā, domājot, organizējot, virzot mazos un ne tik mazos skolas izglītojamos
sevi motivēt, attīstīt, pilnveidot sporta aktivitātēm.
Šis, 2015.gads, Latvijas bērnu un jaunatnes sportā iezīmējas
ar nozīmīgāko sporta pasākumu divu gadu periodā – Latvijas
Jaunatnes olimpiādi, kura risinājās Valmieras un Cēsu modernajās sporta bāzēs. Bauskas novada jaunie sporta līderi lielā konkurencē ieguva deviņas vērtīgas medaļas vieglatlētikā, tekvando,
brīvajā cīņā. Gūti panākumi Baltijas valstu sacensībās, Pasaules
čempionātos, Pasaules Studentu universiādē, Eiropas Junioru
čempionātā, Eiropas Jaunatnes olimpiādē, Eiropas U10 čempionātā, Eiropas bērnu spēlēs Brno, Čehijā, Latvijas čempionātos
Latvijas Bērnu un jauniešu Florbola čempionāta spēlēs. Kopumā deviņdesmit pieci bērni un jaunieši kāpuši uz apbalvošanas
pjedestāla, lai saņemtu dažāda kaluma medaļas. Daudzi no šiem

Apsveikums

sportistiem ir guvuši vairākkārtējus panākumus, bet atsevišķi pat
divos sporta veidos.
Sportu, tā aktivitātes var attīstīt tad, ja nozare saņem atbalstu
organizatoriski metodiskajam un mācību treniņu darbam. Izglītības iestādes uzturētājs – pašvaldība, ieguldījusi ievērojamus
finanšu līdzekļus materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanai, inventāra iegādei, sportistu ietērpam, transporta nodrošināšanai.
Katram bērnam un jaunietim jāspēj novērtēt treneru ieguldīto
darbu un pakalpojumu apjomu, ko sniedz valsts un pašvaldības
finansējums, neprasot atlīdzību, tikai mērķtiecīgu darbu un vēlmi sevi pilnveidot sistemātiski un neatlaidīgi.
Ik gadu pieaug to vecāku skaits, kuri aktīvi atbalsta savas
atvases dažāda līmeņa sacensībās, jūtot līdzi ne tikai skatītāju
pulkā Bauskā, bet citās sacensību vietās Latvijā un ārzemēs. Tas
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Bauskas Novada Vēstis

2015.gada 23. decembris

Aktuāla informācija

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada dome 2016.gada 27.janvārī pulksten 13.30 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma Pasta iela 8, Bauska, Bauskas nov.,
kadastra Nr. 4001 004 0126, kas sastāv no zemes vienības ar platību 676 m², kadastra apzīmējums
4001 004 0126, dzīvojamās mājas, būves kadastra apzīmējums 4001 004 0126 001 un divām palīgēkām, būves kadastra apzīmējumi 4001 004 0126 002, 4001 004 0126 006 , atklātu mutisku izsoli
ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 6900,- (seši tūkstoši deviņi
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 Pasta
iela 8, Bauska, 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 Pasta iela 8, Bauska, Bauskas nov. izsoles reģistrācijas
maksa”.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2016.gada 27.janvārī pulksten 13.45 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma Pasta iela 2A, Bauska, Bauskas nov.,
kadastra Nr. 4001 004 0172, kas sastāv no zemes vienības ar platību 473 m², kadastra apzīmējums
4001 004 0172 un garāžas ar kopējo platību 122 m², būves kadastra apzīmējums 4001 004 0172
001, atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 5500,- (pieci tūkstoši pieci
simti euro).
Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.
Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571, AS „SEB” banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma Pasta
iela 2A, Bauska, 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 Pasta iela 2A, Bauska, Bauskas nov. izsoles reģistrācijas
maksa”.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2016.gada 27.janvārī pulksten 14.00 Bauskas novada domes telpās
Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma „Upītes”, Brunavas pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4046 011 0020, kas sastāv no zemes vienības ar platību 0,1930 ha, kadastra
apzīmējums 4046 011 0020, atklātu mutisku otro, atkārtoto izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 560,- (pieci simti sešdesmit
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 „Upītes”, 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 „Upītes”, Brunavas pag., Bauskas nov. izsoles reģistrācijas
maksa”.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma
„Veizes 2”, Codes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4052 001 0058, kas sastāv no zemes vienības
ar platību 1,62 ha, kadastra apzīmējums 4052 001 0058 un pagraba, kadastra apzīmējums 4052 001
0058 002, atklātu mutisku otro, atkārtoto izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 3600,- (trīs tūkstoši seši simti
euro).
Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.
Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571, AS „SEB” banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi „ ekustamā īpašuma „Veizes
2”, Codes 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 „Veizes 2”, Codes pag., Bauskas nov. izsoles reģistrācijas
maksa”.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2016.gada 27.janvārī pulksten 14.30 Bauskas novada domes telpās
Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma „Bērzkalnu katlu māja”, Īslīces
pag., Bauskas nov., kas sastāv no zemes vienības ar platību 0,1900 ha, kadastra apzīmējums 4068
003 0251 un katlu mājas, kadastra apzīmējums 4068 003 0251 001, atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 5000,- (pieci tūkstoši 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. LV66UN-

LA0050019706571, AS „SEB” banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi „Nekustamā īpašuma „Bērzkalnu katlu māja”, Īslīces 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 „Bērzkalnu katlu māja”, Īslīces pag., Bauskas nov. izsoles
reģistrācijas maksa”.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2016.gada 6.janvārī pulksten 13.30 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Smilgu starpgabals”, Codes pag.,
Bauskas nov., kadastra Nr. 4052 005 0165, kas sastāv no zemes vienības ar platību 1,2 ha, kadastra
apzīmējums 4052 005 047, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 3300,- (trīs tūkstoši trīs 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 – „Smilgu starpgabals”, Codes 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 – „Smilgu starpgabals”, Codes 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, 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.
APSTIPRINĀTI ar Bauskas novada domes 26.11.2015. lēmumu (protokols Nr.23, 19.p.)
Bauskas novada domes 2015.gada 26.novembra saistošie noteikumi Nr.14

„Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu
publicēšanas vietas noteikšanu”
Bauskā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45.panta piekto daļu
1.Saistošie noteikumi nosaka Bauskas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu.
2.Bauskas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir Bauskas novada pašvaldības
laikraksts „Bauskas Novada Vēstis”.
3.Šie saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā laikrakstā
„Latvijas Vēstnesis”.
Domes priekšsēdētājs 				

R.Ābelnieks

Bauskas novada domes 2015.gada 26.novembra
saistošo noteikumu Nr.14 „Par Bauskas novada domes
saistošo noteikumu publicēšanas vietas noteikšanu”
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
sadaļas

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts

Norādāmā informācija
2015.gada 6.novembrī stājās spēkā grozījumi likuma
„Par pašvaldībām” 45.pantā. Minētā panta piektā daļa
noteic, ka novada dome pieņem saistošos noteikumus, kuros
nosaka saistošo noteikumu publicēšanas vietu. Šos saistošos
noteikumus novada dome publicē oficiālajā izdevumā
„Latvijas Vēstnesis”.
Saistošie noteikumi nosaka Bauskas novada domes izdoto saistošo noteikumu publicēšanas vietu un tā ir – Bauskas
novada pašvaldības laikraksts „Bauskas Novada Vēstis”.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Neietekmē

4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Neietekmē

Saistošie noteikumi līdzšinējo kārtību nemainīs

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas

Domes priekšsēdētājs				

R.Ābelnieks

Bauskas Novada Vēstis

2015.gada 23. decembris

Aktuāla informācija

SIA „Bauskas ūdens” informē par izmaiņām
ūdenspiegādes pakalpojumu lietošanas un norēķinu
kārtībā
Cienījamie Bauskas pilsētas un novada iedzīvotāji!
SIA „Bauskas ūdens” vērš uzmanību uz tiesiskajiem likumdošanas aktiem, kas ir saistīti ar turpmāko ūdenspiegādes un kanalizācijas pakalpojumu lietošanu un norēķinu kārtību.
Latvijas Republikas Saeimā ir pieņemti „Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums”, kas stāsies
spēkā 2016. gada 1. janvārī. (http://likumi.lv/ta/id/275062-udenssaimniecibas-pakalpojumu-likums)
Pamatlietas, ko nosaka šis likums:
• Ministru kabineta kompetences;
• Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas kompetences;
• Vietējās pašvaldības kompetences;
• Pārejas perioda noteikumus.
Saskaņā ar augstāk norādīto likumu, Ministru kabinets pašlaik strādā pie jaunu noteikumu izstrādes. To galīgā redakcija ir jāapstiprina līdz 2015.gada 30.decembrim.
Būtiskākās lietas, kas skars tieši Jūs, SIA „Bauskas ūdens” klientus:
1.kārtība, kādā sniedz, izmanto un pārtrauc sniegt sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus;
2.kārtība, kādā nekustamo īpašumu pieslēdz centralizētajai ūdensapgādes vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, tai skaitā prasības attiecībā uz komercuzskaites mēraparāta mezgla atrašanās
vietu un gadījumus, kad pieļaujama komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūve ārpus piederības
robežas;
3.pakalpojumu sniedzēja sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu uzskaites kārtība
un kārtība, kādā veicami norēķini par saņemtajiem pakalpojumiem;
4.kārtība, kādā aprēķina kompensāciju par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanas noteikumu pārkāpšanu.
Pašlaik SIA „Bauskas ūdens” ir pieejams MK noteikumu projekts, kas visticamāk būtiski gala
redakcijā nemainīsies.
Saskaņā ar „Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu”, SIA „Bauskas ūdens” izstrādā jaunu pakalpojumu līgumus, Bauskas novada saistošo noteikumus un dažādus paziņojumu projektus.
Būtiskākās izmaiņas privātmāju klientiem:
Komercuzskaites mēraparāta mezgls – ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāja īpašumā vai
valdījumā esoša ūdenssaimniecības sistēmas daļa (cauruļvadu, noslēgarmatūras un citu veidgabalu
sistēma), kas paredzēta komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanai un izbūvēta piederības robežā
vai — normatīvajos aktos noteiktos gadījumos — ārpus piederības robežas.
Likuma panti nosaka, ka komercuzskaites mēraparāta mezgls (skaitītāja aka) būs pakalpojumu
lietotāja īpašums, ko pakalpojumu lietotājam, pirms tam izņemot no SIA “Bauskas ūdens” tehniskos noteikumus, ir jāizbūvē par saviem līdzekļiem uz īpašuma robežas četru gadu laikā – (pārejas
noteikumi) pēc šā likuma spēkā stāšanās dienas.
Ja pakalpojumu lietotājs to nav paveicis pārejas periodā, pakalpojumu sniedzējam ir tiesības izmantot savā rīcībā esošos finanšu līdzekļus komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvei, iekļaujot
izdevumus pakalpojumu lietotāja rēķinā.
Komercuzskaites mēraparāts — ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja īpašumā esošs ūdens
daudzuma vai notekūdeņu daudzuma skaitītājs, kas uzstādīts komercuzskaites mēraparāta mezglā
un tiek izmantots norēķinu veikšanai par sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.
Tas nozīmē to, ka pēc komercuzskaites mēraparāta mezgla (skaitītāja akas) izbūves, komercuzskaites mēraparātu (ūdens skaitītāju) uzstāda, noplombē un turpmāk verificē pakalpojumu sniedzējs (SIA „Bauskas ūdens”) par saviem līdzekļiem.
Norēķinu kārtība – Pakalpojumu lietotājam katra mēneša beigās ir jāsniedz pakalpojumu sniedzējam (SIA „Bauskas ūdens”) informāciju par skaitītāja rādījumiem (izņemot gadījumus, kad pakalpojumu lietotājs norēķinās elektroniski).
Lai turpmāk uzlabotu uzskaites un norēķinu kārtību, lai optimizētu darbinieku darbu, SIA „Bauskas ūdens” pēc četru gadu pārejas perioda atcels kases pakalpojumus. Tuvākajā nākotnē, plānojam
ieviest norēķinus ar mūsu mājaslapas, kura pašreiz ir izgatavošanas stadijā, palīdzību.
Lai atvieglotu mūsu darbu, lūdzam mūsu klientus, pēc iespējas vairāk izmantot internetbankas
pakalpojumus.
Būtiskākās izmaiņas juridiskajiem klientiem:
Norādījumi par Komercuzskaites mēraparāta mezgliem un Komercuzskaites mēraparātiem attiecās arī uz juridiskajiem klientiem. Pārejas periodā, kamēr nebūs izbūvēti komercuzskaites mēraparāta mezgli uz īpašuma robežas vai atbilstoši SIA ”Bauskas ūdens” izdoto tehnisko noteikumu
prasībām, ūdenspiegādes pakalpojumi notiks saskaņā ar noslēgto pakalpojumu līgumu.
Lūdzam pievērst īpašu vērību likuma pantiem un MK noteikumiem, kas saistīti ar piesārņojošo
vielu pieļaujamās koncentrācijas pārsniegšanu notekūdeņos, norēķinu kārtību un kompensāciju par
lietošanas noteikumu pārkāpumiem.
Visas izmaiņas, ko nosaka likums un MK noteikumi tiks iestrādāti pakalpojumu līgumos.
Būtiskākās izmaiņas daudzdzīvokļu māju klientiem:
Turpmāk par Komercuzskaites mēraparāta mezglu tiks uzskatīts ūdens skaitītāja mezgls, kas ir
izbūvēts daudzdzīvokļu mājas ievadā vai ūdens skaitītāja akā pirms mājas un norēķins par patērēto
ūdens daudzumu tiks noteikts pēc tā rādījumiem. Starpība, kas var rasties starp mājas ievadskaitītāja un dzīvokļu deklarētajiem patēriņiem, tiks uzrēķināta dzīvokļiem, kam nav ūdens skaitītāju.
Gadījumos, ja skaitītāji ir uzstādīti visos dzīvokļos, starpība tiks sadalīta proporcionāli katra dzīvokļa ūdens patēriņam. Dzīvokļu skaitītāji netiks uzskatīti par komercuzskaites mēraparātiem un to
verifikācijas izdevumus būs jāsedz dzīvokļu īpašniekiem tāpat kā līdz šim.
Gadījumos, kad par ūdens patēriņu ar pakalpojumu sniedzēju SIA „Bauskas ūdens” pēc komercuzskaites mēraparāta (ievadskaitītāja) rādījumiem norēķinās pārvaldnieks, dzīvokļu skaitītāju
verifikācija vai to esamība nav nepieciešama. Par šādu norēķinu modeli iedzīvotājiem ir jāvienojās
kopsapulcē. Kopējo ūdens patēriņu pārvaldnieks var sadalīt gan starp reāli dzīvojošām personām
mājā, gan starp dzīvokļiem, gan uz katru dzīvokļa platību atsevišķi. Tas ir kopsapulces lēmums.
Šāda modeļa priekšrocība – nav nepieciešami skaitītāji dzīvokļos un ar to verifikāciju saistītie izdevumi; trūkums – netiek precīzi uzskaitīts katra dzīvokļa ūdens patēriņš.
SIA „Bauskas ūdens” aicina visus klientus rūpīgi iepazīties ar jaunajiem likumdošanas aktiem,
kas ir saistoši, gan pakalpojumu sniedzējam, gan pakalpojumu lietotājiem.
Atcerēsimies, ka planēta Zeme sastāv no 70,8% ūdens, no kuriem 97% ir okeāns un to ūdeni
nevar pielietot dzeršanas vajadzībām. Tikai trīs procenti uz Zemes ir saldūdens. No šiem trim procentiem 69,6 % ir mūžīgais ledus un sniegs. Tikai trešdaļa no šiem trim procentiem ir gruntsūdens,
ezeri, upes un purvi. Saudzēsim mūsu vislielāko bagātību – ŪDENI!!!

SIA „Bauskas ūdens”

3

2016.g. aprīlī varētu tikt izsludināta jaunā
daudzdzīvokļu ēku renovācijas programma
„ Viens no mūsu darbības mērķiem ir
sadarbībā ar SIA „Vides serviss” Bauskā
veicināt energoefektivitāti daudzdzīvokļu
ēkās un sniegt atbalstu projekta pieteikumu sagatavošanā ES fondu līdzfinansējuma saņemšanai. Tas nav jautājums tikai
par energoefektivitāti, bet arī par dzīvojamā fonda ilgtspēju, ņemot vērā, ka lielai daļai no padomju
laikā celtajām ēkām ir augsta nolietojuma pakāpe” tā biedrības Zemgales reģionālā enerģētikas
aģentūra direktore Inga Kreicmane.
Iepriekšējā ES plānošanas periodā realizētā siltināšanas programma kopumā bija veiksmīga –
saskaņā ar ZREA datiem Bauskā šobrīd renovētas 5 daudzdzīvokļu ēkas, vislielākie nopelni šeit
ir bijušajam SIA ‘’Bauskas namsaimniekam” un SIA „Vides serviss” , kas renovējuši 4 daudzdzīvokļu ēkas, un domāju, ka ne viens vien Bauskas iedzīvotājs, dzīvojot renovētā ēkā, saka par to
paldies, jo vidējais siltumenerģijas ietaupījums un rēķinu samazinājums pēc renovācijas ir 40-50%.
Tomēr pats process bija administratīvi grūts un smags, bija gadījumi, kad bankas atteicās dot kredītu atsevišķām ēkām. Sava loma bija arī sarežģītajām iedzīvotāju kopības lēmumu pieņemšanas
procedūrām, tādēļ Latvijā joprojām renovēto ēku skaits ir apmēram divu procentu robežās no kopējā dzīvojamā fonda. Tādēļ ļoti lielas cerības liekam uz jauno programmu energoefektivitātes paaugstināšanai dzīvojamās ēkās, kuru šobrīd Ekonomikas ministrija sola izsludināt 2016. gada aprīlī
Vidējais siltumenerģijas izlietojums apkurei un karstā ūdens cirkulācijai (kWh/m2)
renovētajās daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās Bauskas pilsētā iepriekšējās apkures sezonās
(1.oktobris - 30.aprīlis)
Apkures sezona

2009/
2010

2010/
2011

2011/
2012

2012/
2013

2013/
2014

2014/
2015

Salīdzinājums
2014/2015 pret
2010/2011 (%)

Kareivju iela 3

165,35

157,08

103,67

93,25

71,64

72,84

-53,6

Pļavu iela 8

141,80

130,57

121,75

116,17

57,40

64,41

-50,7

Dārza iela 13a

151,35

145,16

135,92

99,67

62,58

59,66

-58,9

Plūdoņa iela 58

189,93

184,03

172,11

194,02

153,66

102,41

-44,4

Visas Bauskas
ēkas vidēji

166,54

158,31

146,30

163,06

142,17

144,55

-8,7

Vidējā āra gaisa
temperatūra (0C)

-0,3

0,6

2,2

0,6

4,0

4,3

Jaunā Ekonomikas ministrijas daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas programma gala redakcijā vēl nav apstiprināta, bet saskaņā ar šobrīd pieejamo programmas darba variantu
un informāciju, kuru sniegusi Ekonomikas ministrija, to administrēs valsts izveidotā Attīstības
finanšu institūcija „Altum un atbalsta apjoms būs atkarīgs no tā, vai aizņēmums tiek ņemts komercbankā vai no „Altum”, kā arī no sasniegtā energoefektivitātes rezultāta. Atbalsta apjoms šajā
programmas darba variantā ir robežās no 25 līdz 50 procentiem no projekta kopējām izmaksām
- būvdarbu izmaksas, būvuzraudzības, autoruzraudzības izmaksas un projekta vadības izmaksas.
Kā minimums – siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc renovācijas nedrīkst pārsniegt 90 kWh/m2 /
gadā. Solīts, ka administratīvās procedūras un projekta pieteikums būs vienkāršāki. Tomēr lielākais
ieguvums jaunajā programmā būs tas, ka gadījumā, ja komercbankas atteiksies finansēt sagatavoto
projektu, izpildot visus nosacījumus, būs iespējams saņemt aizdevumu no programmas administrētāja „Altum”. Kopējais plānotais finansējuma apjoms šai programmai ir 150 miljoni eiro un
plānotais rezultāts – renovētas 1700 ēkas.
Gribētu aicināt daudzdzīvokļu ēku iedzīvotājus padomāt par šo atbalsta iespēju un varbūt jau
šobrīd ir vērts sasaukt pirmo dzīvokļu īpašnieku kopsapulci, lai saprastu, vai Jūsu ēkā ir īpašnieku
vairākuma atbalsts renovācijai, jo pirmie soļi mājas iedzīvotājiem, lai īstenotu daudzdzīvokļu ēkas
renovāciju parasti ir šādi:
1) jāsasauc dzīvokļu īpašnieku kopsapulce, balsojot jāpieņem lēmums īstenot energoefektivitātes paaugstināšanas projektu un jāizvēlas pilnvarotā persona (parasti nama apsaimniekotājs) kam
deleģē veikt renovāciju;
2) jāpasūta renovācijas tehniskā dokumentācija (siltināšanas tehniskais projekts un projekta pieteikums)
3) tehniskā dokumentācija tiek iesniegta Altum, lai pārliecinātos par tās kvalitāti un granta lielumu.
Par tālākajiem soļiem pastāstīs SIA „Vides serviss” (tel. 639 60658) vai ZREA (tel.63080205),
kas sniedz bezmaksas konsultācijas. Tāpat plānots, ka pēc programmas izsludināšanas tehniskās
konsultācijas varēs saņemt arī ALTUM kompetences centrā.
Skatoties ilgākā laika posmā, resursu cenas ir pieaugošas. Tādēļ iedzīvotāji var izbaudīt šo mirkli, kamēr gāzes zemās cenas iespaidā ir zemāks apkures tarifs, tomēr par energoefektivitātes pasākumiem aizmirst nevajadzētu. Tādēļ gaidīsim iedzīvotājus atkal ZREA un SIA „Vides serviss”
birojos, it īpaši līdzko būs izsludināta jaunā atbalsta programma energoefektivitātes paaugstināšanai dzīvojamās ēkās.
Tāpat pēc programmas izsludināšanas, tā kā energoefektivitāte ēkās ir arī Eiropas Savienības
prioritāte, ar ES projekta „Enerģētikas stratēģiju ieviešana” atbalstu ZREA sadarbībā ar SIA „Vides
serviss” plāno informatīvo kampaņu iedzīvotājiem.
Biedrība „Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra”
Jelgavā, Pulveža Brieža ielā 26, T. 63080205
Dibināta 2009. gadā.
Biedri: Jelgavas pilsēta, Jēkabpils pilsēta, Auces novads, Bauskas novads, Ozolnieku novads,
SIA „Fortum Jelgava”, SIA „Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, Zemgales NVO centrs,
biedrība „Zinātnes inovāciju un testēšanas centrs”.

Janvārī
•
•
•
•
•

13.janvārī plkst.10.00 – Sociālo un veselības lietu komitejas sēde;
13.janvārī plkst.15.00 – Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas sēde;
14.janvārī plkst.14.00 – Vides un attīstības komitejas sēde;
21.janvārī plkst.10.00 – Finanšu komitejas sēde;
28.janvārī plkst.14.00 – novada domes sēde.
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2015.gada 23. decembris

Bauskas Novada Vēstis

Aktuāla informācija
Par Sociālā dienesta attīstības stratēģiju

Sociālā dienesta speciālisti izstrādājuši iestādes attīstības stratēģiju 2016.-2020. gadam un iesnieguši izskatīšanai Domes komitejās un Domes sēdē.
Stratēģijā tiek sniegta sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības situācijas analīze Bauskas
novadā laikā no 2012. līdz 2014. gadam ieskaitot. Situācijas analīzes struktūra veidota atbilstoši
Valsts kancelejas 2012.gadā veiktajam pētījumam „Sākotnējās ietekmes novērtējums par iecerētajām strukturālajām reformām profesionāla sociālā darba politikas jomā”, nodefinētas problēmas
nozarē un izvirzīti divi stratēģiskie mērķi: 1)Uzlabot esošo sociālo pakalpojumu kvalitāti, Sociālā
dienesta darbības plānošanu, administrēšanu un kontroli, 2) Veidot kvalitatīvus alternatīvos sociālos pakalpojumus Bauskas novada iedzīvotājiem, veicinot ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu attīstību personām ar funkcionāliem traucējumiem.
Būtiskākie uzdevumi mērķu sasniegšanai paredz paaugstināt sociālo pakalpojumu sniegšanā
iesaistīto darbinieku kapacitāti, darba kvalitāti un efektivitāti, uzlabot Sociālajā dienestā vadības
kvalitātes principus. Tā rezultātā Sociālajā dienestā tiks izveidotas četras nodaļas darbā ar klientiem, dodot iespēju specializēties sociālajiem darbiniekiem un veidot horizontālo karjeru, kā arī
nodalot sociālo palīdzību no sociālā darba. Paredzēts izstrādāt sociālā darba kvalitātes novērtēšanas
sistēmu. Iespējamie ieguvumi – racionāla cilvēkresursu izmantošana profesionāla sociālā darba
attīstīšanai, individuāla un savlaicīga iesaistīšanās klientu problēmu risināšanā.
Pārējie stratēģisko mērķu uzdevumi saistīti ar jaunu sociālo pakalpojumu attīstīšanu: maksas
aprūpe mājās, grupu dzīvokļi veciem ļaudīm, grupu dzīvokļi deinstitucionalizācijas (DI) klientiem,
atelpas brīža pakalpojumi, sociālo prasmju mācīšana dažādām mērķgrupām, atbalsta grupu darba
attīstīšana, ģimenes asistenta pakalpojuma paplašināšana, sociālā darba pakalpojuma pilnveidošana, izmantojot inovatīvas metodes.
Lai realizētu izvirzītos mērķus un uzdevumus, plānots piesaistīt dažādus projekta līdzekļus kā
arī pēc iespējas efektīvāk administrēt pašvaldības finasējumu.
Stratēģiju izskatīja un atbalstīja Sociālo un veselības lietu komiteja, to plānots apstiprināt domes
sēdē 22.decembrī.
Jaunais gads sociālajiem darbiniekiem nāk ar jauniem izaicinājumiem. Novēlu saviem kolēģiem
jaunajā dienesta struktūrā katram atrast vietu, kur visprofesionālāk izpausties un dot vispozitīvāko
ieguldījumu katram indivīdam un sabiedrībai kopumā!

vidū vienu stundu divas pedagoģes strādātu kopā.
Sarunas gaitā tika diskutēts arī par pedagogu profesionālās kvalitātes celšanas kursiem, pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procesu un iespēju pedagogiem tajā iesaistīties.
Ministru kabineta noteikumi Nr.836 nosaka piemaksu par darba kvalitāti pedagogiem, kuriem ir
piešķirta 3., 4. un 5. kvalitātes pakāpe, attiecīgi 31,87 eiro, 79,68 eiro un 99,60 eiro apmērā par
vienu pedagoga darba likmi proporcionāli tarificētajai slodzei.

Zane Gorškova, sabiedrisko attiecību speciāliste

Bauskā pieskandinātas rekonstruētās Zemgaļu un
Biržu ielas

Iveta Kubliņa, Sociālā dienesta vadītāja

Bauskas novada dome pieprasa apvedceļa būvi
Bauskas pašvaldības 2.decembra ārkārtas domes sēdē deputāti vienbalsīgi lēma sagatavot vēstuli par Bauskas apvedceļa posma izbūvi tuvākajos gados līdz “Rail Baltica” projekta realizēšanas
noslēgumam.
Par šādu nostāju deputāti vienojās novembra domes sēdē. Tāds viedoklis izskanēja arī maģistrāles ietekmes uz vidu novērtējuma (IVN) publiskās apspriešanas laikā Bauskā novembrī.
IVN ziņojumā minēts, ka “Rail Baltica” būvniecības posmā jāveic pasākumi, kas samazinātu
tā ietekmi uz vidi: “Izstrādājot satiksmes organizācijas shēmas būvniecības skartajām teritorijām
būvdarbu laikā, Rīgā un citās apdzīvotās vietās, jāņem vērā apkārtējo ielu satiksmes intensitāte,
sabiedriskā transporta maršruti un būvniecības tehnikas radītais ielu noslogojums. Satiksmes organizācijas shēmas jāizstrādā, izvērtējot visus aspektus, kas, nodrošinot pietiekamu būvniecības tempu, neradīs ievērojamus satiksmes sastrēgumus un izmaiņas esošajā satiksmes plūsmā”. Bauskas
apkaimē dzelzceļa būvniecības laikā šo prasību var ievērot, tikai izbūvējot apvedceļu.
Novada administrācijas attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Ilze Tijone informē, ka dzelzceļa izbūve vēl nenotiek, taču milzīga transporta plūsma notiek jau šobrīd Bauskas vecpilsētā ierobežotā teritorijā, attālums starp krustojumiem ir neliels, pie krustojumiem veidojas sastrēgumi un
satiksmes nobloķēšanās, kā arī ievērojama ceļa klātnes bojāšanās. Deputāts Voldemārs Čačs piebilda, ka notiek arī ceļam tuvējo ēku bojāšanās – tās plaisā, krīt apmetums. CO2 izmeši pārmērīgi
piesārņo pilsētas gaisu, transportlīdzekļu radītais troksnis un vibrācijas pārsniedz normu.
Deputāts Uldis Kolužs rosināja pilnsabiedrībai “Rail Baltica” darīt zināmu, ka pašvaldība neapstiprinās piedāvāto trašu novietojumu Bauskas novadā, ja nebūs gūta vienošanās par apvedceļa izbūve. Abus projektus realizēt vienlaicīgi būtu saimnieciski izdevīgāk. “Ja būsim vienīgais novads,
kas nepiekritīs “Rail Baltica” piedāvājumam, jautājums gūs plašu rezonansi. Apvedceļš tiek solīts
jau gadu desmitiem,” uzver U.Kolužs.
Vēstule tiks nosūtīta Valsts prezidentam Raimondam Vējonim, pilnsabiedrībai “RB Latvija”,
Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijai, Satiksmes ministrijai, Vides pārraudzības valsts birojam.

Zane Gorškova, sabiedrisko attiecību speciāliste

Bauskas novada deputāti un administrācijas
pārstāvji tiekas ar PII “Pasaulīte” pedagogiem
Atsaucoties uz pirmsskolas izglītības iestādes (PII) „Pasaulīte” kolektīva atklāto vēstuli par
izglītības iestāžu reformu, 10. decembrī bērnudārzā notika pašvaldības deputātu, administrācijas
darbinieku, LIZDA Bauskas nodaļas un pedagogu tikšanās. Tās mērķis bija rast atbildes un tiešā
komunikācijā izrunāt aktuālas problēmas, kas skar pirmsskolas pedagogus.
PII „Pasaulīte” pauda neizpratni par iepriekš diskutēto ieceri apvienot visus pilsētas bērnudārzus
vienā iestādē. “Katrā iestādē ir savas tradīcijas, darba stils un pasākumi,” minēts atklātajā vēstulē.
Izglītības nodaļas metodiķe Olita Vulāne skaidro, ka nekādas izmaiņas iestādes struktūrā nespētu
atņemt iedibinātās tradīcijas un svētkus. Deputāti piebilda, ka novembra komiteju sēdēs lēmumprojekts par bērnudārzu apvienošanu netika apstiprināts un virzīts tālāk izskatīšanai domes sēdē.
Pedagogi iebilda, ka pērn vairākkārtīgi samazināta darba samaksa. Izglītības nodaļa skaidro, ka
likme tiek noteikta, pamatojoties uz mērķdotācijas apjomu, ko savukārt nosaka izglītojamo skaits.
Maijā novadā bija reģistrēti 557 bērni piecu un sešu gadu vecumā, septembrī – 503, tāpēc arī piešķirtie finanšu līdzekļi ir bijuši mazāki. “Likme tiek grozīta, lai iekļautos mērķdotācijā. Divreiz
gadā deputāti par tām lemj, pamatojoties uz datiem,” tā O. Vulāne.
Lai iekļautos valsts budžeta mērķdotācijā, 2015. gadā tika pārskatīti Bauskas novada domes
2014.gada 28.augusta noteikumi Nr.14 “Par kārtību, kādā nosaka pedagogu darba slodzes lielumu un amata vienību skaitu Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs”, kuros ir noteikts,
ja izglītības iestādēs, kurās izglītojamo skaits pirmsskolas grupās pēc plkst.17.30 pilsētā un pēc
plkst.16.30 pārējās apdzīvotās vietās samazinās vairāk nekā par divām trešdaļām no grupas audzēkņu skaita, jāveido dežūrgrupa. Līdz ar to samazinājās pirmsskolas skolotāju darba laiks, slodze un,
protams, atalgojums.
Pedagogi iebilda par samazinātajām darba stundām. Dienas vidū, nododot maiņu otrai pedagoģei, ir nepieciešams vienu stundu strādāt kopā, lai pārrunātu paveikto un turpmāko darba plānu, kā
arī dežūrgrupas vajadzētu veidot no plkst. 18, nevis plkst.17.30, kā tas ir tagad, uzstāja pedagogi.
Izglītības nodaļa skaidro, kad vērtēts, cikos izņem divas trešdaļas audzēkņu, izkristalizējās laiks –
plkst.17.30.
Deputāts Aleksandrs Novickis kopā ar deputāti Aiviju Kursīti ir sagatavojis iesniegumu par
atalgojumu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem 2016. gadā, kurā lūdz speciālistiem veikt
aprēķinus un līdz Finanšu komitejas sēdei izstrādāt atalgojuma palielināšanas modeļus. Komitejas
priekšsēdētāja Inita Nagņibeda stāsta, ka līdz Finanšu komitejai izstrādāt konkrētu modeli nevar
pagūt, bet pie šī jautājuma nolemts atgriezties janvārī.
Pašvaldības izpilddirektora vietniece Ineta Ruhocka stāsta, ka ekonomisti papētīs, cik pašvaldībai varētu izmaksāt šādas izmaiņas, ja pedagogiem darba laiku pagarinātu līdz plkst.18 un dienas

Pirmdien, 7.decembrī, svecīšu gaismas apspīdēti un dziesmu pavadīti, iedzīvotāji kopā ar pašvaldības pārstāvjiem un rekonstrukcijā iesaistītajām personām atklāja šogad uzlabotos ielu posmus.
Tā ir pērn iedzīvināta tradīcija.
Nobruģēto Zemgaļu ielu Dainas Ārmanes akordeona pavadībā izstaigāja kupls pulks ļaužu. Nonākot ielas galā, kur svinētājus sagaidīja folkloras kopa „Trejupe”, silta tēja un pīrādziņi, klātesošos
pārsteidza krāšņie un skaļie salūta ziedi debesīs.
Zemgaļu ielas iedzīvotāja Ilze Kiseļeva ar bērniem Lauru, Ivetu un Oliveru ar prieku iesaistījās
pasākumā. Viņa stāsta: „Rudenī, pavasarī lietus laikā nevarēja no mājas iziet laukā. Tikpat kā maisiņi bija jāvelk kājās, lai mazos uz bērnudārzu aizvestu. Ar ratiem izbraukt ceļu nebija iespējams.
Lai arī dzīvojam pilsētā, sajūta bija kā laukos. Tagad novērtējam rekonstruēto ceļu.”
Pērn uzlabota līdzās esošā Sporta iela. Bauskas novada domes priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks
novēroja, ka Zemgaļu ielas iedzīvotājiem bija bažas, vai viņi piedzīvos līdzības pārmaiņas. “Prieks,
ka bažas izdevies izkliedēt,” teic R. Ābelnieks, piebilstot, ka tagad iedzīvotājiem, ejot uz stadionu,
nevajadzēs vairs dubļos notašķīt apavus vai vilkt galošas pa virsu. Ceļu varēs mērot ar baltiem
sporta apaviem.
Priekšsēdētājs sumināja būvniekus, būvuzraugus, projektētājus un citas iesaistītās personas. Nepilnus divsimt metrus garajā posmā grants seguma vietā bruģi ieklāja vietējais uzņēmums SIA
“Viona”. Rekonstrukciju ar līgumcenu 56 955 eiro bez PVN uzņēmums realizēja no augusta līdz
oktobra otrajai pusei. Būvuzraudzību nodrošināja SIA “Jurēvičs un partneri” par 4591 eiro.
Savukārt noasfaltēto Biržu ielu, ko jūlijā rekonstruēja SIA “Strabag” par 35 520 eiro bez PVN un
būvuzraudzību nodrošināja Bauskas novada pašvaldības Saimnieciskās nodaļas būvinženiere Agita
Eglinska, pieskandināja folkloras kopa “Dreņģeri”. Atzīmējot skaisto notikumu, pirms atraktīvām
rotaļām, kopīgām svētku uzkodām un pateicības vārdiem, arī Biržu ielas iedzīvotājus iepriecināja
salūts.
„Izstaigājot ielu no viena gala līdz otram, redzu, ka darbs ir paveikts godam. Prieks, ka aktivitātēs iesaistās tuvējo māju iedzīvotāji,” novērtē R. Ābelnieks, uzteicos arī daudzdzīvokļu nama
iedzīvotājus, kuri uzlējuši pie mājas asfaltu, iekopuši dobes. Pasākumā pašvaldības Uzslavas rakstu
par ieguldījumu un veiksmīgu sadarbību Biržu ielas rekonstrukcijas īstenošanā saņēma arī mājas
vecākais Viktors Lukašs.
Pašvaldība savu iespēju robežās cenšas rūpēties, lai pilsēta kļūtu sakoptāka, skaistāka un drošāka
gadu no gada. Šogad uzlabotas ne tikai Zemgaļu un Biržu ielas, bet arī Ziedoņu ielas posms no apļa
līdz Valsts ceļam. No jauna atdzimušas ir gājēju ietves Dārza un Slimnīcu ielās. Ietvēm regulāri
uzlabotas invalīdu nobrauktuves. Šoruden sākta arī gājēju un veloceliņa izbūve no pilsētas uz Rītausmām Īslīces pagastā.

Zane Gorškova, sabiedrisko attiecību speciāliste

Bauskas pilsētas pamatskolā sporta nodarbības rit
renovētajā sporta zālē

Bauskas pilsētas pamatskolas rekonstruētās sporta zāles svinīgajā atklāšanā 30.novembrī pulcē-
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jās skolas audzēkņi, pedagogi, novada domes priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks, pašvaldības izpilddirektors Jānis Kalinka, Saimnieciskās nodaļas vadītājs Mārtiņš Vilciņš, Iepirkumu nodaļas vadītājs
Andris Rācenis, būvnieka SIA „Kvintets M” vadītāji Aivars un Gatis Marinsks, būvuzrauga SIA
„RS Būvnieks” pārstāvji, Bauskas 2.vidusskolas direktore un deputāte Vera Grigorjeva, Bauskas
sākumskolas direktore Linuta Ģerģe un vietniece un deputāte Inita Nagņibeda u.c.
Skolēni un pedagogi viesiem bija sagatavojuši interesantus un sportiskus pārsteigumus un sirsnīgus skolēnu priekšnesumus.
Skolas direktors Jānis Rumba atklāšanas pasākumā pateicās visiem sporta zāles renovācijas procesā iesaistītajiem speciālistiem. Viņš pastāstīja arī par paveiktajiem darbiem, kas piecos mēnešos
sporta zāles renovācijas gaitā ir izdarīti: telpas ir siltinātas, izbūvētas dušas telpas un ģērbtuves ar
apsildāmām grīdām zēniem un meitenēm, sakārtota ventilācijas sistēma, sporta zāles telpa tiek
apsildīta izmantojot siltuma paneļus, kas piestiprināti pie griestiem, pievadīts siltais ūdens. Sporta
nodarbību telpai ir kvalitatīvs segums, kā veikti ugunsdrošības sistēmas uzlabojumi.
Bauskas pilsētas pamatskolas renovācija īstenota par pašvaldības līdzekļiem, kam ņemts aizņēmums Valts kasē. Projekta kopējās izmaksas ir 299 523 eiro.

Andra Matuļenko, sabiedrisko attiecību speciāliste

novēlam visām skolām arī sasniegt,” norāda „Maxima Latvija” mārketinga vadītāja Zane Kaktiņa.
Izglītības atbalsta programmā „Savai skolai” var piedalīties visas Latvijas pirmsskolas izglītības
iestādes, skolas, profesionālās izglītības iestādes jeb arodskolas, kā arī privātie bērnudārzi. Kopumā Latvijā programmai reģistrējušās teju divas trešdaļas jeb 64% Latvijas skolu un bērnudārzu.
Visaktīvāk programmā „Savai skolai” iesaistījušās reģionālās skolas un bērnudārzi jeb 85% no
visām reģistrētajām izglītības iestādēm. 51% reģistrēto mācību iestāžu ir reģionu skolas, bet 34%
- reģionu bērnudārzi. Zemgales reģionā kopumā izglītības atbalsta programmai reģistrējušās 133
mācību iestādes, no tām 88 skolas un 45 bērnudārzi.
Plašāka informācija par programmu „Savai skolai”, kā arī izglītības iestādēm, kas jau reģistrējušās programmai, pieejama mājas lapā www.savaiskolai.lv. Tajā izglītības iestādes tiek aicinātas arī
regulāri atjaunot informāciju par sakrāto uzlīmju skaitu.

Jānis Beseris, SIA „Maxima Latvija”

Plāno nākamā gada pasākumu „Latviešu karavīrs
laikmetu griežos”

Noslēdzies iekļaujošās izglītības projekts Bauskas
2.vidusskolā

Noslēguma konference par SOS izglītības projektu Bauskas 2.vidusskolā notika 8.decembrī. Šis
projekts noritēja divos posmos no 2011.gada. Sākotnēji iekļaujošās izglītības projekta aktivitātes
bija plānotas trīs gadu garumā, vēlāk projekts divas reizes pagarināts par gadu. Šī gada nogalē
projekts noslēdzas un tālāk iestrādes tiek nodotas pašvaldības pārziņā, kurai jālemj par iesāktā
projekta finansējumu arī turpmāk. Domes priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks, uzrunājot konferences
dalībniekus, atzina, ka ir paveikts svētīgs darbs un pašvaldība savu iespēju robežās centīsies projekta iestrādes turpināt – pilnā apjomā, vai citādā variantā, par to vēl jālemj deputātiem. Līdzšinējais
finansējums saņemts no SOS Bērnu ciematu asociācijas.
Konferences vadītāja, projekta koordinatore psiholoģe Ilze Nagurāviča savā prezentācijā stāstīja
par izvirzītajiem un sasniegtajiem mērķiem – projekta vispārējais mērķis bija uzlabot izglītības
kvalitāti Bauskas 2.vidusskolā, bet specifiskais mērķis – izveidot sadarbību starp skolotājiem –
skolēniem – vecākiem – vietējo pašvaldību – partneriem, ar mērķi veicināt speciālo izglītību uz
bērnu orientētu pieeju.
Viņa pastāstīja, ka ir radīta pozitīva izglītības vide, uzlabota skolas infrastruktūra – atbalsta
personāls ieguvis piemērotas telpas nodarbībām, kā arī papildināta skolas materiālā bāze – telpu
renovācija, mēbeļu aprīkojuma iegāde, iekārtošana, projektora iegāde.
Kā pastāstīja mācību iestādes, kurā tika īstenots projekts, direktore Vera Grigorjeva – skolā ir ap
piecdesmit bērnu, kas apmeklē iekļaujošās izglītības nodarbības. Iekļaujošā izglītība palielina līdzdalību dažādos procesos – ne tikai izglītības, bet arī sociālajos, tā samazina izslēgšanas iespēju no
izglītības apguves procesa. Iekļaujošā izglītība mūsdienās strādā arī ar īpaši apdāvinātiem bērniem,
lai viņos attīstītu talantu. V.Grigorjeva atzina, ka īstenotais projekts deva iespēju individualizēt
mācību procesu.
Projekta rezultātā ne tikai izveidojusies atbalstošā pedagoģiskā personāla komanda, bet arī radīta pozitīva izglītības vide, izveidota sistēma, kas strādā un palīdz izglītojamajiem apgūt mācību
programmu, sniedz atbalstu vecākiem.
Konferencē savu viedokli par projekta ieguvumiem pastāstīja iesaistītie pedagogi, vecāki un
speciālais projekta pedagogs Gunita Ūdre, kas sacīja, ka viņas uzdevums bija atrast iespēju, kā
bērns var palīdzēt pats sev. Arī skolotāji paši mācās un gūst jaunu pieredzi darbojoties iekļaujošajā
pedagoģijā.
V.Grigorjeva pateicoties projektā iesaistītajiem speciālistiem atzina, ka projekta noslēgums nedrīkst ietekmē pedagoģisko procesu un bērnam ir jāvar atnākt pie sava pedagoga un saņemt palīdzību.

Andra Matuļenko, sabiedrisko attiecību speciāliste

Desmit skolas no Bauskas novada reģistrējušās
izglītības atbalsta programmā „Savai skolai”
Izglītības atbalsta programmā „Savai skolai” līdz šim reģistrējušās jau 72% jeb 133 Zemgales
reģiona mācību iestādes, lai pavasarī savā īpašumā iegūtu bumbas, mūzikas centrus, printerus,
datorus un citas mācību procesa modernizēšanai nepieciešamās lietas.
No Bauskas novada programmai reģistrējusies Bauskas Valsts ģimnāzija, Bauskas 2. vidusskola, Bauskas pilsētas pamatskola, Bauskas sākumskola, Codes pamatskola, Mežgaļu pamatskola,
Mežotnes pamatskola, Vecsaules pamatskola, Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestāde „Pasaulīte”, Bauskas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Zīlīte”.
Laika posmā no šī gada 2.novembra līdz nākamā gada 7.februārim iedzīvotāji par katru pirkumu
„Maxima Latvija” veikalos vērtībā virs 7 eiro saņem uzlīmes, ko tālāk var novirzīt sevis izvēlētai
izglītības iestādei, lai tā varētu savā īpašumā iegūt kāroto inventāru. Izglītības iestādes izvēlēto
inventāru saņems bez maksas.
„Šīs akcijas ietvaros, iedzīvotāji, nemainot savus iepirkumu paradumus, var sniegt būtisku atbalstu absolvētajām vai savu bērnu skolām un bērnudārziem. Tādēļ mums ir liels prieks, ka tik
daudz Latvijas mācību iestāžu jau ir reģistrējušās programmai un nospraudušas sev mērķus, kurus

Biedrības „Latvijas Ģenerāļu klubs” pārstāvji – valdes priekšsēdētājs, atvaļināts viceadmirālis G.A.Zeibots, atvaļināts pulkvedis J. Dalbiņš, Rekrutēšanas un jaunsardzes centra Jaunsardzes
departamenta direktors A. Strazdiņš 4.decembrī ieradās Bauskas novada pašvaldībā, lai ar pašvaldības vadību, atbildīgajiem speciālistiem un Bauskas jaunsardzes instruktoru Zigurdu Kalēju
pārrunātu nākamā gada 3.-4.novembrī plānoto pasākumu „Latviešu karavīrs laikmetu griežos”.
Paredzēts, ka pasākumā piedalīsies ap 250 – 300 jaunsargi, gaidas, skauti un mazpulki no visas
Latvijas. Jauniešu aktivitāšu sarakstā iekļauts gan nakts pārgājiens, gan ekskursija pa Bauskas novadu, lāpu gājiens un citas aktivitātes.
Paredzēts, ka potenciālie dalībnieki vispirms rakstīs tematisku projektu, kura nosaukums ir
„Baušķenieks – sava novada un Latvijas patriots”, tā būs pirmā atlase uz šo nozīmīgo pasākumu.
Nākamā gada pasākums Bauskā būs jau sestā pēc kārtas šāda veida aktivitāte. Pirmā notika Trikātā, bet šogad Bauskas novada pašvaldības pārstāvji novembrī devās uz Daugavpili, lai saņemtu
lāpu kā simbolu nākamā gada pasākuma norisei tieši Bauskā.
Paredzēts, ka līdz pasākumam tiks organizētas vēl vairākas koordinējošas sanāksmes.

Andra Matuļenko, sabiedrisko attiecību speciāliste

Veselības ministrs Gints Belēvičs darba vizītē
apmeklēja Bausku

Ministrs apmeklēja Bauskas
poliklīniku
un
stacionāru
un
atzina, ka Bauskas slimnīca un
poliklīnika
ir
augstā
līmenī,
gan pakalpojumu
daudzveidības,
gan izmeklējumu
tehniskā aprīkojuma ziņā. Slimnīca un stacionārs visu laiku ir
attīstījusies. Arī
pēc tam, kad ārstniecības iestāde
zaudēja slimnīcas
statusu. Sarunā ar ministru, slimnīcas vadība atzina, ka Bauskā trūkst ginekologu. Tiek praktizēts
piesaistīt augsta līmeņa speciālistus no Rīgas.
Ministrs tikās arī ar ģimenes ārstiem, kuri ļoti vēlējās dzirdēt par gaidāmajām izmaiņām nākamā
gada budžetā medicīnas jomā. Ministrs atzina, ka liela daļa budžeta novirzīta aizsardzības jomas
stiprināšanai, tomēr 10 miljoni mediķu algu paaugstināšanai ir rasti un nākamā gadā izmaiņas būs.
Dakteri ministru iztaujāja arī par jauno Ārstniecības likumu, kurš vēl gan ir izstrādes stadijā un
ministrs aicināja mediķus iesaistīties, lai kopējiem spēkiem varētu izstrādāt tiešām labu Ārstniecības likumu.
Ministrs ģimenes ārstiem sacīja, ka nākotnē liels uzsvars tiks likts uz e-pakalpojumu attīstību
medicīnas jomā.
Pēcpusdienā veselības ministrs tikās ar pašvaldības domes deputātiem. Diskusijā tika uzdots
jautājums par to, kā Bauskas stacionārs varētu atgūt slimnīcas statusu. Sarunā ministrs apsolīja, ka
tiks pārskatīts hospitalizācijas plāns, (jo slimnīcas statuss pats par sevi neko nedos), lai pēc iespējas
vairāk slimnieku tiktu nogādāti Bauskā, jo Bauska var atslogot Rīgas slimnīcas, jo ir atbilstoša
aparatūra un speciālisti.
Bauska ir viens no retajiem pozitīvajiem piemēriem. “Kad es to visu esmu redzējis, man ir gatavība ar konkrētiem līdzekļiem atbalstīt Bauskas slimnīcu,” atzina ministrs..
Ir jāsaprot, ka Bauskā nebūs dzemdību nodaļas, bet Bauskā var būt daudz kas cits. Bauskas slimnīca ir viena no retajām, kurai ir visi trīs posmi: diagnostika, ārstniecība, rehabilitācija.

Andra Matuļenko, sabiedrisko attiecību speciāliste
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Bauskas Novada Vēstis

Mans sapnis bija kļū

Viņu sauc Linda Jakutāviča. Mūsu novada meitene, kas sapņoja kļūt par miesassargu. Dažādu apsvērumu dēļ šis sapnis gan nepiepildījās, bet viņa kļuva par brīnišķīgu sporta skolotāju
Codes pamatskolā, kur strādā jau 15 gadus. Tieši šodien, kad pie lasītājiem dodas “Bauskas
Novada Vēstis”, Linda brauks uz Rīgu, kur notiks Izglītības un zinātnes ministrijas organizētā
konkursa “Gada sporta skolotājs 2015” fināla pasākums. Fināliste – viena no trim – ir arī Linda.

Viņi nezina latviešu tautas pasakas, bet zina beibleidus, pokemonus, kas sitās. Atceros, ka es pati
desmitos vakarā atgriezos no kalniņa Līdumā. Kā sniega pika. Bet bija forši. Tagad bērni nevar
atrauties no mobilajiem telefoniem. Arī stundās ne. Man ļoti patīk vienas mūsu skolotājas metode (kas savulaik bija mana audzēkne), viņa stundas sākumā apstaigā klasi ar kastīti un bērni tur
negribīgi, bet saliek mobilos. Apsveicu! Lai nu viņai tas izdotos pēc iespējas ilgāk. Iespējams ka
vecākajās klases tas vairs nebūs tik vienkārši kā tagad, trešajā.

Linda, pastāsti, kas tā ir par aktivitāti, kur tu nupat ar panākumiem esi piedalījusies? Mēs
tevi apsveicam!
Paldies par apsveikumiem. Aktivitāte bija ikgadējais konkurss sporta skolotājiem “Gada sporta
skolotājs 2015”. Tā bija iespēja daudziem. Zinu, ka citus gadus no mūsu novada ir startējuši vairāki
pedagogi, bet šogad biju es viena.

Vai bērniem vajadzētu vēl papildus nodarbības sportā, vai pietiek ar tām, kas ir skolā?
Vajag papildus. Dažām klasēm ir trīs stundas. Es strādāju tā, lai bērniem būtu interesanti nākt.
Rotaļu elementi mijas ar metodiskiem elementiem, kas jāapgūst programmā. Bērniem ļoti patīk
stafetes. Nu basketbolu caur rotaļām nekādi… Mācāmies, jo jābūt rezultātiem. Strādāju papildus
ar bērniem, lai mums būtu rezultāti. “Jaunatnes sporta laureātā” vienmēr mums bijušas godalgotas
vietas un to bez papildus darba panākt nevar. Arī šogad mums ir otrā vieta.
Vai arī tavā praksē ir mammu rakstītas atbrīvojuma zīmes no sporta, kurām nav
īsti seguma?
Jā ir. Vissliktākais ir tas, ka bērni pie tā pierod un manipulē. Man jārespektē vecāki,
sportā bērns nepiedalās. Manā praksē bija gadījums, kad ļoti labs puisis, ar labiem rezultātiem man saka, ka šodien negrib sportot. Es saku, ka ārsta zīmes tev nav. Viņš saka:
“Vajag? Tūlīt būs!” un bija arī. Potītes izmežģījums bija rakstīts.
Ir ļoti labi, ka ir viens tāds atskaites pasākums, kad atskaties uz paveikto.
Jā, tas tiešām ir ļoti labi. Es bērniem stāstu, ka tas ir mūsu kopējais darbs un panākums
ar ko varam lepoties. Sākumā domā – ai, kāpēc mums jāpiedalās. Pēc tam ir gandarījums.
Ir ļoti pozitīvi, ka esam dalīti skolu grupās un prieks, ka varam stāvēt arī blakus lielajām
skolām. Man ir soļotājas meitenes un vieglatlētes. Ar bērniem ir jārunā, jāpārliecina. Es
smejos, ka jāpalīdz tikt pāri tā saucamajam “brūtes periodam”.

Austrumu cīņu laiks

Kas tevi pamudināja šim solim? Varbūt pati izlēmi?
Mani mudināja mūsu skolas direktore Laila Jurcika, kas teica: “Linda tu tak vari. Tu vari! “Es
atbildēju, ka man nemaz nav laika, jo ļoti daudz darba, mana audzināmā klase ir arī dalībniece
konkursā “Gada klase”. Protams, ka direktore mani iedrošināja un pārliecināja. Es piekritu. ”Labi,
lai tā būtu, bet nepeļat, ja es nekur tālu netikšu”.
Kādas aktivitātes tev bija jāveic?
Bija tā, ka bija jānovada un jāuzfilmē sporta stunda savā skolā un jānosūta vērtēšanai. Bija
prasīts arī apraksts par mani, manu darbu un aktivitātēm. Skatos – direktore tik daudz sarakstījusi,
pati jau tā neapkopoju visu, tāpēc biju izbrīnīta, ka tik daudz. Tie, kas tika finālā devās uz Rīgu,
lai vadītu paraugstundu kādā no Rīgas skolām. Šogad vadījām klātienē stundu Rīgas Valsts vācu
ģimnāzijā. Man bija jāvada nodarbība 10.klases audzēkņiem. Tā ir vecuma grupa ar ko ikdienā
nestrādāju. Komisija bija klāt un vērtēja – radošumu, izdomu, metodiku. Mēs bijām izvirzīti četri,
bet rezultātā sacentāmies trīs. Laikam jau labi gāja, ja reiz saņēmu uzaicinājumu uz fināla pasākumu. Biju uztraukusies. Sajūtas tādas, it kā es dotos uz kvalifikācijas eksāmenu sporta akadēmijā.
Kāda ir tā lielā balva, par kuru cīnies?
Tiekot finālā, nopelnīju savai skolai 500 eiro sporta inventāra iegādei. Mani audzēkņi arī seko
līdzi tam, kā man veicas. Puiši teica: “Skolotāj, mēs par jums turam īkšķus. Mēs savu darbu izdarījām, tagad gaidām no jums!” Tad es nodomāju, ārprāts, es tak nevaru iegāzt savējos! Komisija
teica mums visām trim, lai katra gatavojam runu. Tagad es ar to runu pa māju staigāju un domāju,
ko varētu teikt, kā labāk…Ceru, ka man kāds uz lielo pasākumu dosies līdzi.
Gribētos jau.

Kā sākās tavas sportistes gaitas?
Mans sākums sportā bija austrumu cīņas. Man brīnišķīgais treneris ir Sergejs Kirtovskis.
Pēc dabas es esmu liela auguma un tas bija kaut kā jāliek lietā. Kaut gan pašā iesākumā es
gāju uz vieglatlētikas treniņiem pie trenera Prīša. Septiņi apļi iesildīšanās!!! Es domāju –
ak, Dievs! Es tak to nevaru. Lodi - jā. Arī augstlēkšana gāja tīri labi. To lielo ķermeni tak
jāprot arī pacelt. Bet beigās domāju – nē, nē. Beigās aizejot pie Kirtovska – sapratu, ka tas
ir mans. Mēs tak tur uzaugām. Man jau toreiz patika filmas ar austrumu cīņām, bet es to neuztvēru kā pāri darīšanu, bet gan kā aizsardzību. Kad trenējos un skrēju krosiņu pa Līdumu
man pieteicās skriet līdzi viens bariņš mazu puišeļu. Tā nu mēs visi tur regulāri trenējāmies. Biju
viņu neoficiālais treneris, Linda smaida. Viens no puikām strādāja par apsargu pēc tam.
Tev sportā bija arī vērā ņemami rezultāti.
Jā bija diezgan labi sasniegumi Baltijas kausā. Esmu bijusi sacensībās Somijā, kur paliku vissāpīgākajā ceturtajā vietā. Tam visam īstenībā vajadzēja naudu. Šis sporta veids nav no lētajiem.
Kādas krāsas josta tev ir pašai cīņas mākslā?
Es paliku pie sarkanās. Tad, kad vajadzēja stāties augstskolā, sportam laika vairs neatlika.
Ko sports personības izaugsmē devis tev pašai?
Noteikti fiziskā sagatavotība, kas palīdzēja iestāties augstskolā. Un jau tad man bija pirmā prakse nodarbībās ar jaunākajiem. Kirtovskis nebaidījās man uzticēt. Es teicu, ka pierādīšu, ka es varu.
Tā bija mana iniciatīva. Sports deva arī stiprāku ķērienu cīņā par savu mērķi.

Skatoties kartē – uz Codi
Kā sakrita zvaigznes, ka kļuvi par sporta skolotāju?
Es nemūžam nevarēju iedomāties, ka varētu kļūt par skolotāju. Jūs taču atceraties kādus nedarbus mēs darījām (Linda ir mana bijusī skolniece. A.M.). Tāpēc es tagad ļoti labi saprotu savus audzēkņus. Kādreiz jau man pārmet un saka: “Skolotāj, jūs mūs nesaprotat!” Ko ES nesaprotu? Un kā
vēl saprotu. Visādi man savā laikā gājis. Bet tas ir interesanti, ka no lielākā “razbainieka” iznākusi

Kādas bija sajūtas, kad jānovada paraugstunda pavisam svešai klasei un
vēl komisijas klātbūtnē?
Bija jau satraukums. Esmu pateicīga, ka līdzi man brauca skolas direktore un
lietvede, kas bija šoferītis. Starpbrīdī piegāju klasei klāt un, kā mana jau iepriekš
stāstīja, mana klase būšo “zinīšu”klase. Ļoti gudri bērni, ar labām sekmēm. Nodomāju- “nu i sveiki”. Parasti jau tie bērni, kas daudz un labi mācās sportā nav
tie paši labākie. Bet klase mani pārsteidza. Viņi bija fantastiski, ļoti pretimnākoši, atsaucīgi. Klasē 28 bērni, bet reāli strādāju ar 17, jo daudzi bija devušies uz
bioloģijas olimpiādi. Tas bija man ierastais skaits.
Tu sajuti, kā ir darboties ar pilsētas bērniem. Saki vai ir atšķirība – strādāt ar pilsētas vai lauku bērniem?
Grūti teikt. Vispār mazajiem jauniešiem tagad stipri nav “robežas izjūtas”.
Vai es gribētu strādāt ar 30? Es nezinu. Skolotājam ir grūti. Viņi skrien kā skudras. Ja nebūtu izvēles, strādātu, bet man patīk savā skolā.
Kāda ir tagad bērnu fiziskā sagatavotība? Cik viegli vai grūti ir tik galā
ar minimālajām prasībām?
Sagatavotība ir ļoti sāpīgs jautājums. Daudziem bērniem ir stājas problēmas
un pilnīgi nav līdzsvara izjūtas. Pie tā vajadzētu daudz strādāt jau pirmsskolā.
Vēl problēma ir vīrusu slimības, kad bērni līdz galam neizslimo. Bērns it kā būtu
sportotājs, bet nav lokanības. To ļoti ietekmē ilgstoša sēdēšana pie datora. Kā
bērni sēž klasē!!! Šķībi greizi un tā katru dienu. Ļoti palīdz dejošana, kas uzlabo
stāju. Man prieks par vecākiem, kas savus bērnus laiž vēl citās aktivitātēs. Ja
nebūs izcilu sporta rezultātu, bērns būs daudz guvis priekš sevis, savai veselībai.
Vai mūsdienu modernās tehnoloģijas, to nesabalansēta lietošana, nelaupa bērniem pilnvērtīgu bērnību?
Protams! Tā ir. Salīdzinu pirmo audzināmo klasi ar tagadējo – ļoti atšķiras.
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ūt par miesassargu
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skolotāja. Es biju diezgan mistiskus mērķus sev uzstādījusi, jo gribēju kļūt par miesassargu. Goda vārds! Man treneris vēl pārprasīja: “Linda, tiešām?” Nu protams, ka
jā! Meklēju, ņēmos, kur var iestāties un apgūt šo amatu, bet neatradu. Bija tikai tādas
privātās struktūras. Ar visu šo ņemšanos un meklēšanu es nokavēju iestāšanos citās
augstskolās. Nu tad pa galvu pa kaklu uz Latvijas universitāti. Fizisko izturēju, bet
uzdevumus – cietos riekstus – nepaspēju laikā un tālāk netiku. Maksas grupu pavilkt
nevarējām. Gadu gāju uz visādiem kursiem, beidzu kulinārus un trenējos pie sava
foršā trenera Kirtovska. Strādāju arī kafejnīcā par palīgu. Gads riņķī jādomā atkal.
Sāku mācīties. Kamēr brīvāks laiks, es virtuvē apkrāvusies ar enciklopēdijām studēju
anatomiju. Kolēģes prasīja, vai tik es neesot saslimusi…
Kur tagad biji nodomājusi stāties?
Domāju uz LU vairs nav ko. Laižu uz Sporta akadēmiju. Konkurence liela. Bija
fiziskais pārbaudījums un anatomija. Nokārtoju eksāmenu. Akadēmijā visupirmām
kārtām ņēma Murjāņu audzēkņus. Man punktu bija pietiekoši. Es pat biju “novicojusi” tos 1800 m ar normālu rezultātu, bet ...paliku trešā aiz svītras un budžeta grupu
man neredzēt. Varēju tikt studēt par naudu. Aiz manis palika vēl daudz jo daudz, kam
pat nebija izredžu par maksu tikt, jo vietu nebija. Šajā brīdī lielu lomu nospēlēja mani
vecāki. Zvanīju mammai, mamma teica – nepadodies, naudu dabūsim. Toreiz tie bija
150 lati. Liela nauda. Pa visiem naudu savāca un es tiku mācīties. Otrajā, trešajā kursā
tiku budžetā. Visādi gāja, līmenis jānotura. Trenējos džudo, tas man patika.
Kas bija grūti?
Man bija jātiek galā labi, jo cita varianta nebija. Maksas mācībām man naudas
nebija. Mums bija nodarbības anatomijā, ko tīri fiziski nebija viegli izturēt. Mācības
pie eksponāta (līķa), lai apgūtu to, kā darbojas muskuļi. Ne visi to varēja…Liku kursa
biedrenēm, lai mani nobildē. Man jābūt pierādījumam, ka esmu tā mācījusies.
Kā nokļuvi Codes pamatskolā?
Kad biju aizcīnījusies līdz trešajam kursam, sapratu, ka jāsāk domāt par darbu. Sākām jau bakalaura
darbu rakstīt. Aizgāju uz dekanātu, tur ir ziņojuma dēlis. Mani piesaistīja tāds trekns sarkans punkts.
Lasu: vajadzīgs sporta skolotājs Codē. Domāju – nu ļoti kaut kas dzirdēts (smejas). Stāvu pie kartes,
velku tā ar pirkstu, skatos – o, Bauska tepat. Es tak braucu tur garām uz Rīgu! Dzīvodama Bauskā
Codē nebiju bijusi. “Brūtes gados” pa tumsu uz diskotēku. Smieklīgi! Ar autobusu atbraucu, pēc kartes
kāpu ārā. Tagad visi par to smejas. Toreizējais skolas direktors Georgijs Ostrovskis man uzticējās. Es
visu laiku iekšēji pie sevis baidījos: ka tik nu es varētu… Bet kāpēc ne?, es sevi mierināju. Prakse tak
man ir bijusi. Tā es uzsāku darba gaitas Codes pamatskolā un pabeidzu akadēmiju neklātienē.
Tagad tu esi pedagogs ar zināmu pieredzes krājumu. Kādi ir tavi pedagoģiskie sapņi?
Man pie sevis ir tāda doma – būtu patīkami izaudzināt kādu treneri, skolotāju, kādu olimpieti.
Es gribētu redzēt savus audzēkņus dzīvē sasniedzot mērķus, ko viņi sev izvirzījuši. Es esmu no
cilvēkiem, kam nauda nav pirmajā vietā, bet man patīk, ka manu darbu novērtē. Mana draudzene
smejas par mani – tev jau Linda tik tas gods un slava, tev jau naudu nevajag! Es kādreiz redzu domās vīziju un tad saprotu, ka man jādara tā, tā un tā. Tā rodas mērķi uz ko tiekties. Man ir jautāts,
vai es negribētu kādu pakāpienu augstāk pa karjeras kāpnēm pakāpties. Laikam nē, man patīk tas,
ko es daru un es neredzu svarīgāku uzdevumu savā dzīvē par bērnu izglītošanu. Es daru to, kas man
patīk. Ir nogurums, ir stresiņš, skriešana, bet tas viss piepilda manu dzīvi.

Par vaļaspriekiem un nemiera garu
Vai tev ir kādi vaļasprieki?
Man patīk eksperimentēt virtuvē ar garšām. Man sanāk brīnišķīgas kūkas. Es daudz cepu. Neesmu māksliniece, bet cepu no sirds. Manam dēlam Oskaram arī patīk darboties virtuvē.
Man patīk arī peldēt.
Man ir Ziemassvētku mērķis – visi brauksim uz mežu pēc eglītes. Un lai manējie neskatās uz
mani šķībi. Mēs brauksim!
Kā ģimene tevi saprot, ka esi ikdienā prom līdz vēlam vakaram.
Mums ir gājis visādi. Vīrs pēc dabas ir mierīgs cilvēks ar zelta rokām. Kādreiz mums ir bijušas
sarunas par to, ka es nekad neesmu mājās. Tagad esam saraduši, pieņēmuši viens otru. Arī dēls man
ir aizrādījis, ka esmu par maz mājās. Ir bijis laiks, kad strādāju dažas dienas skolā, pārējās dienas
kafejnīcā cepu bulciņas. Arī svētdienā. Tas bija grūti. Nostrādāju divus gadus bez nevienas brīvdienas. Tagad ir viss iegrozījies stabilā gultnē. Ai, bet es nesūdzos, ir labi. Es daru to, kas man patīk.

Tev ir tik saspringts dienas ritms. Tu gribētu varbūt mājas sēdēt?
Nevaru. Atvaļinājumā nevaru mierīgi nosēdēt, man vajag rosīties. Vismaz uz skolu aizbraukt
puķes apliet. Arī pa veikaliem man nepatīk staigāt. Varu īslaicīgi pastaigāt pa mēbeļu, santehnikas,
saimniecības preču veikaliem – tikai ne pa apģērbu veikaliem.
Linda, varbūt kaut ko es nepavaicāju, ko vēlējies sacīt?
Milzīgu ieguldījumu manos visos centienos man deva vecāki. Man ir ļoti stingra mamma, ļoti.
Bet viņa bija taisnīga un atbalstīja mani. Teica izvēlies un es tevi atbalstīšu un tā arī bija.
Paldies maniem kolēģiem, skolēniem un viņu vecākiem par kopā būšanu ar mani. Bez kolēģu
atbalsta būtu ļoti grūti. Paldies prasīgajai, ļoti cilvēcīgajai, dāsnajai sporta skolas direktorei Birutai
Grantiņai! Un bez ģimenes atbalsta jau ar nekur!
Lindas Ziemassvētku vēlējums
Lai Ziemassvētku gaišums silda sirdis un Jaunajā gadā novēlu saglabāt iegūto, paveikt nepaveicamo, sasniegt iecerēto.
Lindas Ziemassvētku recepte
Silti speķa pīrādziņi un piparkūkas – tas vienmēr kopā ar dēlu tiek gatavots Ziemassvētku
pēcpusdienā. Mums vienmēr uz galda būs 9 ēdieni, esmu seno labo kotletīšu, kāpostiņu, zirņu
cienītāja. No tradīcijām neatkāpjos.

Par Lindu

Codes pamatskolas direktore Laila Jurcika
Nozīmīgākā Lindas rakstura īpašība ir mērķtiecība, ja viņa ir uzstādījusi mērķi, tad uz to tiecas
ar visiem spēkiem, sevi nežēlodama. Linda prot aizraut savus skolēnus un motivēt viņus darbam,
kā rezultātā panākumi neizpaliek. Sports nav visa Lindas dzīve, viņai ir arī citas aizraušanās, viena no tādām ir kulinārija. Lindas meistarstiķis ir garšīgu un skaistu kūku cepšana.
Treneris Sergejs Kirtovskis
Mērķtiecīga, komunikabla, jautra, sportiska un enerģiska. Mēs kopā mācījāmies arī sporta akadēmijā. Linda bija spilgta audzēkne ne vien ar labajiem sasniegumiem sportā, bet arī ar izpalīdzību un sirsnību. Lai viņai viss izdodas! Lai top jaunas uzvaras!

Andra Matuļenko, sabiedrisko attiecību speciāliste

Ziemassvētku sveicieni
Mums ir lielākas mājas, bet mazākas ģimenes
Vairāk sadzīves tehnikas, bet mazāk laika.
Mums ir vairāk zinātnisko grādu, bet mazāk veselā saprāta, vairāk
zāļu, bet mazāk veselības.
Mēs dzeram un smēķējam pārāk daudz, smejamies pārāk maz, braucam pārāk ātri, ejam gulēt pārāk vēlu un pieceļamies pārāk noguruši.
Lasām pārāk maz, skatāmies televizoru pārāk daudz un pārāk maz

lūdzamies.
Mēs runājam pārāk daudz, mīlam pārāk reti un neieredzam pārāk bieži.
Esam iemācījušies, kā izdzīvot, bet neprotam dzīvot. Esam pievienojuši gadus dzīvei un nevis
dzīvi gadiem.
Mēs esam veikuši ceļu uz Mēnesi un atpakaļ, bet mums ir grūti pāriet pāri ielai , lai satiktu
jauno kaimiņu. Mēs tērējam vairāk, bet mums pieder mazāk, pērkam vairāk, bet priecājamies
mazāk.
Pavadiet kādu mirkli vairāk ar saviem mīļajiem, jo viņi nebūs ar jums mūžīgi. Pasakiet laipnu
vārdu kādam, kurš lūkojas uz jums no lejas ar apbrīnu, jo šis mazais cilvēks drīz izaugs un nebūs
jūsu tuvumā. Laipnība ir vienīgais dārgums, ko varam dāvināt no sirds un kas nemaksā ne centa!
Atcerieties pateikt “ Es tevi mīlu” savam draugam un saviem mīļajiem, bet, galvenais, tā arī
domājiet! Lai mūs saprot uz zemes un palīdz no debesīm!
Šīs ir Džordža Karlina pārdomas, kurām šajā Ziemassvētku gaidīšanas laikā pievienojos
arī es un visiem Dāviņu pagasta ļaudīm novēlu veselību, optimismu un savstarpējo sapratni.
Priecīgus Ziemassvētkus un veiksmīgu 2016. gadu!

Līvija Šarķe, Dāviņu pagasta pārvaldes vadītāja

Lai Ziemassvētki sirdī iemet baltu zvaigžņu klēpi, kas sasilda un
sniedz brīnumainu spēku.
Lai Jaunajā gadā rokas un prāts gurst tīkamā darbā, bet spēkus lai
atjauno tuvu un mīļu cilvēku klātbūtne.

Ceraukstes pagasta iedzīvotājus svētkos sveic
Ceraukstes pagasta pārvalde

Zvaigznes zilas, tālas, aukstas
Mirdz uz tumšās debess plaukstas,
Atnāk ziemas naktī saltā mīlestības brīnums baltais.
Atnes zaļu egles zaru, atnes gaišu sveces staru,
Silti, silti, klusi, klusi sirds ar gaismu pielijusi!
Ceraukstes tautas nama amatieru kolektīvu dalībniekiem, vadītājiem un visiem pagasta kultūras dzīves atbalstītājiem jaukus, mīļus Ziemassvētkus! Veselību, dzīvesprieku un veiksmi
Jaunajā gadā!

Ceraukstes pagasta kultūras pasākumu organizatore
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Aktualitātes novadā

Pagastu bibliotēkās notikuši daudzveidīgi pasākumi

Kluss kā sapnis, mīļš kā glāsts...
Skaists kā bērnu dienu stāsts...
Svētku prieks pār zemi nāk!
...un vēl viens gads būs aizvadīts, mums prieks par ikvienu jaunu lasītāju, bibliotēkas pakalpojumu izmantotāju un ikvienu, kurš ir apmeklējis kādu no daudzajiem pasākumiem, kas tiek organizēti
Brunavas pagasta bibliotēkās. Jau otro gadu Brunavas un Grenctāles bibliotēkas darbojās Latvijas
– Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektā piedāvājot izglītojošas aktivitātes dažādām
mērķa grupām.
Bibliotēkas mainās
līdzi laikam, tās vairs
nav tikai grāmatu krātuves, tās darbojās kā mazi
kultūras un informācijas
centri savos pašvaldību
ciematos. Brunavas pagastā ir divas bibliotēkas un abas piedāvā ļoti
dažādus pasākumus, bet
ir arī tādi, kas tiek organizēti kopā.
Neliels ieskats aizvadītajā gadā. Brunavas
bibliotēku
apmeklēja
Mežgaļu pamatskolas bērnudārza audzēkņi, jo bija pasākums – veltīts pasaku meistara H.K.Andersena 210.gadu jubilejai. Rūpējoties par veselību, Brunavas bibliotēkas apmeklētājiem bija iespēja
tikties ar grāmatas “Veselību pilienu pa pilienam” u.c. autori Akvelīnu Līvmani. Vasaras sākumā, kopā ar pagasta amatniekiem un rokdarbniecēm devāmies uz Brīvdabas muzeju, lai gadatirgū
apskatītu citu veikumu un smeltos idejas jauniem darbiem kopjot latviskās tradīcijas. Grenctāles
bibliotēkā norisinājās dažādas radošās pēcpusdienas, maijā tika gatavoti māmiņām ziedi no kreppapīra, septembrī bija “Pankūku balle”, kurā dalībniekiem bija iespēja degustēt un vērtēt dažās
pankūkas. Abas bibliotēkas ir aktīvas, ne tikai sava pagasta robežās, tās aktīvi piedalījās Bauskas
novada “Pagalmu svētkos”, apmeklētājiem piedāvājot radoši izpausties un izgatavot katram savu
“naudas podiņu”. Tā kā Brunavas puses meži ir slaveni ar labām sēņu vietām, rudens pusē brunavieši tikās ar Latvijas Dabas muzeja speciālisti – mikoloģi Initu Dānieli. Rudens pusē savu 70
jubileju būtu svinējis Uldis Stabulnieks, par godu šim notikumam pie lasītājiem ceļu ir uzsākusi
grāmata “Tik un tā...” un Brunavas bibliotēkā bija muzikāla pēcpusdiena, kur U.Stabulnieka dziesmas izpildīja Jurgita Červinska. Kad lielie lauku darbi bija apdarīti, uzņēmēji un zemnieki devās
pieredzes apmaiņas braucienā uz Jelgavu. Kopjot un veicinot patriotisko audzināšanu, sadarbībā ar
pašvaldību tika organizēts “Lāčplēša dienas lāpu gājiens”. Dzejas dienas ietvaros Grenctāles bibliotēkā bija tikšanās ar dzejnieci Agnesi Kūmu-Bušu. Šis bija tikai neliels ieskats no aizvadītā gada.
Mēs vēlamies pateikt lielu paldies visiem, kas apmeklē mūsu organizētos pasākumus un visiem
tiem, kas tos atbalsta un ir mūsu sadarbības partneri!

Ilze Kursiša, Brunavas bibliotēkas vadītāja
Baiba Kopilova, Grenctāles bibliotēkas vadītāja

Veselīga dzīvesveida aktivitātes Brunavas pagastā
Darba dienās vakara tumsā, reizēm mēness gaismā, Brunavas pagastā uz ceļa var sastapt savādus cilvēkus, kuri labprāt vēlētos, lai automašīnas brauktu pēc iespējas mazāk. Savukārt šoferīši
jau iztālēm pamana atstarojošās virsdrēbēs tērptus cilvēkus un nedaudz satrūkstas no domas, ka
varbūt policija sagaida, varbūt kas atgadījies. Piebraucot tuvāk, ir skaidri saredzams, kas maliņā
pagājuši aktīvi cilvēki, kas pēc darba dienas ir devušies laukā izkustēties svaigā gaisā, līdzi ņemot
nūjas. Tie ir nūjotāji, kas saprot, ka pēc mazkustīgās darba dienas ir nepieciešamas kustību aktivitātes svaigā gaisā. Vairāki pētījumi apstiprina, ka brīvdabas fiziskās aktivitātes atstāj būtisku
ietekmi uz cilvēka veselību un garastāvokli. Kustības svaigā gaisā un saikne ar dabu pazemina stresa līmeni un uzlabo noskaņojumu.
Salīdzinot ar parastu soļošanu, nūjošana (ievērojot pareizu tehniku)
sadedzina par 46% vairāk kaloriju
nekā soļošana bez nūjām (Cooper
Institute pētījums Dallasa, ASV,
2002), nodarbina ap 90% cilvēka
ķermeņa muskulatūras, nostiprina
ķermeņa augšdaļu - vēdera, krūšu,
muguras un roku muskulatūru, atvieglo un samazina kakla un plecu
muskulatūras sāpes, samazina slodzi uz locītavām, uzlabo kakla un
krūšu daļas kustīgumu, nūjas soļojot sniedz stabilitāti un līdzsvaru,
paaugstina soļošanas drošību, novērš iespēju nokrist un nūjošana ir
aizraujošāka par vienkāršu soļošanu.
Brunavas pagasta centrā nūjošanas nodarbības uzsākām jau maijā un turpinām to darīt joprojām.
No 21. līdz 27.septembrim Veselības nedēļas ietvaros Brunavas pagasta „Ērgļos” tika organizētas
sacensības „Katram savus kilometrus”. Viena no disciplīnām bija nūjošana. Piedalījās 16 nūjotāji
un kopā nedēļas laikā veica 134 km.
Nūjas mums laipni atvēl Mežgaļu pamatskola, kura piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas
izsludinātajā projektu konkursā „Sporta inventāra iegāde vispārējās izglītības iestādēs”. Šī projekta
ietvaros skola ieguva slēpošanas un nūjošanas inventāru, kuru neliedz izmantot arī pieaugušajiem.
Nūjošanas nodarbībās katrs var izvēlēties sev piemērotāko nūju garumu un ar laiku iegādāties
savas nūjas. Ir cilvēki, kas nāk regulāri uz nodarbībām, bet ir cilvēki, kas atnāk, apgūst tehnikas
pamatus un nūjo sev vēlamā laikā.
Septembrī Eiropas sporta nedēļas ietvaros sākām nūjošanas nodarbības arī Grenctālē. Tur jau
bija sievietes, kas bija iegādājušās savas nūjas un kopīgi veikušas daudz kilometrus. Viņas atzina,
ka nūjošanas nodarbības instruktora vadībā ir interesantākas un efektīvākas. Iestājoties tumšajam
laikam, vienojāmies, ka nūjošanu Grenctālē nomainīsim pret vingrošanu. Tā nu Grenctāles kultūras nams uz brīdi pārtop par fitnesa klubu, kurā nodarbībās piedalās vairāk nekā 20 vingrotāju.
Kā atzīst pašas vingrotājas, viņas nāk gūt pozitīvas emocijas, kustību prieku, veselību un skaistu
augumu. Dārza darbi ir beigušies un, lai neiesūnotu, ir jākustas arī ziemā. Inta priecājas, ka dzīvo
skaistā vietā ar skaistu kultūras namu, kurā ir daudz iespēju sevi pilnveidot. Ir patīkami, ka ir dota
iespēja kopā ar mazbērniem pavingrot un izkustināt vecos kaulus.
Katrs vingro atbilstoši savām spējām, lai nenodarītu pāri savam organismam, bet, lai stiprinātu
ķermeņa muskulatūru un uzlabotu visa organisma darbību. Vingro bērni, vingro vecāki un vingro
vecvecāki. Vingro katrs, kas novērtē fizisko aktivitāšu nozīmi veselības uzlabošanā.

Dace Kalniņa, Brunavas pagasta sporta pasākumu organizatore

Bauskas Novada Vēstis
Galvenās tūrisma aktivitātes 2015.gadā

Bauskas Tūrisma informācijas centrs (TIC) 16.decembrī atpūtas kompleksā „Rožmalas” organizēja Bauskas un apkārtnes 2015.gada tūrisma sezonas noslēguma pasākumu, kurā Bauskas TIC
iepazīstināja ar īstenotajām aktivitātēm un to rezultātiem, bet tūrisma objektu saimnieki prezentēja
statistikas datus un novērotās tūrisma attīstības tendences. Šogad atjaunota tradīcija un tika suminātas personas un iestādes, kuras aktīvi iesaistījušās Bauskas un apkārtnes tūrisma attīstībā, sekmējušas apkārtnes popularizēšanu, iniciējušas un aktīvi iesaistījušās dažādu tūrisma produktu attīstībā.
Atskatoties uz galvenajām aktivitātēm:
Bauskas TIC gada nogalē ieguvis vairākas atzinības gan Tieslietu ministrijas Valsts valodas centra rīkotajā akcijā „Latviešu valodai draudzīga vide”, gan Eiropas izcilāko tūrisma galamērķu jeb
EDEN projekta konkursā “Tūrisms un vietējā gastronomija” ar maršrutu “Gastronomiskais ceļojums cauri gadsimtiem Bauskas novadā”. Abas atzinības iegūtas cītīgi strādājot iepriekšējos gados.
No 11.līdz 18.novembrim sadarbībā ar tūrisma pakalpojumu sniedzējiem noorganizēta pirmā
„Bauskas kafejnīcu patriotiskā nedēļa”, kurā piedalījās deviņi uzņēmumi un interesi par piedāvājumu izrādīja ļoti daudzi baušķenieki, pat tuvāko novadu iedzīvotāji. Šo pasākumu turpināsim un
jau nākamgad februāra otrajā pusē no 16.līdz 28.februārim rīkosim otro patriotisko kafejnīcu nedēļu
veltītu Lietuvas un Igaunijas neatkarības dienām.
Novembrī, sadarbībā ar Bauskas muzeju un Bauskas pils muzeju tika noorganizēti pirmie „Bauskas gidu kursi”, kuros potenciālie un esošie gidi tika iepazīstināti ar Bauskas pilsētas un pils vēsturi,
arhitektūru, novada attīstības plāniem. Kursi guva lielu atsaucību ne tikai no vietējiem novada iedzīvotājiem, bet arī Jelgavas, Dobeles un Rīgas gidiem. Mums prieks, ka ir iesūtītas jau pirmās ekskursiju maršrutu idejas un vairāki gidi gatavi svešvalodās vadīt ekskursijas pa Bauskas pili un pilsētu.
Sekmīgi veiktas dažādas mārketinga aktivitātes: izdoti vairāki bukleti kā „Bauskas pilsētas plāns”
un „Kāzas Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadā”. Bauskas TIC piedalījies sešos
starptautiskajos tūrisma gadatirgos – Balttour 2015 (Rīgā, 6.-8.februārī), Adventour 2015 (Viļņā,
24.-25.janvārī), Tourest 2015 (Tallinā, 13.-14.februārī), Matka 2015 (Helsinkos, Somijā, 17.-18.
janvārī) , f.re.e. 2015 (Vācija, Minhene 18.-20.februāris), TT Warsav (Varsāvā, Polijā 25.-26.novembrī) un otrajā “Latvijas tūrisma informācijas tirgū” Gulbenē 19.septembrī.
Sadarbībā ar Tūrisma attīstības valsts aģentūru notikušas vairākas svarīgas žurnālistu un tūroperatoru vizītes: 2.aprīlī Igaunijas „Postimes” žurnālists, 15.maijā Lietuvas „Veidas” žurnālists,
16.maijā četri Somijas tūrisma operatori, 19.jūlijā ASV žurnālists, 22.oktobrī seši Japāņu tūrisma
operatori. 15.septembrī Bauskas TIC uzņēma Latvijas Tūrisma Aģentu un Operatoru Asociācijas –
ALTA biedrus, lai iepazīstinātu tos ar aktuālo tūrisma piedāvājumu Bauskas novadā un veicinātu tā
iekļaušanu savos maršrutos. Masu medijos ir bijušas vairākas svarīgas publikācijas un intervijas par
tūrisma piedāvājumu Bauskas pusē, piemēram, 9.aprīlī LR 2 raidījumā “Dzīves virtuvē” tiešraidē
kopā ar Bauskas pils muzeja pārstāvi stāstījām pa Bauskas puses tūrisma jaunumiem, bet sadarbībā
ar „Neatkarīgo Rīta Avīzi” izveidots raksts žurnālā „Māja” (29.05.2015.) par Bauskas apkārtni. Ik
trešdienu LR 2 plkst.11.45 var dzirdēt Bauskas novada ziņas.
Bauskas TIC aktīvi darbojās sabiedriskajās organizācijās pārstāvot Bauskas novada tūrisma intereses Latvijas tūrisma informācijas organizācijā “LATTŪRINFO” un biedrībā “Zemgales Tūrisma
Asociācija” (ZTA). Tā, sadarbībā ar ZTA Bauskas novada tūrisma pakalpojumu sniedzējiem bez
maksas bija iespēja apmeklēt izglītojošu semināru ciklu “Tūrisms un viesmīlība” (13.oktobrī Mežotnes pilī), “Sadarbība un klasteri tūrismā” (3.novembrī Ķekavā) un ikgadējo Zemgales tūrisma
konferenci (10.decembrī Rundāles pilī).
Bauskas TIC mājvieta ir Rātsnams, te ik dienu, arī brīvdienās, ikvienam bez maksas ir iespējams
apskatīt ekspozīciju par Rātsnamu, senajiem svariem un mēriem, bet nomēroties senajās mērvienībās, saņemt sertifikātu. Iepriekšējos gados TIC sadarbībā ar SIA “RDD” izveidojis divus inovatīvus
suvenīrus, kuriem šogad pievienojās trešais “Mīļummetrs” un līdz ar to ļoti veiksmīgi esam izveidojuši īpaša kāzu programmu, “Jaunā pāra svēršana un mērīšana saticīgai ģimenes dzīvei ar inovatīvo
mērrīku palīdzību “mīļummetru”, “konfektometru” un “čarkometru””.
Kā ik gadu sadarbībā ar Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novada tūrisma pakalpojumu sniedzējiem no 1.līdz 4.maijam organizējām “Bauskas Tūrisma sezonas atklāšanas svētkus”.
Šogad, bez tradicionālajām aktivitātēm, 30.maijā veiksmīgi noorganizējām pirmo orientēšanās spēli
pa Bausku “Ieorientējies vasarā, ieorientējies Bauskā”. Tajā piedalījās 11 komandas, kopā 47 dalībnieki.
Lai veicinātu ilgtspējīgu Bauskas novada tūrisma attīstību, 30.jūlijā Bauskas novada domes sēdē
tika apstiprināta “Bauskas novada tūrisma attīstības programma un rīcības plāns 2015.-2020.gadam”, pēc kura TIC strādās turpmākos piecus gadus.
Tūrisma attīstība nav iespējama bez sadarbības, paldies visiem tūrisma pakalpojumu sniedzējiem
par atsaucību iepriekšminēto aktivitāšu realizēšanā! Paldies arī Bauskas novada iedzīvotājiem par
aktīvu līdzdalību Bauskas TIC un tūrisma pakalpojumu sniedzēju organizētajos pasākumos!
Līdzdarbosimies un atbalstīsim viens otru, leposimies ar saviem Bauska novada tūrisma objektiem, pasākumiem un pakalpojumiem, tad arī citi tos novērtēs un vēlēsies braukt ciemos un tos
izbaudīt!
Priecīgus Ziemassvētkus un Laimīgu Jauno 2016.gadu!

Inese Turkupole-Zilpure, Bauskas TIC vadītāja

Pašvaldība atbalstīs NVO aktivitātes arī nākamā
gadā

Komiteja atbalstīja un virzīja izskatīšanai Finanšu komitejā lēmuma projektu par kārtību, kādā
Bauskas novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu nevalstisko organizāciju iniciatīvu īstenošanai.
Līdzfinansējuma piešķiršanas mērķis ir veicināt sabiedrībai nepieciešamu, sabiedriski nozīmīgu
iniciatīvu īstenošanu Bauskas novada teritorijā, uzlabojot dzīves kvalitāti novada iedzīvotājiem,
kā arī veicināt atbildību par savas dzīves vides un dzīves kvalitātes uzlabošanu un attīstīt sadarbību starp pašvaldību, nevalstiskajām organizācijām un uzņēmējiem. Nevalstiskā organizācija varēs
saņemt līdzfinansējumu mobilitātes iniciatīvām līdz 1000 eiro gadā un citu attiecināmo pasākumu
īstenošanai līdz 2500 eiro gadā.
Deputāti atbalstīja lēmuma projektu par novada pašvaldības finansiālu atbalstu projektu konkursam „Mēs savam novadam”. Nolikums nosaka kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība piešķir
finansiālu atbalstu Bauskas novada biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju projektu realizācijai izglītības, kultūras, sporta, jaunatnes politikas un vides labiekārtošanas jomā. Pieteikumus
projektu īstenošanai varēs iesniegt nevalstiskās organizācijas, kas ir reģistrētas LR Uzņēmumu
reģistra biedrību un nodibinājumu reģistrā vai reliģiskās organizācijas, kas ir reģistrētas Reliģisko
lietu pārvaldē un darbojas Bauskas novada pašvaldības teritorijā. Finansējuma piešķiršanas mērķis
ir veicināt sabiedrībai nepieciešamu, sabiedriski nozīmīgu projektu un pasākumu īstenošanu Bauskas novada teritorijā, uzlabojot dzīves kvalitāti novada iedzīvotājiem, kā arī veicināt atbildību par
savas dzīves vides un dzīves kvalitātes uzlabošanu un attīstīt sadarbību starp pašvaldību, nevalstiskajām organizācijām un uzņēmējiem.

Andra Matuļenko, sabiedrisko attiecību speciāliste

Bauskas Novada Vēstis
Bauskas rātsnamam 400
Bauskas rātsnams dzimšanas dienā saņēmis 69
apsveikumus
Visos laikos pilsētas varenības un turības simbols ir bijis rātsnams. 1615.gada 18.decembrī Kurzemes hercogs Frīdrihs piešķīra Bauskai tiesības celt rātsnamu, ko varam uzskatīt par rātsnama dzimšanas dienu. Veselu gadsimtu tas bija lielākais un greznākais visā Kurzemes hercogistē. Šajā namā
sendienās darbojās pilsētas pašpārvalde jeb rāte. No 2008.gada līdz 2014.gadam piedzīvojot savu
renesansi, šodien rātsnams mūs priecē savā sākotnējā veidolā un kļuvis par spēcīgu akcentu Bauskas
vecpilsētas ainavā.
Bauskas novada pašvaldība līdz 18.decembrim aicināja iedzīvotājus atsaukties un sūtīt savus atmiņu stāstus, sveicienus un veltījumus rātsnamam dzimšanas dienā.
Sūtījumu pieņemšanas laiks ir noslēdzies. Bauskas novada pašvaldība sirsnīgi pateicas ikvienam
lielam un mazam novadniekam, kas atsaucās un atsūtīja mums savu vēlējumu, sveicienu vai atmiņu
stāstu. Kopumā esam saņēmuši 69 darbus, ko iesnieguši Bauskas Mākslas skolas audzēkņi, Bauskas
sākumskolas 6.a klase un 5.b klase, Bauskas Valsts ģimnāzijas 10.c klase, Bauskas 2.vidusskolas
skolotāja Ruta Dābola, Griķu pamatskolas 3.,4., 5.,9. klases audzēkņi, Bauskas pilsētas pamatskolas
un Bērnu un jauniešu centra audzēkņi. Īpašs paldies pedagogiem, kas savus audzēkņus rosināja šai
aktivitātei – Mārītei Šulcei, Signei Pansovai, Ivetai Līderei, Vijai Cerusai, Olitai Dzelzkalējai, Dailei
Feldmanei, Pēterim Ozolam un Daigai Sējējai.
Vairākos pašvaldības laikraksta „Bauskas Novada Vēstis” izdevumos publicēsim iesūtītos darbus,
lai ar tiem varētu iepazīties arī mūsu lasītāji. Līdz ar rātsnama interjera pilnīgu iekārtojumu, visi darbi
būs aplūkojami arī Rātsnama telpās.
Labdien! Es vēlos rātslaukumam uzdāvināt savu
vecmāmiņu atmiņas par rātsnamu pirms restaurācijas. Divas baušķenieces – Ilga un Olga rātslaukumu
pazīt jau 60 gadus un atceras rātsnama notikumus.
Apkopojot vecmāmiņu stāstīto, es uzzināju to, ka
padomju laikos rātslaukumu pārveidoja par tā laika tirdzniecības vietu. Vecmāmiņa Olga visspilgtāk
atceras veikalus, kā, piemēram, konfekšu, kur pārdeva konfektes un konditorijas izstrādājumus, gaļas un zivju veikalu un tirdzniecības preču veikalu
ar sporta un sadzīves precēm, saldējumu kiosku ar
garšīgu saldējumu, kā arī sakņu bodīti, kurā varēja
iegādāties dažādus dārzeņus un augļus. „Tagadējā
„Mego” veikalā bija bērnu preču veikals „Bērnu
pasaule”, kurā arī es stāvēju garās rindās, lai savam dēliņam nopirktu jaunus džinsus”, smiedamās
apgalvo vecmāmiņa Olga. „Dažos veikalos bija arī
deficīti, piemēram, augļi, gaļas, tortes, kurus varēja
iegādāties 1 kg uz cilvēku, kā arī veikalos bija jāstāv
garās rindās”, skaidro Olga. Es uzzināju to, ka pirmā
autoosta tika uzcelta tieši rātslaukumā.
Vecmāmiņa Ilga saka: „Es savas darba gaitas
sāku tieši zivju veikalā par pārdevēju, kas atradās
Reds Freibergs, Bauskas Mākslas
tieši rātes ēkā. Blakus bija kultūrpreču veikals un
skola
sporta preces. Arī pārējie veikali atradās apkārt laukumam – galantērija, degvīna veikals, konfekšu un
audumu veikals. Tur bija arī ēdnīca un krājbanka”.
Ilga pastāstīja, ka rātslaukums padomju laikos tika
pārdēvēts par Oktobra laukumu un tur tika uzstādīts
Ļeņina piemineklis, pie kura notika visādi mītiņi un
valsts svētki. Abas vecmāmiņas atceras ne tikai savu
redzēto, bet arī to, ko stāstīja skolā, vēstures stundā,
un citu stāstīto, ka rātslaukumā bija tirgus laukums,
uz kuru brauca zemnieki ar zirgiem.
Zemnieki veda savus ražojumus: sviestu, speķi,
olas u.c., kā arī pārdeva dzīvus lopus: vistas, aitas,
zirgus. Seno rātslaukumu var apskatīt dažādās gleznās un bildēs.
Tagad ar lepnumu abas vecmāmiņas saka, ka
rātslaukums ir un paliks mūsu pilsētas centrs, jo tur
mūsdienās notiek dažādi pasākumi, Jaunajā gadā
mūs priecē ar svētku salūtu un tajā vietā ir palicis
daudz atmiņu daudziem Bauskas iedzīvotājiem.
Šajā jubilejas gadadienā rātsnamam novēlu
daudz viesu un ilgus gadus priecēt mūsu un viesu
acis, iebraucot Bauskā, ar skaisto vecpilsētas skatu.

Keita Kokina, Bauskas Mākslas
skola

Sindija Rusaja, Bauskas Valsts ģimnāzija
10.c klase
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Aktualitātes novadā
Bauskas Bērnu un jauniešu centra rosīgais decembris

Šajās dienās, kad vējš un tumsa šķiet pārāki par gaismu, mums visiem gribas ieraudzīt kaut ko
brīnumainu. Novembra beigās mūsu Sarkanās mājas pagalmā, Kalna ielā 14, tapa pirmais brīnums –
„Rūķu sēta” – no dabas materiāliem veidoti rūķi un daudzveidīgas neparasto māju dekorācijas, kuras
veidojuši mūsu pulciņu bērnu čaklās rokas.
Rūķu sētā šis nav atpūtas laiks, rosība notiek katru dienu, gan padarot ikdienas darbus, gan gatavojot īpašas dāvanas, bet vakaros māju logos iedegas mazas sveču liesmiņas.
Ziemassvētku brīnuma meklējumos 4.decembrī devās Bauskas Bērnu un jauniešu centra Pasākumu un teātra studijas rūķi, iemācot visiem klātesošajiem noķert Zvaigzni, kura atnes Ziemassvētku
brīnumu un vēlēšanās piepildījumu. Ziemas pasakas scenāriju veidoja Aigas Baltalksnes vadītās Pasākumu studijas audzēkņi kopā ar atraktīvo deju skolotāju un metodiķi Kitiju Zosu.
Visas nedēļas garumā čaklie pulciņu rūķi, viņu pedagogi un BJC darbinieki Ilzes Krieviņas un
Pētera Ozola vadībā centīgi gatavoja rotājumus Bauskas Kultūras centra skatuves noformējumam.
Baltās sniegpārslas, ziemas noskaņas radītājas, dāvājam visiem baušķeniekiem un viesiem - pasākumu apmeklētājiem!
Koncerta „Ziemas pasaka” ievadā pārsteidzošas alpīnisma iemaņas demonstrēja Tūrisma pulciņa
dalībnieki, kurus tam sagatavoja Renārs Manuilovs. Enerģiju, romantiku un jautrību savā sniegumā
pauda deju kopa „Mēmelīte” Ligitas Irbītes vadībā. Karsējmeitenes un Mūsdienu deju grupa izcēlās
ar moderniem ritmiem un akrobātiskiem vingrinājumiem, izdejojot gaismu tumsā. Ģitārspēles pulciņa un Vokālās studijas audzēkņi (skolotāji Aigars Voitišķis un Jurgita Červinska) koncertu papildināja
ar rāmi teiksmainām noskaņām. Bauskas BJC jaunākais kolektīvs - Mārītes Jonkus vadītais Vokālais
ansamblis - izcēlās ar spēcīgu akustisko priekšnesumu „Dindaru, dandaru”. Kad rūķi, ilgodamies
pēc sniega un ziemas, vēlējās dibināt savu BJC Skrituļšļūcslēpošanas pulciņu, visus pārsteidza Ģirta
Donerblica vadītā Velopulciņa dalībnieku atraktīvais brauciens pa skatuvi.
Koncertā virmoja sirds siltums, brīnumaina enerģija, mijoties ar uztraukumu un mulsumu.
Bauskas BJC Foto pulciņa rūķi novembrī „ķēra” aizraujošus mirkļus, lai izveidotu ieskatu pulciņu
darbības aizkulisēs, ko varēja aplūkot Kultūras centra foajē.
Nākamajās pirmssvētku nedēļās Bauskas BJC gaidīts bija ikviens interesents, kurš vēlējās pagatavot kādu jauku dāvanu.
Neviens meistars nerodas vienā dienā, tādēļ ne visas dāvanas iznāk precīzas un nevainojamas, bet
gaišās domas un sapņi iemājo paša darinātajā koka svečturī, siltajā pirts cepurē, pūkainajās ziepēs,
labiem vēlējumiem rotātajā T- kreklā vai, izmantojot foto tehnikas iespējas, pašu izgatavotajās neatkārtojamās atklātnēs. Pošot telpas svētkiem, tapa puzuri vai saulītes.
Šajā laikā gan lielie, gan mazie rūķi darināja māla dāvanas, zīmēja, veidoja, tina, līmēja un šuva.
Sniega nav, bet dāvanas jāizvadā, tādēļ rūķi - automodelisti sacentās ātrākajā braukšanā, bet velosipēdisti pielaboja riteņus. Lai nesajauktu gada kārtību, tapa īpaši kalendāri, tika pētītas orientēšanās
kartes. Dzeltenajā mājā visi dziedāja un dejoja, lai iepriecinātu svētku koncertu dalībniekus.
Katra dāvana - liela vai maza - iepriecina gan saņēmēju, gan dāvinātāju.
Bauskas Bērnu un jauniešu centra kolektīvs vēl visiem saņemt sirsnīgas dāvanas, brīnumainus,
sirds siltuma piepildītus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!

Benita Svareniece, Bauskas BJC direktore

Bauskas Bērnu un jauniešu centrs aicina apmeklēt
izstādi „Lielas zivis, mazas zivis”!
Latviešu tautas ticējumi vēsta, ka Jaunam gadam iestājoties, jāēd zivis, lai nākamajā gadā būtu tikpat daudz naudas, cik zivīm
zvīņu. Zivju zvīņas jāizžāvē
un jāliek maciņā.
Vienalga, vai ir vai nav
sanācis šo ticējumu īstenot,
Bauskas Bērnu un jauniešu
centrā līdz 15.janvārim vēl
var izspēlēties ar zvīņām un
uzzināt interesantas lietas
par Latvijas upju, ezeru un
Baltijas jūras zivīm Vides
gidu asociācijas un Zivju
fonda veidotajā izstādē
„Lielas zivis, mazas zivis”!
Darba lapas, spēles ap un ar
zivīm piemērotas 1. - 6. klašu audzēkņiem, bet jaunas,
pārbaudītas zivju ēdienu
receptes un Pasaules Dabas
fonda informācija par atbildīgu zvejas produktu izvēli
ikdienā būs noderīga ikvienam!
Lūdzam iepriekš pieteikties pa t. 29120477! Izstādes
apmeklējums – bezmaksas.

Veronika Puķe,
Bauskas BJC metodiķe

Aicina pieteikties 1991.gada barikāžu dalībniekus

Katrīna Kazlauska, Bauskas sākumskolas 6.a klase

Latvijas Republikas Kultūras ministrija sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmiju un 1991.gada
barikāžu dalībnieku biedrību, atzīmējot 1991.gada barikāžu 25.gadadienu, 2016.gada 16.janvārī
rīko atceres pasākumu Rīgā, kas iecerēts kā paaudžu tikšanās atmiņās un mūzikā. Pasākumā tiek
gaidīti barikāžu dalībnieki un viņu tuvinieki unikālā nevardarbīgās pretošanās brīža atcerei. Pasākumā aicināti piedalīties 1991.gada barikāžu dalībnieki no visiem Latvijas reģioniem.
Iespējamā pasākuma vieta ir izstāžu centrs Ķīpsalā no plkst. 15.00 līdz 19.30. Tajā piedalīsies
sabiedrībā zināmas personas, tostarp – Valsts prezidents. Programmā paredzēti barikāžu piemiņas
dienai veltīti video stāsti, uzrunas, dzejas lasījumi un muzikāli priekšnesumi.
Dalībnieki var pieteikties pasākumam līdz 11.janvārim (ieskaitot), rakstot uz e-pastu barikades@lka.edu.lv vai zvanot pa tālruni 67213525.
Bauskas novada pašvaldība nodrošinās transportu pasākuma dalībniekiem, kam tas būs nepieciešams. Lai zinātu dalībnieku skaitu, lūdzam pieteikties pa tālruni 63963975, vai rakstot e-pastā
andra.matulenko@bauska.lv
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Sports
Jubilejas sacensībās uzvar skaistkalniete
Sporta kluba «Bauskas darts» desmit gadu jubilejas sacensībās Bauskas sporta manēžā 12. decembrī labāko rezultātu dāmu konkurencē uzrādīja Olita Semaško no Skaistkalnes. No 18 pretendentēm viņai bija labākais rezultāts, otrajā un trešajā vietā dalībnieces no Vaiņodes un Rēzeknes. 4.
vietā palika baušķeniece Areta Kovaļevska.
Kungiem 43 sportistu konkurencē labākais bija Madars Razma no Priekules, aiz sevis atstājot
šautriņmetējus no Gulbenes un Rīgas. Jubilejas turnīrā gandarījuma kausus pasniedza baušķeniekiem Ilvai Kalniņai un Zintim Konovam. «Sacensības bija spraigas, sportiskā meistarība – augsta.
Pēc mačiem skatījāmies fotogrāfijas, draudzīgi kavējāmies atmiņās par kopā pavadīto laiku,» stāsta
kluba pārstāve A. Kovaļevska.
Kluba prezidents Dainis Fikss «Bauskas Dzīvei» pastāstīja, ka šautriņmešanu kā sporta veidu
baušķeniekiem 1989. gadā ierādījis Latvijas Lloka šaušanas federācijas prezidents Jānis Straume.
Pirmās sacensības pilsētā rīkotas 1997. gadā, 2005. gadā oficiāli reģistrēts klubs «Bauskas darts».

Volejbola sezona rit pilnā sparā
Sestdien, 5.decembrī Griķu pamatskolas sporta zālē notika „Vecgada kauss” volejbolā veterāniem un jauniešiem – vīriešiem.
Veterānu ieskaitē šis bija trešais no sešiem paredzētajiem sporta centra (SC) „Mēmele” organizētajiem posmiem, bet jauniešu – vīriešu gurpā trešais no četriem, informē sacensību organizators
un galvenais tiesnesis Guntis Mašinskis.
Veterānu konkurencē par trešā posma uzvarētājiem kļuva komandas „Īslīce” volejbolisti. Īslīcieši uz goda pjedestāla pabijuši visos līdz šim aizvadītajos trīs posmos, pirmajos divos ieņemto trešo
pozīciju. Sacensībās Ceraukstē īslīciešu rindas papildināja pieredzes bagātais Vilnis Zariņš, kurš
deva lielu artavu, lai komanda nospēlētu stabili un pārliecinoši. „Īslīce” visus pretiniekus uzveica
ar 2:0 izņemot komandas „JK” velejbolistus pret kuriem zaudējums ar 1:2.
Otrajā vietā pagājušā posma uzvarētāji – „Vecumnieki”. Kaimiņu novada volejbolisti ar 2:0
uzvarēja trijās no četrām cīņām vienīgo zaudējumu ciešot pret čempioniem.
Trešie volejbola komanda – „JK”, kurai vienīgajai izdevās pārspēt uzvarētājus.
Aiz goda pjedestāla palika pirmo divu posmu sudraba vietas ieguvēji – „Mežotne”, kuriem šoreiz tikai ceturtā vieta, bet „Vecsaule” ierindojās piektajā pozīcijā.
Jauniešu – vīriešu grupā uzvaras laurus plūca komandas „Mžotne III” volejbolisti, kuri pirmajos
divos posmos startēja kā nomināli pirmā komanda.
Vienas vietas kāpums „Mežotne I” volejbolistiem, kuri pagājušajā posmā palika trešie, bet šoreiz – otrie. Bronzas medaļu izcīnīja komandas „Vecsaule” volejbolisti, kuriem vienas vietas kritums – pagājušajās sacensībās viņi bija otrie.
Tikai ceturtajā vietā – „Īslīce”, kurai pagājušajā posmā zelts, bet piektie – „Mežotne II.”
Svētdien, 6.decembrī Codes pamatskolas sporta zālē notika „Vecgada kauss” volejbolā sievietēm. Bez mūsu novada trijām komandām – „Mežotne”, „Īslīce” un „Bauska”, sacensībās piedalījās
arī Vecumnieku novada volejbola komanda „Valle” un viešņas no galvaspilsētas komandas „Rīga”
Minusas Volejbola skolas volejbolistes trenera Edmunda Pūliņa vadībā.
Zelta medaļas izcīnīja „Mežotne”. Volejbolistes ar 2:1 uzvarēja „Valli” un „Bausku”, bet ar 2:0
mežotnieces pārspēja vienības „Īslīce” un „Rīga” pārstāves. Otrajā vietā – „Valle”,trešās – „Rīga”
volejbolistes. Aiz goda pjedestāla palika „Bauska”, bet piektā – „Īslīce”.
Guntis Mašinskis ar turnīra norisi ir apmierināts. „Komandu skaits ir pietiekošs, cīņas interesantas un rezultāti neprognozējami,” tā sacensību galvenais tiesnesis.

Artūrs Dulbe, „Bauskas Dzīve”

Par lielākajiem pasākumiem sportā decembrī
5.decembrī Rīgā, notika Latvijas sporta veterānu savienības 25. konference un gadskārtējais sporta laureātu salidojums. Konferencē tika pieņemts lēmums aizvadītā gada rezultātus un veterānu
savienības darbu atzīt par labu un turpināt veterānu kustības tradīciju saglabāšanu. Organizēt 2016.
gadā 53.sporta spēles ar finālsacensībām Aizkraukles novadā, iesaistīt sporta aktivitātēs arvien vairāk iedzīvotāju, kuriem svarīga savas veselības saglabāšana un fiziskās formas uzturēšana. Turpināt
sadarbību ar Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas sporta veidu federāciju un Latvijas Zinātnes un
Izglītības ministriju. Kā atzīmēja veterānu savienības prezidents, īpaši svarīgi saglabāt un stiprināt
saiti ar pašvaldībām.
Nākošā gada finālposma sacensības notiks Aizkrauklē, kuru ietvaros notiks Latvijas sporta veterānu savienības 55.sporta spēles un vienlaicīgi arī Pasaules latviešu sporta spēles. Šis vērienīgā
pasākuma, kurš risināsies no 25. līdz 30. jūnijam, atklāšana iecerēta Likteņdārzā, bet atsevišķu sacensību sarīkošanai plānots izmantot sporta bāzes Jēkabpils, Kokneses, Jūrmalas, Aizkraukles, un
citās, tai skaitā arī Bauskas, pašvaldībās. Latvijas pašvaldību savienība ir oficiāli apstiprināta par
Latvijas 100 gades sporta spēļu rīkotāju.
Pēc kongresa, pašvaldību pārstāvji un veterānu savienības valdes locekļi devās uz Lielo ģildi, kur
notika Pasaules un Eiropas veterānu sacensību uzvarētāju apbalvošana, novadu pašvaldību izvirzīto
sporta entuziastu, sportistu, jubilāru sveikšana, Latvijas sporta veterānu savienības 52.sporta spēļu
uzvarētāju kausu pasniegšana.
Svinīgo pasākumu, kā ierasts vadīja ilggadējais Latvijas Radio sporta žurnālists Gunārs Jēkabsons, kurš šajā gadā atzīmēja savu 80 gadu jubileju, kas iezīmējās arī ar Ginesa cienīgu faktu, ka
cienījamais žurnālists 60 gadus ir pavadījis ar mikrofonu rokās-komentējot Olimpiskās un Pasaules
spēles, hokeja čempionātus, Eiropas meistarsacīkstes un daudzas citas sporta aktivitātes.
Vakara gaitā tika sveikti vairāki simti šī gada sporta laureāti-starp tiem arī mūsu puses veterāne-Velta Bruce, kura šogad, Pasaules čempionātā Lionā, 20 km soļošanā komandām ieguva augsto
2.vietu. Starp apbalvojumu saņēmējiem vairāki Bauskas novada sporta veterāni, šī gada jubilāri –
Aivars Kamols, Aina Indriksone, Modris Indriksons, Leons Supjevs, Egons Brazauskis, Inta Liepa,
Laimonis Zālītis, Vitālijs Kravcovs. Viņiem tika pasniegti LSVS Pateicības raksti, Goda zīmes un II
pakāpes Sporta slavas medaļa.
Bauskas novads šajā sezonā LSVS sporta spēļu absolūtajā vērtējumā ierindojās 4.vietā aiz Rīgas,
Jūrmalas un Daugavpils, savukārt novadu pašvaldību konkurencē, jau tradicionāli esam spēcīgākie.
Senioru 52.sporta spēlēs vairāk kā 12 sporta veidos esam startējuši 29 ieskaites grupās! Kopumā,
šogad veterānu sporta aktivitātēs gan novadā, gan Latvijā un Baltijā, Eiropā un Pasaulē iesaistījušies
ap 300 mūsu puses sporta cienītāji vecumā no 30 līdz 85 gadiem.
Ir atkal aizvadīts lielisks, sportiskiem panākumiem bagāts gads. Prieks par ik vienu, kurš iesaistījies Bauskas novada sporta centra “Mēmele” rīkotajās aktivitātēs-vai tas būtu mazais rāpotājs,
kuram vēl tikai nepilns gadiņš, vai vecmeistars, kam pāri astotajam gadu desmitam, vai jaukās un
sportiskās dāmas no vingrošanas grupas „Možums”. Katram savs panākums – kādam tā ir medaļa
Pasaules čempionātā, bet citam tik pat dārga ir balva par veiksmi sporta svētkos cilvēkiem ar invaliditāti. Bet visus kopā vienu pozitīvas emocijas par savu varēšanu. Sporta tas ir prieks!
Tā noskaņa ir netverama,
Ko decembris mums sirdī auž,
Tā plūst no cilvēkiem un namiem,
To piesnigušie meži pauž.
Tā savu roku liek uz pieres,
Kaut dienu dūrainis tik īss,
Ka blakus skopam saulesstaram

Jau vakarēnu skropstas trīs.
Tā noskaņa, ko sevī nesam,
Mums palīdz tumsu pārdzīvot
Tas ir tas netveramais brīnums,
Kas gaidīšanas laikam dots.
Kas izplaukst dvēselē ikvienā,
Kad Ziemassvētki durvis vērs,
Un lielā prieka vēsts mums zvaigznes
Pār visām gada dienām bērs.
Priecīgus, gaišus, ticības, cerības un mīlestības piepildītus Ziemassvētkus un panākumiem
bagātu un laimīgu Jauno gadu!

Sporta centrs „Mēmele”

Aktualitātes novadā
Paldies par atbalstu biedrībai „Ābulis”
“Ģimeņu, kurās ir cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem biedrība „Ābulis” aizvadījusi savu otro
darbības gadu. Piesātinātu ar ikmēneša tikšanās reizēm pie kafijas tases, kad varēja neslēpjoties
izraudāt sāpi un neviltoti priecāties par mazām uzvarām, jo daudzas lietas, kas veselam cilvēkam
šķiet pašas par sevi saprotamas, mūsu bērniem un jauniešiem ir liela uzvara, sevis pārvarēšana.
Gada garumā mūsu biedrības jauniešu mammas ir ieklausījušās Bauskas Sociālā dienesta psiholoģes
Ingas Grīnbergas viedajā padomā un mierinājumā. Mūsu jaunieši aktīvi iesaistās dienesta rīkotajās
mākslas terapijas nodarbībās, vasaras nometnēs. Jaunāko informāciju par sociālo jautājumu aktualitātēm un izmaņām likumdošanā allaž saņemam no Daigas Supes un Ditas Čekšas. Pateicoties SIA
„Rundāle Auto” vadītājam Agrim Lazdiņam šajā gadā esam pabijuši kaimiņu republikā Lietuvā,
kur baudījām pavasara krāšņumu Burbišķu muižā un kritām kārdinājumā vecākajā saldumu fabrikā „Rūta”, ciemojāmies skaistajā Latgalē, izstaigājām pierobežas pilsētas Krāslavas senatnīgās
ieliņas un vērojām līkumotās Daugavas dabisko plūdumu, radām dvēseles mieru Aglonas bazilikā
un Kristus Karaļa kalnā, priecējām acis un sirdi dāliju ziedēšanas laikā Salaspils botāniskajā dārzā,
ieelpojām senatnes smaržu Brīvdabas muzejā. Turpinājām veselības “kūres” Pasvales peldbaseinā.
Tas viss kopā veidoja tos mazos atelpas brīžus, kad mammas varēja atpūsties no ikdienas trakā skrējiena un patstāvīgajām rūpēm.
Tas viss nebūtu iespējams bez mūsu labajiem „gariņiem” - pašvaldības un novada uzņēmējiem.
Biedrība „Ābulis” sūta sirsnīgākos sveicienus un saka mīļu paldies – Bauskas novada domei, ZS
“Karvišķes” personīgi Ingai Tarvidai, SIA “AGRO- KAMARDE”, tās vadītājam Viktoram Voitekam, ZS “Uršteni” un Vēsmai Veģerei, SIA “Ceraukste-AGRO” vadītājam Andim Maskalim, SIA
“Mālnieki” un Slakteru ģimenei, SIA “Uzvara Lauks” un vadītājam Arnim Vējam.
Lai ziemas saulgriežu zvaigznes,
ikvienam nes debesu gaišumu.
Lai nākamais gads ir bagāts ar labām
domām, darbīgām dienām un
priecīgiem atelpas brīžiem.
Sirdssiltus un baltus Ziemassvētkus, dzirkstošu un panākumiem bagātu Jauno Gadu!

Biedrības „Ābulis” ģimeņu vārdā, Inga Ūbele

Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana Bauskas
muzejā un V. Plūdoņa muzejā

2013.gadā Bauskas muzejs uzsāka divus ilgtermiņa projektus
Bauskas novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā ar Valsts
Kultūrkapitāla fonda un Zemgales Kultūras programmas finansējuma atbalstu.
2013. un 2014.gadā tika veikts V. Plūdoņa ēku arhitektoniski
mākslinieciskās izpētes un dzīvojamās mājas interjera ekspozīcijas projekts „Vēsture atdzīvojas “Lejeniekos”” Inas Līnes vadībā.
Vienlaicīgi 2013.gadā tika uzsākts Bauskas novada vēstures unikālas liecības - katafalka restaurācija.
V. Plūdoņa muzeja krājumā esošie bēru rati bija iegūti no Bauskas evaņģēliski luteriskās Svētā
Gara baznīcas, kur tie bija glabājušies daudzus gadu desmitus pēc tam, kad tie vairs netika izmantoti. Var pieņemt, ka šie bēru rati senāk piederējuši Sv. Gara baznīcas vācu draudzei un izmantoti
turīgāko pilsētnieku, un apkārtējo pagastu mantīgāko iedzīvotāju bēru ceremonijās 19.gadsimtā un
20.gadsimta sākumā.
Muzejs veica aptauju Latvijas muzejos. Spriežot pēc citu vēl saglabāto bēru ratu aprakstiem un
fotogrāfijām varēja secināt, ka Bauskas muzeja restaurējamais eksemplārs, pateicoties projekta
atbalstam, ir viens no greznākajiem un elegantākajiem bēru ratiem, kas būs skatāmi sākotnējā
izskatā. Unikālā Nacionālā krājuma priekšmeta restaurāciju veica SIA „Intarsija” Jāņa Cepļa vadībā. Atjaunotie bēru rati būs kā 19.gadsimta apbedīšanas tradīciju liecība un vēl viens savdabīgs
apskates objekts dažādu paaudžu V. Plūdoņa muzeja apmeklētājiem.
Projekta kopējās izmaksas EUR 10557.19, t.sk. VKKF – 9535.75, Bauskas novada finansējums
- EUR 711.44, Bauskas muzeja pašfinansējums EUR 500.00.
2015.gadā īstenots Bauskas muzeja TLMS „Bauska” ēkas fasādes vēsturiskās un arhitektoniskās izpētes projekts. Tā mērķis bija sagatavot priekšlikumus ēkas fasādes restaurācijai. Veicot
muzeja fasādes restaurāciju tiks nodrošināta Zemgales novada un Bauskas pilsētas specifiskās
kultūras vērtību saglabāšana, popularizēšana un pieejamība ilglaicīgā periodā, izceļot muzeju kā
kultūrvēsturisko un tūrisma objektu Bauskas vecpilsētas centrā, un pieejamību plašākai sabiedrībai. Projekts īstenots ar Zemgales Kultūras programmas atbalstu – EUR 1000.00 un Bauskas
muzeja pašfinansējumu EUR 920.00 Inas Līnes vadībā.

Līga Grosbarde, Bauskas muzeja speciāliste

Re, arī zvaigznēs ierakstīts
Tas pats, kas laukos plašos:
Jāmeklē sudrabs, tas baltais, kas trīc
epatās – mūsos pašos. (I. Ziedonis)
Bauskas muzeja kolektīvs izsaka pateicību visiem muzeja apmeklētājiem, sadarbības
partneriem, atbalstītājiem. Paldies, ka bijāt kopā ar mums.
Gaidīsim Jūs arī nākamajā 2016. gadā!
Lai Ziemassvētku laiks ikkatrā mājā ienāk ar saticību, labām domām un mīlestību!
Jaunajā gadā, lai mums visiem pietiek mīlestības, sirds gudrības, veselības, ticības
labajam un aizrautīga darba spara!

Bauskas muzeja kolektīvs

Bauskas Novada Vēstis
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Jaunatnes sports
turpinājums no 1.lpp
liecina par sporta lomas nozīmi ģimenē.
Sporta skola domā par plašāku jaunākā vecuma bērnu, sākot no piecu gadu vecuma, iesaistīšanu sportā, kas veicinātu vispārējās fiziskās sagatavotības nodrošināšanu ikvienam pirmsskolas
izglītības iestādes beidzējam. Ir jābūt reālam saprātam, objektīvai gribai ne tikai atbalstītājiem,
bet jebkuram izprast bērnu un jauniešu nepieciešamību darboties kvalitatīvi sakārtotā vidē. Izteikti
pozitīvi vērtējama sporta attīstības iespēja Bauskas novadā, cerību liekot uz plānotajām jaunajām
daudzfunkcionālajām sporta būvēm – peldbaseinu un sporta halli. Apvienojot spēkus vienotam
mērķim, gribu ticēt, mums viss izdosies, mēs visu sasniegsim, jo mūs atbalsta lielākā sabiedrības
daļa, visi vecumi, kuriem sports ir nozīmīgs, arī vecāki, kuri atbalsta savas atvases - mūsu jaunos
sportistus. Mūsu nākotne ir vesela, fiziski attīstīta jaunā paaudze. Ar neatlaidīgu darbu paveikt var
milzu lietas, un Bauskai ir laiks būvniecībā virzīties uz priekšu bērnu un mazbērnu nākotnei.
Bauskas sporta skolas kolektīvs novēl gaišus, klusus Ziemassvētkus un darbīgu, raženu
Jauno gadu!

Biruta Grantiņa, Bauskas novada BJSS direktore
1.Jaunatnes sporta laureāti dambretē:
1.Toms Brigmanis- 1.vieta ātrspēlē Latvijas jaunatnes čempionāta finālā U-16 vecuma grupā.
2.Ardis Māskis - 3.vieta Latvijas skolu 68.Spartakiādes finālā U-14 vecuma grupā.
3.Everts Rūdolfs Lepsis - 2.vieta Latvijas komandu čempionātā U-10 grupā.
4.Viktorija Švabe - 2.vieta Latvijas skolu 68.Spartakiādes finālā U-16 vecuma grupā.
5.Alens Pašņikovs - 3.vieta komandas sastāvā Latvijas skolu 68.Spartakiādes finālā U-16 vecuma grupā.
6.Ksenija Kuzmiča - 3.vieta komandas sastāvā Latvijas skolu 68.Spartakiādes finālā U-16 vecuma grupā.
7.Reinis Štāls - 2.vieta Latvijas komandu čempionātā U-10 grupā.
8.Adelīna Urtāne - 2.vieta Latvijas komandu čempionātā U-10 grupā.
9.Denijs Vilhelms Krauklis - 2.vieta Latvijas komandu čempionātā U-10 grupā.
Treneri - Māris Bergs, Inga Bernāte, Jeļena Vederņikova.
2. Jaunatnes sporta laureāti galda tenisā:
1.Karīna Gailiša - 1.vieta Latvijas jaunatnes meistarsacīkstēs dubultspēlē A vecuma grupā,
2.Ance Šastakoviča - 3.vieta Stiga kausa izcīņā kopvērtējumā (4 kārtas kopā)
Treneris – Modris Indriksons
3. Latvijas jaunatnes sporta laureāti futbolā:
1.Ritvars Briedis - Latvijas futbola jaunatnesc izlases kandidāts, 1.vieta Zemgales reģiona jaunatnes telpu futbola čempionāts 2000. g.dz. Bauskas komandas sastāvā. Izcils vieglatlēts – 1.vieta
Latvijas čempionāts vieglatlētikas daudzcīņā U-16 telpās (5-cīņa)
2.Ričards Rapševičs - 1.vieta LFF Ziemas kauss 2015 (FS Metta Rīga sastāvā), 1.vieta FC Ņevežis Cup (Lietuva) Bauskas komandas sastāvā un turnīra labākais vārtsargs.
Treneris – Arturs Kupčiuns
4. Jaunatnes sporta laureāti tekvondo:
1.Inese Tarvida – 1.vieta Latvijas jaunatnes Olimpiādē, 9. vieta U18 Eiropas čempionātā.
2.Jolanta Tarvida - 1.vieta Latvijas jaunatnes čempionātā, 5.vieta Eiropas junioru U-18 čempionātsā
Treneris - Dmitrijs Ragunovičs
5. Jaunatnes sporta laureāti ūdens motosportā:
1.Roberts Katkovskis - 2.vieta Pasaules čempionātā Formula Future laivu klasē jauniešiem,
11.vieta Eiropas čempionātā Formula Future laivu klasē jauniešiem.
2.Laura Lakoviča-Lakovica - 2.vieta Pasaules čempionātā Formula Future laivu klasē jauniešiem.
3.Nils Rets Slakteris 3. vieta kopvērtējumā Latvijas atklātā čempionātā GT15 laivu klasē jauniešiem, 7.vieta Pasaules čempionātā Formula Future laivu klasē jauniešiem.
4.Miks Zaharčenoks - 3.vieta Eiropas čempionātā Formula Future laivu klasē jauniešiem, 9.
vieta Pasaules čempionātā Formula Future laivu klasē jauniešiem.
5.Endija Zaumane -2.vieta kopvērtējumāLatvijas atklātā čempionātā JT250 laivu klasē jauniešiem, izcīnījusi vicečempiones titulus 2015.gada JT250 laivu klasē Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un
Polijā.
6. Jaunatnes sporta laureāti novusā:
1.Vladislavs Kuraševics - 3.vieta LR jauniešu individuālais čempionāts novusā.
2.Diāna Kirčenko - 2.vieta LR jauniešu komandu čempionāts(individuāla vērtējumā).
3.Žanis Pilickis - 3.vieta LR jauniešu komandu čempionāts(individuāla vērtējumā) novusā
Paldies Aldim Pavilonam, novusa entuziastam.
7. Jaunatnes sporta laureāti florbolā:
Komanda izcīnījusi 2.vietu Latvijas Bērnu un Jaunatnes florbola čempionātā ZU-18. Komandā
spēlē:
1.Rolands Kovaļevskis – 6.vieta Pasaules čempionātā ZU-19 un 3.vieta Chech Open 2015
2.Ņikita Maksurovs - 6.vieta Pasaules čempionātā ZU-19 un 3.vieta Chech Open 2015
3.Valdis Vāvers - 3.vieta Chech Open 2015
4.Reinis Kirilko - 3.vieta Chech Open 2015
5.Edgars Liepa - - 3.vieta Chech Open 2015
6.Aivis Barkovs - 3.vieta Chech Open 2015
7.Zigmārs Liepa - 3.vieta Chech Open 2015
8.Edijs Breijers - 3.vieta Chech Open 2015
9.Romulads Paulovičs - 3.vieta Chech Open 2015
10.Uģis Ritvars Jirgensons - 3.vieta Chech Open 2015
11.Artūrs Barkovs
12.Ronalds Bēmanis
13.Rūdolfs Brikmanis – ieguvis 2.vietu LR jauniešu komandu čempionātā individuālā vērtējumā
novusā
14.Artis Barkovsarī izcils brīvās cīņas cīstonis – izcīnīja 3.vietu Latvijas Jaunatnes opimpiādē
2015
Treneri: Agris Grandovskis, Ingus Panteļejevs un Normunds Grunckis.
8. Jaunatnes sporta laureāti basketbolā:
Komanda izcīnījusi 3.vietu VEF Latvijas Jaunatnes Basketbola Līgas 2.divīzija U-17 rietumi.
Komandā spēlē:
1.Mārtiņš Ābele, 2.Miks Cepure, 3.Niks Konstantīns Dibets, 4.Matīss Gulbis, 5.Ričards Krūmiņš, 6.Reinis Krūmiņš, 7.Artis Lagužnieks, 8.Artis Lakovičs-Lakovics, 9.Mārtiņš Minkevičs
10.Endijs Monkevičs, 11.Armands Segliņš,
Trenere Līga Rimševica

9. Jaunatnes sporta laureāti brīvajā cīņā:
1.Dāvis Rimševics – 1.vieta Latvijas čempionātā jauniešiem,
2.Edijs Rutka - 1.vieta P. Budovska piemiņas turnīrs
3.Andrejs Maslobojevs - 1.vieta Latvijas čempionāts pludmales cīņā EJ DAR
4.Edgars Grišulis - 2.vieta Latvijas čempionāts pludmales cīņā EJ DAR Jūrmalā
5.Daniels Sabaļauskis - 2.vieta Latvijas čempionāts pludmales cīņā EJ DAR
6.Renārs Rimševics - 3.vieta Latvijas čempionāts pieaugušajiem
7.Pāvels Griško - 3.vieta Latvijas čempionāts pludmales cīņā EJ DAR pieaugušajiem
8.Ervīns Bogdanovs - 3.vieta Latvijas jaunatnes Olimpiāde
9.Krišjānis Ķikurs - 3.vieta Latvijas čempionāts jauniešiem
10.Kristiāns Aleksējevs - 1.vieta Starptautiskais turnīrs Tallinn Open
11.Jēkabs Ķikurs - 2.vieta Krišjāņa Kundziņa ceļojošaā kausa izcīņa (straptautiskās sacensības)
10. Jaunatnes sporta laureāti vieglatlētikā:
1.Jānis Baltušs - 1.vieta Latvijas čempionāts pieaugušajiem 400 skrējienā
2.Ilona Dramačonoka - 1.vieta Latvijas ziemas čempionāts pieaugušajiem (5-cīņa)
3.Solvita Dzilnava - 1.vieta Latvijas čempionāts U-20 daudzcīņā (7-cīņa)
4.Elīza Puķāne - 1.vieta Latvijas Jaunatnes olimpiāde 2015 diska mešanā 43,86m
5.Dāvis Kaufmanis - 2.vieta Latvijas čempionāts daudzcīņa (10-cīņa
6.Lauris Kaufmanis - 1.vieta Latvijas ziemas čempionāts mešanas disciplīnās U-18 (disks-52,03)
7.Deivids Šumskis - 1.vieta Latvijas ziemas čempionāts pieaugušajiem 4x200m stafetes skrējienā
8.Mārtiņš Rūgums - 1.vieta Latvijas ziemas čempionāts pieaugušajiem 4x200m stafetes skrējienā
9.Rivo Vožņiaks - 1.vieta Latvijas ziemas čempionāts pieaugušajiem 4x200m stafetes skrējienā
10.Ģirts Dubinskis - 1.vieta Latvijas ziemas čempionāts pieaugušajiem 4x200m stafetes skrējienā
11.Adrians Aļijevs - 2.vieta Latvijas ziemas čempionāts U-18 lodes grūšanā, 3.vieta - Latvijas
Jaunatnes olimpiāde 2015 (lodes grūšanā)
12.Roberts Gļauda - 2.vieta Latvijas čempionāts U-18 šķēpa mešanā ar rez. 65m un 9 cm un
3.vieta Latvijas Jaunatnes olimpiādē škēpmešanā
13.Einārs Lazdiņš - 2.vieta Latvijas Jaunatnes olimpiāde 2015 110m barjerskrējienā
14.Haralds Ladusāns - 2.vieta Latvijas jaunatnes Olimpiādē 4x100m stafetes skrējienā
15.Gints Zilpuris - 2.vieta Latvijas čempionāts krosā U-12 (2km)
16.Kristaps Sunteiks - 1.vieta Latvijas čempionāts U-14 telpās 4x100mstafešu skrējienā
17.Raivo Saulgriezis - 1.vieta Latvijas Universiāde 5 000m Sporta Meistara Kandidāts
18.Ruslans Smolonskis - 1.vieta Latvijas junioru maratonskrējiens
19.Artūrs Makars - 1.vieta Baltijas kausa izcīņā junioriem 10 km
20.Gints Holsts - 2.Latvijas čempionātā U-18 lodes grūšanā (labākais rezultāts 14m un 40cm)
21.Mārcis Teodors Upenieks - 3.vieta Eiropas bērnu spēlēs,Čehijā, Brno
22.Emīls Artis Elmanis - 1.vieta Latvijas čempionāts U-14 telpās 4x100m stafešu skrējienā
23.Ralfs Vētra - 1.vieta Latvijas čempionāts U-14 telpās 4x100m stafešu skrējienā
24.Aksels Griba - 1.vieta Latvijas čempionāts U-14 telpās 4x100m stafešu skrējienā
25.Arvis Sūna - 1.vieta Latvijas čempionāts krosā U-12 (2 km)
26.Gerda Kerija Dreimane Latvijas čempionāts krosā U-12 (1.5 km)
Treneri:Valentīna Smoča, Aina Indriksone, Andris Eikens, Guntars Gailītis, Raivis Maķevics,
Edvīns Krūms, Indra Eversone, Arturs Kupčiuns, Ilmārs Saulgriezis, Juris Ojāru, Ilze Ladusāne,
Atbalstītāji:
1.Elgars Lepsis- Everta Lepša tētis (dambretes nodaļa)
2.Gita un Normunds Vāveri – Valda Vāvera vecāki (florbola nodaļa)
3.Areta un Oskars Kovaļevski –Rolanda Kovaļevski vecāki(florbola nodaļa)
4.Laila un Jānis Jirgensoni –Uģa Ritvara vecāki(florbola nodaļa)
5.Māris Gļauda- Roberta Gļaudas tēvs (vieglatlētikas nodaļa)
6.Inga un Gintauts Tarvidi–māsu Ineses un Jolantas Tarvidu vecāki (taekvando);
7.„Bauskas Dzīve” žurnālists Uldis Varnevičs,
8.„Bauskas Dzīve” Anita Rozentāle,
9.Bauskas novada administrācijas Transporta nodaļas vadītājs Andris Juškevics
10.Jānis Zaumanis –Endijas Zaumanes tētis ( ūdens moto sportists)
11.Miervaldis Zaharčenoks - Mika Zaharčenoka tētis ( ūdens moto sportists)
12.Atis Slakteris ( ūdens moto sportists)
13.Aldis Pavilons-novusa entuziasts
14.Ervīns Urtāns- Adelīnas Urtānes tētis (dambretes nodaļa)
15.Jānis Štāls-Reiņa Štāla tētis (dambretes nodaļa)
Bauskas un Rundāles novada uzvarētāji skolēnu sporta spēlēs
Vidusskolu grupā kopvērtējumā
1.vieta Bauskas Valsts ģimnāzija, direktorsRaimonds Žabovs
Sporta skolotāji: Ivars Prīsis, Ingrīda Slaktere, Andrejs Vasiļjevs.
2.vieta Bauskas 2.vidusskola, direktoreVera Grigorjeva
Sporta skolotāji:Jeļena Vederņikova, Aleksejs Grigorjevs, Jeļena Kotenkova.
3.vieta Saulaines Profesionālā vidusskola, direktora vietniece mācību darbā Iveta Marušēna
Sporta skolotāja Ingūna Šekava.
Bauskas un Rundāles novada uzvarētāji skolēnu sporta spēlēs
1.grupā pamatskolu kopvērtējumā
1.vieta Bauskas 2.vidusskola, direktore Vera Grigorjeva
Sporta skolotāji:Jeļena Vederņikova, Aleksejs Grigorjevs, Jeļena Kotenkova.
2.vieta Bauskas pilsētas pamatskola, direktors Jānis Rumba
Sporta skolotāji:Rihards Krūmiņš, Raivis Maķevics.
3.vieta Bauskas Valsts ģimnāzija, direktors Raimonds Žabovs
Sporta skolotāji: Ivars Prīsis, Ingrīda Slaktere, Andrejs Vasiļjevs.
Bauskas un Rundāles novada uzvarētāji skolēnu sporta spēlēs
2.grupā pamatskolu kopvērtējumā
1.vieta Vecsaules pamatskola, direktors Egons Brazauskis
Sporta skolotāji:Artūrs Kupčiuns, Raivis Maķevics.
2.vieta Codes pamatskola, direktoreLaila Jurcika, sporta skolotāja Linda Jakutāviča.
3.vieta Griķu pamatskola, direktore Daiga Vīlipa, sporta skolotāja Ināra Klimoviča.
Veicināšanas balva Bauskas un Rundāles novada skolēnu sporta spēlēs vidusskolu grupā
kopvērtējumā piešķirta:
Īslīces vidusskolai, direktore Inese Rīna, sporta skolotāja Ilze Ladusāne.
Veicināšanas balva Bauskas un Rundāles novadu skolēnu sporta spēlēs 1.skolu grupā kopvērtējumā piešķirta
Bauskas sākumskolai, direktore Linuta Ģerģe, sporta skolotāja Līga Rimševica
Veicināšanas balva Bauskas un Rundāles novadu skolēnu sporta spēlēs 2.skolu grupā kopvērtējumā piešķirta
Mežgaļu pamatskolai, direktore Solvita Putele, sporta skolotāja Dace Kalniņa.
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Bauskas Novada Vēstis

Informācija, sludinājumi, ziņojumi
Kultūras pasākumu plāns decembrim-janvārim
Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

Ziemassvētku sarīkojums un saldumu paciņa katram Bauskas novadā deklarētajam pirmsskolas vecuma bērnam lūdzam līdzi ņemt bērna dzimšanas apliecību)
26.decembrī plkst.11.00

Ceraukstes Tautas nams

Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma bērniem

26.decembrī plkst.12.00

Vecsaules saieta namā

Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma bērniem

26.decembrī plkst.13.00

Īslīces kultūras nams

Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma bērniem

26.decembrī plkst. 14.00

Codes pamatskola

Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma bērniem

26.decembrī plkst.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

25.decembrī plkst.22.00

Ozolaines klubs

Svētku balle

26.decembrī plkst. 20.00

Codes pamatskola

Vecgada balle

26.decembrī plkst.21.00

Brunavas klubs

Vecgada balle

26.decembrī plkst.21.00

Ceraukstes Tautas nams

Vecgada atpūtas vakars pie galdiņiem

31.decembrī plkst. 23.30

Rātslaukums

Jaungada sagaidīšana - salūts

1.janvārī plkst.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

1.janvārī plkst.1.00

Īslīces kultūras nams

Jaungada nakts balle

17.janvārī plkst.13.00

Vecsaules saieta nams

Gailīšu pagasta amatieru teātra viesizrāde R.Missūne “Dāvana tantei”

16.janvārī plkst.12.00

Daudzfunkcionālais centrs
“Strēlnieks”

Jaungada pasākums Mežotnes pagasta senioriem

16.janvārī plkst.16.00

Bauskas Kultūras centrs

Vidējās paaudzes un senioru deju kolektīvu sadejošana
Bauskā „Bigas krūze”

Par Mežotnes pagasta „Kranču kapsētas” nosaukuma
maiņu uz „Bērzu kapsēta” sabiedrisko apspriešanu
Mežotnes pagasta pārvalde laika posmā no 1.-30.novembrim saņēmusi 114 iedzīvotāju anketas no kurām 103 anketās
iedzīvotāji ir par vēsturiskā nosaukuma “Bērzu kapsēta” atjaunošanu, 8 anketās izteikts viedoklis pret nosaukuma maiņu, 2 anketās piedāvāts nosaukums “Bērzu muižas kapsēta”,
1 anketā – “Strēlnieku kapella”.
Mežotnes pagasta pārvalde akceptē iedzīvotāju vairākuma
viedokli un ir nosūtījusi vēstuli Bauskas novada domei par
“Kranču kapsētas” nosaukuma maiņu uz “Bērzu kapsēta”.

Normunds Vāvers, Mežotnes pagasta pārvaldes
vadītājs

1991.gada barikāžu atceres diena
20.janvārī plkst.18.00

Bauskas Kultūras centrs

22.janvārī plkst.19.00

Vecsaules saieta nams

Danču vakars

Ceraukstes tautas nams

Gailīšu pagasta amatieru teātra viesizrāde R.Missūne “Dāvana tantei”

23.janvārī plkst.14.00

Dokumentālās filmas “Četrreiz katrs viens” un “Četros no
rīta mežā”, kā arī būs tikšanās ar filmas veidotājiem

Biedrības “Jaunais teātris” muzikāla izrāde bērniem “Princese uz zirņa”

26.janvārī plkst.11.00

Bauskas Kultūras centrs

28.janvārī plkst.16.00

Grenctāles bibliotēka

Pasaku pēcpusdiena

30.janvārī plkst.18.00

Bauskas Kultūras centrs

Tautas deju ansambļa “Jandāls” koncerts

30.janvārī plkst.18.00

Īslīces kultūras nams

Amatierteātra “Dadži” 10 gadu jubilejas pasākums

turpinājums no 1.lpp
Bauskas pamatskolā, tur siltināta sporta zāle, pabeigti iekšdarbi
Bauskas Valsts ģimnāzijā, Pamūšas speciālajā internātpamatskolā remontu piedzīvojusi aktu zāle, savukārt Bērnu un jauniešu
centra Dzeltenajā mājā jaunu izskatu ieguvis ēkas vestibils. Mazāk veiksmīgi šajā gadā izdevies īstenot nelielos remontdarbus
izglītības iestādēs. Firma, kura piedalījās konkursā un iepriekš
sevi apliecinājusi gan ar veiksmīgiem darbiem, gan pieredzi, šogad saskārusies ar finansiālām grūtībām, kā rezultātā netika īstenoti visi ieplānotie darbi. Pie remontdarbiem sabiedriskajās ēkās
šajā gadā jāmin arī Mūsas bibliotēka, kura tagad atrodas jaunās,
iedzīvotājiem daudz pieejamākās telpās, kā arī Bauskas Bērnu
bibliotēkā veiktie remontdarbi.
Lai varētu izsludināt būvdarbu iepirkumu, liels darbs veikts
pie Daudzfunkcionālās sporta un atpūtas halles projektēšanas.
Intensīvi turpinās darbs pie sporta halles tehniskā projekta sagatavošanas iepirkuma izsludināšanai. Apjomīgs darbs ieguldīts

Lomās: Indra Burkovska, Marģers Eglinksis, Sarmīte Prule
un Laila Ilze Purmaliete

Mūsas tiltiņa būvniecības tehniskā projekta sagatavošanā. Šobrīd
rit būvdarbu iepirkums un plānots, ka tiltiņa būvniecība varētu
uzsākt 2016.gadā. Šī gada rudenī uzsākti gājēju un veloceliņa
izbūves darbi uz Rītausmu ciemu, kuru noslēgums iecerēts 2016.
gada pavasarī.
Saimnieciskās nodaļas darbs – tā ir ikdienas izturēšana un infrastruktūras sakārtošana. Tikai kopā iespējams paveikt vairāk
– pašvaldībai ieguldot attīstībā, savukārt iedzīvotājiem saudzējot un rūpējoties par paveikto. Novada teritorija ir liela, Bauskas
novads ir iedzīvotājiem bagāts novads. Pašvaldības uzdevums
ir nodrošināt iedzīvotāju vajadzības, tomēr jāsaprot, ka tās nav
iespējams apmierināt visas vienlaicīgi. Pirmkārt, jādomā par
to projektu īstenošanu, no kuriem pienesumu izjutīs iespējami
lielāks iedzīvotāju loks, taču mērķtiecīgi virzoties uz priekšu un
cītīgi strādājot, noteikti izdosies īstenot visas ieceres. Lai ražīgs
un mērķtiecīgs darbs 2016.gadā gadā!

Bauskas novada administrācija

Dzimtsarakstu ziņas
Dzimtsarakstu ziņas no 25.11.2015. līdz 20.12.2015.
Reģistrēti dzimušie
13, t.sk. 6 meitenes un 7 zēni
Reģistrēti mirušie
19, t.sk. 10 sievietes un 9 vīrieši
Reģistrētas laulības
10, t.sk. baznīcā -1
Bērniem doti vārdi
Arvis, Maksims, Railijs, Tomass, Rūdis, Maikls, Jēkabs Emīls un Čeņsjina, Ksenija, Eva, Estere, 		
			
Marta, Katrīna

Ko man izlūgties Jaunajam gadamVairāk laimes,
Bet varbūt tikpat?
Rāmai ikdienai stariņu saules,
Svētkiem prieku,
Un tas jau nav maz.
/M.Pommere/
Novēlam, lai katrā ģimenē ir svētīti un mierpilni Ziemassvētki un patīkamiem mirkļiem bagāts Jaunais 2016.gads!

Vecsaules pagasta pārvaldes kolektīvs

Sirsnīgi sveicam mūsu novada
dižos jubilārus
•
•
•
•
•

Arnoldu Ērgli Bauskā
Dzidru Ladigu Brunavā
Annu Līdaku Vecsaulē
Mirdzu Paviloni Bauskā
Leontīni Ezi Bauskā

Sirsnīgi sveicam mūsu novada
Zelta kāzu jubilārus

Pjotru un Irinu HOLODŅAKUS Codē
Kārli un Ziedīti OŠUS Bauskā
Veslavu un Irmu KOLTĀNUS Vecsaulē
Modri un Ausmu ROTBERGUS Codē
Augustu un Āriju BELTES Īslīcē

Bauskas pilī vēsturisko pūšaminstrumentu ansambļa
„Stadt – Hautboisten Riga” solistu koncerts
Sestdien, 2016.janvārī, plkst. 17.00 Bauskas pilī uzstāsies
Baltijā vienīgais baroka laikmeta pūšaminstrumentu ansamblis
„Stadt - Hautboisten Riga”. Koncertā uzstāsies Kristīne Kupča (baroka oboja), Ieva Nīmane (baroka oboja, blokflauta) un
Māris Kupčs (klavesīns), atskaņojot Žana Marī Leklēra (16971764), Georga Filipa Tēlemaņa (1681-1767) un Georga Mufata
(1653-1704) skaņdarbus. Biļetes iepriekšpārdošanā var iegādāties Bauskas pils muzeja kasē un rezervēt pa tālr. 63923793,
63922280 vai e-pastu: bauska.pils@gmail.com , Biļetes cena:
7,- EUR

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.

