Bauskas novada pašvaldības laikraksts 2016. gada 29.aprīlī

Administrācijas sleja
Nozīmīgākie veiktie un plānotie
iepirkumi Bauskas novada
pašvaldības vajadzībām
Bauskas novada pašvaldības iepirkumi ikgadēji tiek veikti saskaņā ar Bauskas novada domes apstiprināto budžetu.
Aprīlī Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Iepirkumu nodaļa Bauskas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām ir izsludinājusi 13 iepirkumus Publisko
iepirkumu likuma kārtībā un 5 Publisko iepirkumu likumā nereglamentētos iepirkumus. Publisko iepirkumu likumā nereglamentētie iepirkumi ir tie iepirkumi piegādēm un pakalpojumiem,
kuru paredzamā līgumcena ir līdz 3 999,99 EUR, neskaitot pievienotās vērtības nodokli, un būvdarbiem, kuru paredzamā līgumcena ir līdz 13 999,99 EUR, neskaitot pievienotās vērtības
nodokli. Bauskas novada pašvaldībā Publisko iepirkumu likumā
nereglamentētie iepirkumi tiek veikti saskaņā ar Bauskas novada
pašvaldības izpilddirektora 2014.gada 25.augustā apstiprinātiem
noteikumiem Nr.11.
Salīdzinājumā ar martu aprīlī izsludināto iepirkumu apjoms ir
palielinājies par septiņām vienībām. Martā kopumā tika izsludināti 7 iepirkumi Publisko iepirkumu likuma kārtībā un 4 Publisko iepirkumu likumā nereglamentētie iepirkumi.
Neskatoties uz mēnesī izsludināto iepirkumu skaitu, kas jau
ir gana liels, šobrīd Iepirkumu nodaļa strādā ar 43 aktīviem iepirkumiem.
Bauskas novada pašvaldība 2016.gadā ir izsludinājusi vairākus nozīmīgus iepirkumus, kā arī šajā periodā tika noslēgti Bauskas novada pašvaldībai nozīmīgi iepirkuma līgumi, kuru iepirkumu procedūras bija uzsāktas 2015.gadā.
Šogad noslēgts līgums par Daudzfunkcionālā sporta un atpūtas centra būvniecību ar SIA „Abora” par līgumcenu 2 592
693,10 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa, tuvākajā laikā
plānots atkārtoti izsludināt iepirkumu procedūru par Administratīvā korpusa-sporta spēļu halles rekonstrukciju Pilskalna ielā 26,
Bauskā, Bauskas novadā.
Drīzumā pēc līguma parakstīšanas tiks uzsākta gājēju tilta
pār Mūsu būvniecība, to veiks SIA „TILTS” par līgumcenu 662
346,05 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa. Būvuzraudzību
veiks SIA „Jurēvičs un partneri” par 10 320,00 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa.
Ņemot vērā to, ka jaunajā plānošanas periodā tiek atbalstīta
pašvaldību grants ceļu (bez cietā seguma) būvniecība vai pārbūve, pateicoties atbalstam ceļu uzlabošanai lauku teritorijās
atbilstīgi kārtībai, kāda noteikta Ministru kabineta noteikumos
Nr.475 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku
apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā”, Iepirkumu nodaļa ir izsludinājusi Brunavas pagasta, Gailīšu pagasta,
Codes pagasta, Ceraukstes pagasta, Dāviņu pagasta, Īslīces pagasta, Vecsaules pagasta, Mežotnes pagasta grants ceļu pārbūves
būvprojektu izstrādes un autoruzraudzības iepirkumu procedūras. Ir izsludināta iepirkuma procedūra par autoceļa P103 „Dobele – Bauska” posma Bauskas pilsētā - tranzīta ielas (Elejas iela)
posma 71,480 - 72,885 km atjaunošanu.
Aprīlī noslēgts līgums par būvprojekta „Lidlauka ielas un
pieslēguma A-7 būvniecība Bauskā” izstrādi un autoruzraudzību
un Īslīces ielas Bauskā pārbūves būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību. Bauskas 2.vidusskolas ēkas atjaunošanas 1.kārtas,
2.kārtas, 3.kārtas būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības līgumu īstenošana atbilstoši Publisko iepirkumu likumam ir uzticēta
SIA „BM-projekts” par kopējo līgumcenu 38 450,00 EUR bez
pievienotās vērtības nodokļa.
Šobrīd izsludināta lietus ūdens kanalizācijas tīkla atjaunošanas
darbu Vītolu un Salātu ielas Bauskas pilsētā iepirkuma procedūra. Pēc pretendentu piedāvājumu iesniegšanas, to izvērtēšanas un
līguma noslēgšanas tiks veikti nozīmīgi lietus ūdens kanalizācijas tīkla atjaunošanas darbi daudzdzīvokļu māju kvartālā.
Pēc Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu iepirkumu
plānu iesniegšanas Iepirkumu nodaļai un sadarbībā ar Saimniecisko nodaļu būvniecības tāmju sagatavošanas aprīlī izsludināta
iepirkuma procedūra par remontdarbu veikšanu Bauskas novada
pašvaldības izglītības iestādēs, kuras ietvaros plānoto būvdarbu
apjomu paredzēts realizēt līdz 2016./2017.mācību gada sākumam. Iepirkumu nodaļa pēc pretendentu piedāvājumu iesniegšanas, to atvēršanas un izvērtēšanas plāno līgumus iepirkuma
procedūras ietvaros noslēgt jūnija sākumā, taču tas ir atkarīgs no
vērtēšanas procesā konstatētajiem apstākļiem. Proti, vērtēšanas
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Svētki

Bauskas tautas deju ansamblis „Jandāls”
koncertā svinēs 55.jubileju

Tautas deju ansamblis „Jandāls” ielūdz uz 55 gadu jubilejas koncertu „Dejā dzīvi izrakstīju” 30.aprīlī
plkst.18.00 Bauskas novada Īslīces kultūras namā. Jubilejas koncertā skatītājus un viesus ar
uzstāšanos priecēs paši jubilāri, kā arī „Jandāla” draugi – vidējās paaudzes deju kolektīvs „Biguļi”
un bērnu deju kopa „Odziņa”, bet koncerta īpašais viesis būs deju kolektīvs no Gruzijas.
Jauniešu deju kopa –„Jandāls” oficiāli dibināts 1961. gadā, un
jau kopš savas darbības pirmsākumiem tas sevi pieteicis ar mākslinieciski augstvērtīgu dejas sniegumu. Jau 1961.gadā Latvijas
Republikas mērogā „Jandāls” ierindojies starp 12 labākajiem deju
kolektīviem. Pateicoties dejotāju un jaundibinātā kolektīva vadītājas Birutas Hegenbartes neatlaidībai un ieguldītajam darbam,
1965.gadā „Jandāls” ieguvis Tautas deju ansambļa (TDA) statusu,
apliecinot spēju dejot visaugstākajā līmenī, izpildot tehniski sarežģītākās dejas.
„Jandāls” ir vienīgais tautas deju ansamblis Bauskas novadā.
Kolektīva teicamais, tehniski precīzais dejas sniegums, kā arī augsti attīstītā skatuves kultūra atspoguļojies augstajos vērtējumos
ikgadējās deju kolektīvu skatēs. TDA „Jandāls” ne vien pārstāvējis Bauskas novadu Vispārējos Dziesmu un Deju svētkos, bet
ar godu nesis Latvijas un Bauskas vārdu arī starptautiskā mērogā,
koncertējot Lietuvā, Igaunijā, Vācijā, Polijā, Slovākijā, Ungārijā,
Moldovā un Gruzijā. 2014.gadā “Jandāls” piedalījās deju lieluzvedumā “Lec, saulīte” pasākuma „Rīga 2014 saulgrieži” ietvaros,
kas bija Rīgas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas gada saulgriežu
kulminācijas pasākums.
Kopš 1994.gada kolektīva vadītāja ir Tamāra Ļisovcova – prasīga, precīza, uzcītīga un mērķtiecīga savā darbā. Viņas vadībā kolektīvs guvis augstus sasniegumus deju skatēs un spējis saglabāt
augsto līmeni Latvijas deju kolektīvu saimē. Tamāras Ļisovcovas
un TDA “Jandāls” lielākais atbalsts kopš 2008.gada ir repetitore
Santa Zemīte – dejas speciāliste, kuras mērķtiecīgais, precīzais
darbs pie deju repertuāra izstrādes mēģinājumos ir neaizvietojams. Pateicoties nepārtrauktiem centieniem uz māksliniecisku
izaugsmi, tā vadītājas un “Jandāls” kopīgiem spēkiem sekmējuši
deju nozares nozīmi vietējā, nacionālā un starptautiskā mērogā.
Arī abas vadītājas savulaik bijušas kolektīva dejotājas. Tamāra
atceras: “Es sāku dejot “Jandālā”, kad to no Rīgas atnāca vadīt
Ligita Irbīte, un kolektīvā tobrīd bija vien četri puiši. Laikā, kad
dejot atnāca Santa, mēs bijām jau 12 pāri.” Šobrīd, deju kopas
55.sezonā ik piektdienu uz deju mēģinājumu Bauskas Kultūras
centrā sanāk kopā gandrīz 60 “Jandāla” pamatsastāva un studijas
grupas dejotāju.
Ansambļa vadītāja Tamāra stāsta, ka “Jandālā” dejo 15 dejotāju, kas ar visu sirdi atdevuši sevi dejai kolektīvā, un dejo tajā jau
sešu līdz pat desmit gadu garumā. “Mīlestība pret deju, atbildība

par deju biedriem, fanātisms un ģimenes sajūta ir tās īpašās lietas,
kas vieno dejotājus,” stāsta “Jandāla” vadītāja, “mēs uzskatām
sevi par ģimeni, kas nekad nenodod un nelaimē nepamet. Tas arī ir
viens no “Jandāla” ilgo gadu pastāvēšanas noslēpumiem. Protams,
neiztikt bez dejotāju un vadītāja entuziasma un uzticības kolektīvam.”
Koncertā “Dejā dzīvi izrakstīju” skatītāju priekam jubilāri dejos gan dejas no tautas deju ansambļu repertuāra, gan daļu no Tamāras Ļisovcovas vadīšanas laikā apgūtajām dejām, gan arī izpildīs priekšnesumus, ko dibināšanas gadā dejoja pirmais “Jandāla”
sastāvs. Kopā abi kolektīva sastāvi koncertam gatavo ap 20 deju
priekšnesumu.
Tamāra Ļisovcova lepojas ar saviem dejotājiem: „Jandāls”
papildinās ar jauniem dejotājiem – tādiem pašiem dejas entuziastiem, kādi kolektīvā vienmēr bijuši. Jaunajiem ir, no kā ņemt
piemēru.”
Pēc koncerta Īslīces kultūras namā TDA “Jandāls” aicina savus
bijušos dejotājus uz balli Bauskas Kultūras centrā, līdz 22.aprīlim
iepriekš tai piesakoties pa tālruni:26895173.
Koncerta ieejas biļetes iespējams iegādāties iepriekšpārdošanā
Bauskas Kultūras centra kasē. Biļešu cenas: 3.00 eiro, skolēniem,
studentiem un pensionāriem – 2.00 eiro.

Elīna Māla, Bauskas Kultūras centra sabiedrisko
attiecību speciāliste
Tautas deju ansambļa „Jandāls” jubilejā
pašvaldība piešķīrusi šādus apbalvojumus:

– tautas deju ansamblim „Jandāls” – „Goda rakstu” un naudas balvu 1000 eiro par ilggadēju un augstvērtīgu dejas mākslas
sniegumu, sekmējot dejas novērtēšanu vietējā, nacionālā un starptautiskā līmenī;
– TDA „Jandāls” vadītājai Tamārai Ļisovcovai – „Goda
rakstu” par ilggadēju darbu ar deju kolektīvu un augstiem mākslinieciskiem sasniegumiem;
– TDA „Jandāls” repetitorei Santai Zemītei – „Atzinības
rakstu” par mērķtiecīgu un profesionālu deju repetitores darbu;
– TDA „Jandāls” koncertmeistarei Silvijai Geibai – „Atzinības rakstu” par ilggadēju un augstvērtīgu koncertmeistares darbu;
– TDA „Jandāls” koncertmeistarei Ainai Grīnbergai – „Pateicības rakstu” par profesionālu koncertmeistares darbu.

2

2016.gada 29. aprīlī

Bauskas Novada Vēstis

Aktuāla informācija
PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2016.gada 1.jūnijā pulksten 13.15 Bauskas novada domes telpās Uzvaras
ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Lauki”, Ceraukstes pag., Bauskas nov.,
kadastra Nr. 4050 005 0107, kas sastāv no zemes vienības (starpgabala) ar platību 2,49 ha, kadastra
apzīmējums 4050 005 0187, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 9200,- (deviņi tūkstoši divi
simti euro).
Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.
Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571, AS „SEB” banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi „Nekustamā īpašuma – „Lauki”, Ceraukstes 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 – „Lauki”, Ceraukstes pag., Bauskas nov. izsoles reģistrācijas
maksa”.
Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmtiesību realizēšanu jāiesniedz viena mēneša laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Bauskas novada domes mājas lapā www.bauska.lv. Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras
ielā 1, Bauskā, 1.stāvā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2016.gada 1.jūnijā pulksten 13.30 Bauskas novada domes telpās Uzvaras
ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Laukrozes”, Ceraukstes pag., Bauskas
nov., kadastra Nr. 4050 005 0080, kas sastāv no zemes vienības (starpgabala) ar platību 0,9758 ha,
kadastra apzīmējums 4050 005 0080, 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 –
„Laukrozes”, Ceraukstes 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 – „Laukrozes”, Ceraukstes pag., Bauskas nov. izsoles reģistrācijas maksa”.
Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmtiesību realizēšanu jāiesniedz viena mēneša laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Bauskas novada domes mājas lapā www.bauska.lv. Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras
ielā 1, Bauskā, 1.stāvā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2016.gada 1.jūnijā pulksten 13.45 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Grīšļi”, Ceraukstes pag., Bauskas nov.,
kadastra Nr. 4050 005 0091, kas sastāv no zemes vienības (starpgabala) ar platību 2,25 ha, kadastra
apzīmējums 4050 005 0091, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 11 500,- (vienpadsmit 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 – „Grīšļi”, Ceraukstes 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 – „Grīšļi”, Ceraukstes pag., Bauskas nov. izsoles reģistrācijas
maksa”.
Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmtiesību realizēšanu jāiesniedz viena mēneša laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Bauskas novada domes mājas lapā www.bauska.lv. Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras
ielā 1, Bauskā, 1.stāvā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2016.gada 1.jūnijā pulksten 14.00 Bauskas novada domes telpās Uzvaras
ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Plāņi”, Ceraukstes pag., Bauskas nov.,
kadastra Nr. 4050 009 0076, kas sastāv no zemes vienības (starpgabala) ar platību 1,75 ha, kadastra
apzīmējums 4050 009 0076, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 7200,- (septiņi tūkstoši divi
simti euro).
Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.
Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571, AS „SEB” banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi „Nekustamā īpašuma – „Plāņi”, Ceraukstes 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 – „Plāņi”, Ceraukstes pag., Bauskas nov. izsoles reģistrācijas
maksa”.
Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmtiesību realizēšanu jāiesniedz viena mēneša laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Bauskas novada domes mājas lapā www.bauska.lv. Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras
ielā 1, Bauskā, 1.stāvā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2016.gada 1.jūnijā pulksten 14.15 Bauskas novada domes telpās Uzvaras
ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Kaltes lauks”, Ceraukstes pag., Bauskas
nov., kadastra Nr. 4050 009 0276, kas sastāv no zemes vienības (starpgabala) ar platību 0,4869 ha,
kadastra apzīmējums 4050 009 0276, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 1800,- (viens tūkstotis astoņi
simti euro).
Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.
Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571, AS „SEB” banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi „Nekustamā īpašuma – „Kaltes
lauks”, Ceraukstes 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 – „Kaltes lauks”, Ceraukstes pag., Bauskas nov. izsoles reģistrācijas maksa”.
Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmtiesību realizēšanu jāiesniedz viena mēneša laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Bauskas novada domes mājas lapā www.bauska.lv. Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras
ielā 1, Bauskā, 1.stāvā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2016.gada 1.jūnijā pulksten 14.30 Bauskas novada domes telpās Uzvaras
ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Līkumi”, Ceraukstes pag., Bauskas nov.,
kadastra Nr. 4050 003 0122, kas sastāv no zemes vienības (starpgabala) ar platību 0,87 ha, kadastra
apzīmējums 4050 003 0122, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 3500,- (trīs 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 – „Līkumi”, Ceraukstes 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 – „Līkumi”, Ceraukstes pag., Bauskas nov. izsoles reģistrācijas
maksa”.
Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmtiesību realizēšanu jāiesniedz viena mēneša laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Bauskas novada domes mājas lapā www.bauska.lv. Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras
ielā 1, Bauskā, 1.stāvā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2016.gada 1.jūnijā pulksten 14.45 Bauskas novada domes telpās Uzvaras
ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Kalnstrautnieku lauks”, Brunavas pag.,
Bauskas nov., kadastra Nr. 4046 019 0122, kas sastāv no zemes vienības (starpgabala) ar platību
2,57 ha, kadastra apzīmējums 4046 019 0123, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 10 000,- (desmit 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. LV66UNLA0050019706571, AS „SEB” banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi „Nekustamā īpašuma – „Kalnstrautnieku lauks”, 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 – „Kalnstrautnieku lauks”, Ceraukstes pag., Bauskas nov. izsoles reģistrācijas maksa”.
Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmtiesību realizēšanu jāiesniedz viena mēneša laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Bauskas novada domes mājas lapā www.bauska.lv. Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras
ielā 1, Bauskā, 1.stāvā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2016.gada 1.jūnijā pulksten 15.00 Bauskas novada domes telpās Uzvaras
ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Lībiešu lauks”, Brunavas pag., Bauskas
nov., kadastra Nr. 4046 003 0048, kas sastāv no zemes vienības (starpgabala) ar platību 2,68 ha,
kadastra apzīmējums 4046 003 0047, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 5800,- (pieci tūkstoši astoņi
simti euro).
Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.
Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571, AS „SEB” banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma – „Lībiešu lauks”, 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 – „Lībiešu lauks”, Brunavas pag., Bauskas nov. izsoles reģistrācijas maksa”.
Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmtiesību realizēšanu jāiesniedz viena mēneša laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas. Iepazīties ar izsoles
noteikumiem var Bauskas novada domes mājas lapā www.bauska.lv. Pieteikšanās un reģistrēšanās
izsolei Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā,
darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2016.gada 1.jūnijā pulksten 15.15 Bauskas novada domes telpās Uzvaras
ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Vecziedi”, Īslīces pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4068 009 0083, kas sastāv no zemes vienības (starpgabala) ar platību 1,0436 ha, kadastra
apzīmējums 4068 009 0083, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 3500,- (trīs tūkstoši pieci simti
euro).
Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.
Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma ie-
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Aktuāla informācija
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Bauska

turpinājums no 2.lpp
sniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571, AS „SEB” banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi „Nekustamā īpašuma – „Vecziedi”, 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 – „Vecziedi”, Īslīces pag., Bauskas nov. izsoles reģistrācijas
maksa”.
Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmtiesību realizēšanu jāiesniedz viena mēneša laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Bauskas novada domes mājas lapā www.bauska.lv. Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras
ielā 1, Bauskā, 1.stāvā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2016.gada 11.maijā Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamo
īpašumu (dzīvokļu) atkārtotās, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli:
1. Uzvaras iela 17-36, Gailīšu pag., 105,4 m², sākumcena – EUR 2450, izsoles laiks plkst.
13.30.
2. Uzvaras iela 15-24, Gailīšu pag., 60,9 m², sākumcena – EUR 1450, izsoles laiks plkst. 13.45.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571, AS „SEB” banka, kods UNLALV2X un reģistrācijas maksa – EUR 20 apmērā
Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS
„SEB” banka, kods UNLALV2X.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2016.gada 11.maijā pulksten 14.00 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 trešo,
atkārtoto izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 2800,- (divi tūkstoši astoņi simti
euro).
Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.
Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571, AS „SEB” banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi „Nekustamā īpašuma 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 11.maijā pulksten 14.15 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 trešo, atkārtoto izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 2200,- (divi tūkstoši divi simti
euro).
Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.
Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571, AS „SEB” banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi „Nekustamā īpašuma 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 25.maijā Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamo
īpašumu (dzīvokļu) atklātas mutiskas izsoles ar augšupejošu soli:
1. Plūdoņa iela 4-5, Bauska, 23,3 m², sākumcena – EUR 600, izsoles laiks plkst. 13.30.
2. Bauskas iela 11-34, Dāviņu pag., 78,1 m², sākumcena – EUR 800, izsoles laiks plkst. 13.45.
3. „Uzvaras”-2, Vecsaules pag., 47,9 m², sākumcena – EUR 800, izsoles laiks plkst. 14.00.
4. „Uzvaras”-4, Vecsaules pag., 31,8 m², sākumcena – EUR 600, izsoles laiks plkst. 14.15.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571, AS „SEB” banka, kods UNLALV2X un reģistrācijas maksa – EUR 20.00 apmērā Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676,
AS „SEB” banka, kods UNLALV2X.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

„Bauskas Novada Vēstis” lasāmas arī Bauskas novada mājas lapā
www.bauska.lv

2015.gada 25.februārī
Nr.4
protokols Nr.4, 14.punkts

Grozījumi Bauskas novada domes 2013.gada 29.augusta
saistošajos noteikumos Nr.12 ,,Par nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumiem Bauskas novadā”
1.Izdarīt Bauskas novada domes 2013.gada 29.augusta saistošajos noteikumos Nr.12,,Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Bauskas novadā” šādus grozījumus:
1.1. izteikt 2.1.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
„2.1.3. personas (arī aizbildņi), kurām ir bērns ar īpašām vajadzībām (bērni ar invaliditāti), aizgādņi un personas, kuras aprūpē pilngadīgu 1.un 2.grupas nestrādājošu personu ar invaliditāti kopš
bērnības (par zemi un ēkām).”.
1.2.
papildināt ar 3.3.¹.apakšpunktu šādā redakcijā:
„3.3.¹. aizgādņiem un personām, kuras aprūpē pilngadīgu 1.un 2.grupas nestrādājošu personu ar
invaliditāti kopš bērnības jāiesniedz:
3.3.¹ 1. iesniegums (pielikums) un parakstīts apliecinājums, ka īpašumā nenotiek saimnieciskā
darbība;
3.3.¹ 2. bāriņtiesas lēmums par aizgādņa iecelšanu;
3.3.¹ 3. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀK) izziņas vai personas
ar invaliditāti apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);
3.3.¹ 4. personām ar otrās grupas invaliditāti kopš bērnības izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta
(VID) par ienākumu neesamību.”.
2.Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā ,,Bauskas Novada Vēstis”.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

Paskaidrojuma raksts
Bauskas novada domes 2016.gada 25.februāra saistošajiem noteikumiem
Nr.4 ,,Par grozījumiem Bauskas novada domes 2013.gada 29.augusta
saistošajos noteikumos Nr.12 ,,Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumiem Bauskas novadā”
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Sabiedrībā pastāv cilvēku grupa, kura veic savu tuvinieku- personas ar invaliditāti– aprūpi un
valsts nav gādājusi, lai šie cilvēki par to saņemtu atlīdzību. Pēc Bauskas novada Bāriņtiesas datiem
Bauskas novadā ir 40 aizgādņu, kas ar bāriņtiesas lēmumu iecelti par aizgādņiem saviem tuviniekiem, kuriem pilnībā vai daļēji ierobežota rīcībspēja, pēc Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras
datiem Bauskas novadā valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu personām ar invaliditāti kopš bērnības saņem ap 180 personu. Tuvinieki, kuri aprūpē šīs personas ar invaliditāti, lielākoties paši strādāt
nevar, bet iztiek no invalīdam piešķirtajiem sociālajiem pabalstiem vai saņem asistenta algu. Šīm
personām ar invaliditāti pašiem nekādi īpašumi nepieder, tāpēc viņi neklasificējas pie tās personu
kategorijas, kam pašvaldība jau piešķīrusi nekustamā īpašuma nodokļu atlaides. Ierosinājumu rast
nekustamā īpašuma nodokļu atlaidi augstākminētai personu grupai, izteikusi arī ģimeņu, kurās ir
cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem, biedrība „Ābulis”.
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošajos noteikumos papildināts 2.1.3.apakšpunkts ar personu grupu: aizgādņi un personas,
kuras aprūpē pilngadīgu nestrādājošu personu ar 1.un 2.grupas invaliditāti kopš bērnības un papildināts ar 3.4. apakšpunktu, kur uzskaitīti nepieciešamie dokumenti, kas jāiesniedz nodokļu atlaides
piemērošanai.
3. Informācija par projekta plānoto ietekmi uz pašvaldības budžetu
Ietekme uz pašvaldības budžetu – 163 euro, kopējais personu skaits ap 19.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Nav ietekmes
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Nav
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Konsultācijas nav notikušas.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

turpinājums no 1.lpp
process var ieilgt pretendentu nodokļu parādu uz piedāvājumu iesniegšanas brīdi un uz lēmuma
par līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas brīdi esamības dēļ. Pretendentu nodokļu parādi nedrīkst
pārsniegt Publisko iepirkumu likumā noteiktos 150 EUR. Jāņem vērā arī tas, ka pretendentiem
ir tiesības likumā noteiktajā kārtībā un termiņā iesniegt sūdzību par iepirkuma procedūras rezultātiem. Šobrīd praksē arvien biežāk pasūtītāji saskaras ar gadījumiem, kad pretendenti izmanto
normatīvajos aktos paredzētās tiesības iesniegt sūdzību par iepirkuma procedūras rezultātiem.
Pateicoties Zivju fonda piešķirtajam finansējumam projekta „Zivju resursu pavairošana Mūsas
un Mēmeles upē” realizācijai, pirmo reizi tika veikts iepirkums par līdaku mazuļu piegādi zivju
resursu pavairošanai Mūsas un Mēmeles upē. Šāda veida iepirkums Bauskas novada pašvaldībā
veikts pirmo reizi.
Pagājušajā 2015.gadā Publisko iepirkumu likuma kārtībā veiktajos iepirkumos noslēgti ap 70
līgumu. No tiem 33 iepirkumos ir piedalījušies Bauskas novada pašvaldības uzņēmēji, un 24 gadījumos tiem ir piešķirtas līgumslēgšanas tiesības. Šogad Publisko iepirkumu likuma kārtībā veiktajos iepirkumos ir noslēgti jau 34 līgumi, no tiem 15 gadījumos līgumslēgšanas tiesības piešķirtas
Bauskas novada pašvaldības uzņēmējiem.
Informācija par Bauskas novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas izsludinātajiem iepirkumiem
Publisko iepirkumu likuma kārtībā, to iepirkumu priekšmetu apjomiem, kā arī informācija par noslēgtiem līgumiem (līgumslēdzējs, līgumcena u.c.) ir pieejama Bauskas novada pašvaldības mājaslapā http://www.bauska.lv/lv/pasvaldiba/iepirkumi/bauskas-novada-administracija.

Andris Rācenis,
Iepirkumu nodaļas vadītājs
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Gatavojamies svētkiem
Bauskas novada pašvaldība līdz 1.jūnijam aicina
izvirzīt titula „Bauskas novada Goda pilsonis”
kandidātus
Apbalvojumu „Bauskas novada Goda pilsonis” piešķir fiziskām personām par sevišķiem
nopelniem Bauskas novada labā, kas var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes vai saimnieciskajā un citā darbā. Par nopelniem uzskatāms gan izcils darbs, gan
ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība. Atšķirībā no citiem apbalvojumu veidiem,
šo apbalvojumu var piešķirt arī Latvijas un ārvalstu amatpersonām, kā arī sadraudzības pilsētu un
pašvaldību pārstāvjiem.
Goda pilsonim pasniedz goda zīmi „Bauskas novada Goda pilsonis”, apliecinājuma rakstu par
apbalvojuma „Bauskas novada Goda pilsonis” piešķiršanu un naudas balvu 150 eiro apmērā.
Apbalvojumu „Bauskas novada Goda pilsonis” piešķir vienu reizi gadā, apbalvojumi tiek pasniegti Bauskas Novada svētku ietvaros. Ar kandidātu izvirzīšanas kārtību var iepazīties Bauskas
novada pašvaldības mājas lapā www.bauska.lv

Bauska gatavojas svētkiem
Bauskai vien raksturīgo seju, raksturu un šarmu šovasar
meklēsim un radīsim Bauskas novada svētkos „Deviņi ziedi
Dāviņu dārzā” 2.jūlijā un pilsētas svētkos „Bauskas smeķis”
6.augustā!
Ar moto „Iepazīsti savu novadu!” šogad uzsākta jauna novada
svētku tradīcija – to svinēšana kādā no Bauskas novada pagastiem. Ne katrs baušķenieks zina, kas ir tas skatāmākais un baudāmākais Mežotnē, Codē vai Brunavā. Varbūt pagasts lepojas ar
dabas vērtībām vai arhitektūras objektiem, iespējams, īpašām
tradīcijām vai izcilām personībām? Tagad katram pagastam būs
iespēja visu labāko mums, novadniekiem, parādīt novada svētkos, organizējot tos savās mājās.
Izlozes rezultātā, šajā vasarā baušķenieki aicināti tuvāk iepazīt Dāviņu pagastu, un 2. jūlijā Bauskas novada svētki norisināsies Bruknas muižas teritorijā. Īpaša vieta svētkos būs atvēlēta Bauskas
mājražotājiem un amatniekiem. Bet svētku programmā plānoti gan novada amatiermākslas kolektīvu priekšnesumi, gan profesionāli uzvedumi, atrakcijas bērniem un jauniešiem, kino demonstrēšana, retro automobiļu parāde, Bauskas novada pagastu priekšsēdētāju sacensības un nākamā
novada svētkus organizējošā pagasta izloze, kā arī balle svētku izskaņā. Bet novada iedzīvotāju
ērtībām transporta kustību no citiem pagastiem uz Dāviņiem un atpakaļ, nodrošinās Bauskas novada pašvaldība.
Savukārt 6.augustā Bauskas rātslaukumā svētkos „Bauskas smeķis” visas dienas garumā pasākumi, atrakcijas un koncerti norisināsies Ģimenes ielā, Tirgotāju ielā un Alus ielā. Bauskas svētku
programmā plānotas aktivitātes visai ģimenei un tie sāksies ar Ģimenes ielas (Pasta iela) atklāšanu,
kur līdz ar atrakcijām, rotaļām un dejām, valdīs bērni un jautrība. Savukārt Tirgotāju ielā (Plūdoņa iela) norisināsies tradicionālais svētku tirdziņš ar mājražotāju labumiem. Alus ielā (Rīgas iela)
notiks „Latvijas Alus svētki”, kur savu produkciju – alu, kvasu un veselības dzērienus prezentēs
Latvijas alus darītavas.
Svētku „Bauskas smeķis” galvenā ideja ir Bauskas identitātes apzināšanās un popularizēšana.
Viena no Bauskas identitātes sastāvdaļām, nenoliedzami, ir alus svētku tradīcija. Un, kaut arī plašāka pasākuma programma vēl tikai sekos, jau tagad varam atklāt, ka dažas svētku ieceres paredz
arī mītiskā tēla „tantes Bauskā” klātesamību svētkos un citas aktivitātes.

Svinēsim Bauskas svētkus kopā!
Bauskas Kultūras centrs

Deviņi ziedi Dāviņu dārzā
Pirms vairākiem gadiem manās rokās nonāca kāds pirmajos „Ulmaņa laikos” izdots žurnāls. Šajā
izdevumā bija publicēts interesants raksts par to, kā ikviens cilvēks, kurš nejauši iebraucis kādā
svešā vietā, pie nepazīstamiem ļaudīm, var pateikt vai šajā apvidū dzīvo draudzīgi cilvēki. Izrādās
tas ir pavisam vienkārši! Ja starp kaimiņu mājam ir iemīta taciņa, tad viss kārtībā! Tātad kaimiņi
iet viens pie otra ciemos, atbalsta viens otru un zina, kā kaimiņam klājas. Ja taciņas nav, tad tas
liek aizdomāties! Raksts bija par Latvijas laukiem laikā no 1930.gada līdz 1940.gadam. Man šis
novērojums likās interesants. Braucot vai ejot pa savu Dāviņu pagastu nekad nebiju pievērsusi īpašu
uzmanību taciņām starp kaimiņu mājām! Tagad vienmēr apskatos un varu apliecināt, šis „iestaigātās
taciņas” princips redzams arī šodien! Protams, tagad ir citi laiki! Katrai mājai ir iebraucamais ceļš,
starp mājām apsēti lauki, kurus nedrīkst izbradāt…Tomēr, iestaigātas taciņas starp kaimiņu mājām
ir un ļoti gribētos, lai būtu vienmēr! Šo rakstu atcerējos nesen, kad tika apspriesta ideja par Bauskas
novada svētkiem pagastos.
Šogad, 2. jūlijā, pašā vasaras plaukumā, Bauskas novada svētki notiks Dāviņu pagastā. Tas novadā ir kaut, kas jauns, līdz šim nebijis! Esam pieņēmuši šo izaicinājumu un būsim pirmais lauku
pagasts, kurš, sadarbība ar Bauskas Kultūras centru piedāvās savu redzējumu Bauskas novada svētkiem „ārpus pilsētas teritorijas”. Svētku norises vietai mūsu pagastā ir izraudzīta Bruknas muiža, jo
šeit ir visa infrastruktūra lielu pasākumu organizēšanai. Tas ir svarīgi, lai pasākumu vispār varētu
noorganizēt. Novada svētku moto - „Deviņi ziedi Dāviņu dārzā”. Svētku moto nav izvēlēts nejauši,
tas atspoguļo svētku norises vietas būtību – muižas dārzu, ziedu daudzveidību tajā un, protams
astoņus pagastus un Bauskas pilsētu, kuru ļaudis satiksies šajā dārzā. Kāpēc ir radusies ideja par
svētkiem pagastos? Jau labu laiciņu visi dzīvojam vienā novadā. Bauska ir novada centrs ar visu,
kas centram piederas – dažādas iestādes, veikali, kultūras pasākumi. Visi ceļi ved uz Bausku, jo šeit
visi satiekas un šeit viss notiek! Tomēr vai bieži esam aizdomājušies un paskatījušies, kas notiek kaimiņu pagastos? Kā dzīvo mūsu tuvākie un tālākie kaimiņi? Ko mēs zinām par kaimiņu aiz lielceļa,
kas šķir divus pagastus? Ja runā līdzībās – vai Bauskas novadā ir šīs taciņas starp kaimiņu mājām?
Lauku pagasti novada svētkos var piedāvāt tādus pasākumus, kādi, varbūt, pilsētā nav iespējami.
Bruknas muiža ir unikāla ar savu podnieku cepli. Ceplis tiks kurināts arī novada svētkos, tā atvēršanas procesu un apdedzināto trauku izņemšanu varēs vērot svētku dalībnieki. Baznīcā, kuru būvē
ar ļoti daudzu Latvijas un arī novada iedzīvotāju atbalstu, skanēs ērģeļu mūzika, kādu nedzirdēsiet
nekur citur. Bērniem un jauniešiem piedāvāsim pasākumus, kuru norisei labāk der lauku teritorijas.
Izjādes ar zirgiem arī labāk iederas lauku teritorijā. Arī Bruknas muižas lielie kūpošie zupas katli
vairāk piestāv laukiem. Esmu pieminējusi tikai nelielu daļu no paredzētajiem pasākumiem. Svētku
programmā esam centušies iekļaut pasākumus un priekšnesumus dažādām gaumēm. Jūnijā novada
iedzīvotāji varēs iepazīties ar visu svētku programmu.
Lai svētki izdotos, tie ir jāapmeklē un tajos ir jāpiedalās! Par to, vai pasākums izdevies, kādi
trūkumi, kas turpmāk jāuzlabo, varēs spriest tikai pēc svētkiem! Kaut gan, tas būs grūti izdarāms,
jo katrs nākošais pagasts piedāvās kaut ko savu, kas, iespējams, iepriekšējos svētkos nebūs bijis.
Domāju, ka kopsavilkumu varēs izdarīt pēc 8 gadiem, kad svētki būs bijuši visos pagastos. Bauskas
novadā dzīvo radoši un darbīgi cilvēki, tāpēc svētki katrā pagastā solās būt daudzveidīgi, ar izdomu
un mīlestību gatavoti, jo ciemos taču brauks tuvāki un tālāki kaimiņi!
Visus lielus un mazus Bauskas novada iedzīvotājus 2. jūlijā aicinu ciemos uz Dāviņu pagas-

tu. Nenoraidiet šo jauno ieceri, varbūt laika gaitā izveidosies tradīcija – astoņus gadus svētki notiek
lauku pagastos un devītajā gadā grandiozi svētki novada centrā - Bauskā. Ļaujieties šim pasākumam
un izbaudiet kaut ko jaunu! Ja nepatiks nekas no tā, ko piedāvāsim svētku viesiem - var vienkārši
pasēdēt upes krastā vai iepazīties un parunāties ar cilvēkiem, kurus satiksiet. Redzēsiet, cik daudz
emociju tas dod!
Šobrīd tiek risināts transporta jautājums, lai uz svētkiem Dāviņu pagastā varētu ierasties ļaudis
no visiem novada pagastiem un pilsētas.
Bruknas muiža daudziem iedzīvotajiem ir zināma ar dažādiem koncertiem, kurus var apmeklēt
par ziedojumiem. Visus potenciālos svētku dalībniekus gribu informēt, ka novada svētkos Bruknas
muižā nevienam ziedojumus neprasīs.
Šodien es īpaši gribu uzrunāt mūsu novada sievietes!
Bruknas muižā ir īpaša aura. Pavisam nedaudz „ieslēdzot” iztēli varam iedomāties, kā muižas
dārzā kādreiz pastaigājās dāmas krāšņās cepurēs… Daudz ūdeņu ir aiztecējis kopš tiem laikiem,
daudz kas ir mainījies un zudis nebūtībā. Nemainīga ir palikusi tikai viena lieta - sievietēm visos
laikos ir paticis greznoties. Cienījamās dāmas! Novada svētkos Bruknas muižā ļoti gaidīsim
dāmas skaistās cepurēs. Cepures var būt pašu gatavotas vai pirktas un izrotātas ar oriģināliem rotājumiem. Nav svarīga cepures forma, materiāls, lielums, galvenais ir cepures nēsātājas
izdoma. Prasība ir tikai viena - cepuru rotājumos jābūt ziedu motīvam. Mīļās dāmas, jūs
svētkos nepaliksiet nepamanītas un izpelnīsieties atzinību, ja ieradīsieties cepurēs. Skaistāko
un oriģinālāko cepuru īpašnieces saņems balvas. Cepuru novērtēšanā būs iespēja piedalīties
visiem svētku dalībniekiem.
Cienījamie Bauskas novada iedzīvotāji! Tikai no jums atkarīgs vai šajā vasarā tiks aizsākta jauna
tradīcija - novada svētki lauku pagastos, un tikai no jums atkarīgs, vai būs šīs iestaigātās (iebrauktās)
taciņas uz kaimiņu mājam!

Līvija Šarķe, Dāviņu pagasta pārvaldes vadītāja

Novadu 15.Grāmatu svētki Bauskā
2016. gada 29.aprīlī, Kalna ielā 18, Bauskā
9.00 – 15.00 Grāmatu komercizstāde Bauskas Kultūras centra
Mazajā zālē – piedalās izdevniecības, Lauku Avīze, Zvaigzne ABC,
Jumava, Mansards, Nordik, Avots, Divpadsmit, Latvijas Dianētikas
centrs, Kontinents, Latvijas Grāmata u.c.
10.00 Grāmatu svētku atklāšana Bauskas Kultūras centra
Lielajā zālē
Pieaugušajiem
10.30 „Latvijas Avīzes” publiskā diskusija „Vai nodokļi
bremzē vai veicina attīstību?”
Piedalās: 12. Saeimas deputāts, Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs Edgars Putra (ZZS), nozares eksperti Lielajā zālē
12.30 „Īstenās latvju saimnieces Dairas putra” - Kultūras centra un bibliotēkas pagalmiņā.
13.00 „Profesors ar novirzēm” - saruna ar grāmatas autoru, profesoru Juri Zaķi (Jumava)
Lielajā zālē
14.15 „Mana dzīve skrien kā viens švilpiens” – tikšanās ar izcilo novadnieku aktieri Uldi
Dumpi Lielajā zāle
15.15 Jaunāko grāmatu izloze Lielajā zālē
Bērniem un jauniešiem
10.00 „Zīmējam burtiņus un ciparus”- radošā darbnīca bērnudārza „Pasaulīte”
bērniem kopā ar mākslinieci Melāniju Vilku (Lauku Avīze) Bauskas Bērnu bibliotēkā
10.00 „Nežēlīgās gadsimtnieku spēles” – kopā ar grāmatas autori Vitu Štelmaheri (Lauku
Avīze) Codes bibliotēkā
11.00 „Deja ar nāvi” un ne tikai …. - tikšanās ar rakstnieci Lauru Dreiži (Zvaigzne ABC)
8.-9 kl. Bauskas pamatskolā
12.00 „Uzmanību, Rafī nāk, gliemezītis Gliks un vēl...” – saruna ar bērnu rakstnieci Vitu
Štelmaheri (Lauku Avīze) 3.-4. kl. Bauskas sākumskolā
12.00 „Kā veidot latvisku dārzu, ko stādīt un kā stādīt” – praktisku un noderīgu padomu
stunda kopā ar Salaspils Botāniskā dārza speciālisti Ilmu Neretu (Lauku Avīze) - Codes bibliotēkā
12.30 „Aizraujoši piedzīvojumi, kriminālizmeklēšana, fantāzijas pasaule – saruna ar jaunās
paaudzes rakstnieci Lauru Dreiži (Zvaigzne ABC) 8.-9.kl. Īslīces vidusskolā
Atbalstītāji: : Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis, Eiropas Komisijas pārstāvniecība
Latvijā, Latvijas Bērnu fonds, Jelgavas tipogrāfija, Nacionālie bruņotie spēki, SIA Drukātava, SIA
VESTA-LK, The White Book, Latvijas Okupācijas muzejs, Vienotība, Latvijas Zaļo un Zemnieku
savienība, Valdis Zatlers, Inese Vaidere, Bauskas novada dome.
Informatīvie atbalstītāji: Latvijas Avīze, Bauskas Dzīve, Bauskas Novada Vēstis, www.bauska.
lv, www.bauskasbiblioteka.lv

Muzeju nakts 21.maijā
Bauskas muzejs „DURVIS NAKTĪ”
V.Plūdoņa muzejs
19.00 - 21.00 -„DURVIS UZ VIĻA BĒRNĪBU”.Vakara darbi istabā.
Ganu spēles pagalmā.
Bauskas muzejs
16.00 - 19.00 - muzeja pagalmā Bauskas Mākslas skolas audzēkņu
akcija „Apgleznojam durvis”
19.00 - 22.00 - durvis uz vēsturisko ekspozīciju „Piedzīvojums Bauskā 20.gadsimtā”
ir atvērtas!
no 22.00 - Bārbeles folkloras kopas „Tīrums” Krieviņu tērpa prezentācija
22.00 - 22.30 - „Sarunas buduārā”
23.00 - 23.30 - “Sarunas buduārā”
22.00 - 01.00 - apskatāmas izstādes: TLMS „Bauska” darbu izstāde „Veram vaļā pūra lādi”,
Jāņa Kalnmaļa gleznu izstāde „Akmeņi un koki”, ekspress izstādes „Durvju atslēgas” un „Bauskas pilsētas durvis”.
Par omulību muzeja pagalmā rūpēsies „Muzeja atbalsta biedrības mazais orķestris”.
Starptautiskajā muzeju dienā, trešdien, 18.maijā Bauskas muzejs un V.Plūdoņa muzejs piedāvā
apmeklētājiem bez maksas apmeklēt ekspozīcijas un izstādes. UZ TIKŠANOS MUZEJA NAKTĪ!

BAUSKAS MUZEJS aicina uz izstādēm
6.maijā plkst. 16.00 atklās Tautas lietišķās mākslas studijas „Bauska” izstādi
„Veram vaļā pūra lādi”
3.maijā plkst. 16.00 atklās Jāņa Kalnmaļa gleznu izstādi “Akmeņi un koki”
19.maijā plkst. 16.00 atklās kolekcionāra Jāņa Salena tulpju kolekcijas izstādi

www.bauskasmuzejs.lv
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Aktualitātes novadā
Aicinām uz Bauskas un apkārtnes tūrisma sezonas
10. atklāšanas svētkiem
2016.gada 4.-8.maijs
Bauskas un apkārtnes Tūrisma sezonas atklāšanas svētki ir ikgadējs pasākums, kas katru gadu
notiek 4.maijā - šogad jau desmito reizi! Tradicionāli šajās dienā sezonu atsāk daudzi muzeji, tiek
atklāti jauni objekti un pakalpojumi. Šogad īpaši tiks akcentēts Bauskas rātsnams, baušķeniekiem
un viesiem apskatei piedāvājot tā parādes telpas. Aktīvās atpūtas cienītājiem būs iespēja piedalīties
velo orientēšanās spēlē, bet Bauskas likteņstāstus varēs iepazīt gides S.Lūsiņas vadībā.
Sezonas jaunums Bauskas muzejs ik mēnesi piedāvās izbaudīt savas interaktīvās ekskursijas
„Laiks spēlēties”, „No dzīpara līdz audumam” u.c. kopgrupā. Līdz šim to varēja izdarīt tikai organizētas tūristu grupās. Īpašas aktivitātes notiks arī Iecavā – interesentiem būs atvērts muzejs
„Arhīvs”, tiks piedāvāta ekskursija un orientēšanās spēle.
Svētku organizators –Bauskas Tūrisma informācijas centrs Bauskā darbojas kopš 1999.gada.
Tas sniedz tūrisma informāciju un uztur kopīgu tūrisma datu bāzi www.tourism.bauska.lv par Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu, kā arī aktīvi sadarbojas ar apkārtnē esošajiem tūrisma pakalpojumu sniedzējiem un pašvaldībām.
Laiks

Pasākums

Apraksts

Informācija

AKTIVITĀTES BAUSKAS RĀTSLAUKUMĀ
4.maijs
10.30-15.30

Bauskas rātsnama
parādes telpu apskate

Telpu apskate plkst.10.30, 11.30,
12.30, 13.30, 14.30, 15.30 (vienā
reizē 30 personas)

4.maijs
10.00-15.00

“Veloorientēšanās spēle
pa Bausku”

Organizē „Pepijas velomānija” kopā
ar „Velosētu”

4.maijs
14.00-16.00

Ekskursija „Bauskas
likteņstāsti”

S.Lūsiņas ekskursija – pastaiga pa
Bausku

4.maijs
10.00-15.30

„Mājražotāju, amatnieku
un skolēnu uzņēmumu
tirdziņš

Tradicionāla vietējo mājražotāju un
amatnieku tirdziņa diena

4.maijs
10.00-16.00

Izstāde
“Rātsnamam 400”

Bauskas Mākslas skolas audzēkņu
darbu izstāde Rātsnama arkādē
veltīta Rātsnama 400-gadei

t. 63923797

Izglītības iestāžu atbalsta personāla metodiskās
apvienības seminārs

4.maijs
5.30 – 13.00

Cīņa par lielāko Bangu
dīķa karpu
Bangu dīķis, Ceraukstes
pag., Bauskas nov.

Pulcēšanās pie Bangu dīķa jaunās
makšķernieku mājas plkst. 5.30.
Makšķerēšana ar divām pludiņmakšķerēm.

T. 29189821

4.maijs 17.00

Atvērto durvju diena
viesnīcā „Rixwell hotel
Bauska”

Iepazīšanās ar viesnīcas telpām un
pakalpojumiem

www.rixwelbauska.lv

No 4.maija

Nobaudi Bauskas īpašos
ēdienus

Nobaudi trīs Bauskas īpašos ēdienus T. 63923797
trīs īpašās vietās: Miķelī, Bērzwww.facebook.com/
kalnos un Mežotnes pilī.
Bauskasediens
www.mikelis.lv
www.berzkalni.lv
Atpūtas komplekss „Miķelis”
www.mezotnespils.lv
11.00-19.00
Viesu nams „Bērzkalni” 12.0020.00
Mežotnes pils 12.00-19.00

4.maijs
11.00-14.00

Atklāj tūrismu Iecavā

Izzinoša pastaiga kopā ar stāstnieku Andri Kopeiku, „Arhīva”
ekspozīcijas apskate, orientēšanās
spēlē sameklē tūrisma taku. Par
patriotisku svētku noskaņu gādās
Zemessardzes 54.Inženiertehniskā
bataljona zemessargi. Sīkāka pasākuma programma sekos.

www.iecava.lv

7.maijs 11.00

Lielajam Bazāram - 10!

Tradicionāls pavasara pasākums
Bērsteles parkā ar tirgošanos,
koncertu, dažādām izdarībām un
aktivitātēm visai ģimenei

Bērsteles KN Svetlana Poča, 26123242
svetlana.poca@
rundale

7.maijs 11.00

Kopgrupa Bauskas
muzejā interaktīvajai
programmai „Laiks
spēlēties”. Bauska

Ekskursija pa rotaļlietu ekspozīciju
un lellītes izgatavošana. Vēlams
pieteikties iepriekš līdz 6.maija
plkst.15.00.

T. 63960508,
www.bauskasmuzejs.
lv cena 1,50 personai

7.maijs 12.00
un 15.00

Ekskursija Bauskas alus
darītavā

Iepazīsti Bauskas alus ražotni un
iecienītu dzērienu tapšanas procesu.

T.25770575, www.
bauskasalus.lv
Cena pieaugušajam
5,00 € skolēniem
2,00€, pirmsskolas
vecuma bērniem bez
maksas

4.- 8.maijs
10.00-17.00

Izziņas spēle „Atklāj Motormuzeja noslēpumus
Bauskā” Bauska

Noteikumi ir vienkārši - tiek
izsniegts materiāls spēlei - jautājumi
ar zīmējumiem vai tikai zīmējumi
(pēc izvēles) un jāatrod atbildes.
Uzdevumus var veikt individuāli
vai arī sadalīties nelielās komandās
(3-5 cilvēki).

T. 67025887
www.motormuzejs.
lv/index.php/apmekle-muzeju-ba
Ieejas maksa pieaugušajiem: 1.71€
skolēniem, studentiem 0.71 € . Ģimenes
biļete 3.41 € (2+4) vai
2.42 € (1+4)

4. - 8.maijs
10.00 - 17.00

Apskati mazuļus Mini
zoodārzā „Dobuļi” Dzimtmisa, Iecavas novads

Apskati, kādi mazuļi jau skraida pa
mini zoo aplokiem.

T.29177846
www.minizoo.lv
Ģimenes biļete 11,00
€ (2+2)

4.- 8.maijs

Apskati mazuļus
“Trušu pilsētiņā”, Codes
pag., Bauskas nov.

Apskati, kādi mazuļi jau skraida pa
Trušu pilsētiņas aplokiem.

T.29548071,
www.trusupilsetina.lv
ģimenes biļete 8.00
€ (2+2)

„Sējas svētki” Ausekļu
dzirnavās Bārbeles pag.,
Vecumnieku novads

Tradicionāls pasākums ar pavasara
darbu demonstrējumiem.

T. 29197412, www.
ausekludzirnavas.lv
Ģimenes biļete 10,00
€ (2 + 3)

14.maijs

Mūsu Latvijas valstij ir vairākas nozīmīgas svinamās dienas.
Paši lielākie svētki, protams, tiek atzīmēti rudenī – 18.novembrī,
jo tā ir Latvijas Republikas dzimšanas diena. Savukārt 4.maijs ir
Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena. Var teikt, ka
Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošana tika paveikta sperot
divus platus soļus.
Pirmais solis bija tieši 1990.gada 4.maijā, kad toreizējā Latvijas PSR Augstākā Padome ar 138 deputātu balsīm pieņēma „Deklarāciju par Latvijas valstiskās
neatkarības atjaunošanu”, viens deputāts atturējās, bet brīvas Latvijas valsts idejai nelojālie 57 frakcijas „Līdztiesība” deputāti pirms šī balsojuma demonstratīvi pameta sēžu zāli. Tā kā šī deklarācija
paredzēja pārejas periodu līdz pilnīgai Latvijas neatkarības atgūšanai, tad bija vajadzīgs otrais solis.
Un tas tika īstenots 1991.gada 21.augustā, laikā, kad Maskavā notikušā valsts apvērsuma apstākļos Latvijas Augstākā Padome pieņēma konstitucionālo likumu „Par Latvijas Republikas valstisko
statusu”, kas pasludināja Latvijas Republikas pilnīgu neatkarību.
Latvijas valsts simtgades svinību priekšvakarā Latvijas valsts simtgades birojs aicina rīkot Baltā
galdauta svētkus par godu Latvijas valsts neatkarības atjaunošanai – vienai no būtiskākajām pieturzīmēm Latvijas simts gados. Baltā galdauta svētku mērķis ir iedibināt un stiprināt tradīciju 4.
maijā cilvēkiem pulcēties pie viena galda ģimenes, draugu, kaimiņu vai domubiedru lokā, svinot
mūsu valsts svētkus un godinot tos, kuri palīdzējuši to radīt un nosargāt. Domāts, ka Baltā galdauta
svētkus cilvēki rada sev paši, uz tiem katrs nāk ar savu cienastu, pievienojas galdam un kopīgajās
sarunās radot svētku sajūtu. Baltā galdauta svētki atgādinās to, ka Latvijas Republikas neatkarības
atjaunošana - Latvijas valsts otrā dzimšanas diena, tapa pateicoties mūsu cilvēku neatlaidīgai rīcībai, drosmei un uzdrīkstēšanai.
Aicinu mūsu novada iedzīvotājus 4.maija svētkus svinēt ģimenes, draugu un kaimiņu lokā pie
balta galdauta apklāta galda, tādejādi iekļaujoties visas valsts mēroga akcijā. Lai jums skaisti, ģimeniski un ar garīgumu piepildīti šie svētki!

Raitis Ābelnieks

AKTIVITĀTES CITOS OBJEKTOS

10.00-20.00

4.maijs – Baltā galdauta svētki

„Bauskas Novada Vēstis” lasāmas arī Bauskas novada mājas lapā
www.bauska.lv

15. aprīlī Bauskas novada izglītības iestāžu sociālie pedagogi, psihologi, iekļaujošās izglītības
pedagogi, strādāja izbraukuma seminārā Kandavas internātvidusskolā un Talsos, kur kopā ar Kurzemes kolēģiem dalījās pieredzē atbalsta sniegšanā izglītojamajiem mācību procesā.
Kandavas internātvidusskolā mūsu novada pedagogi iepazinās ar dažādu iekļaujošo izglītības
programmu īstenošanu, vērojot iekārtoto mācību vidi un izvērtējot tās ietekmi un iespējas sniedzot
atbalstu skolēniem. Vispozitīvākās emocijas, interesi un diskusijas pedagogu vidū raisīja darbošanās Dabas vides estētikas studijā. Pedagogi praktiskajās nodarbībās apguva darbošanos siltajās
smiltīs, pie gaismas galda, ar krāsainajām smiltīm, ar krāsainajiem graudiem un dažādiem augiem.
Bija iespēja vērot kā Dabas vides estētikas studijā darbojas skolēni.
Pēc izbraukuma semināra, vislielākās un emocionāli vissmagākās pārdomas rosināja redzētais
Talsu krīžu centrā, kurā psihologi un sociālie pedagogi pārrunāja dažādas situācijas, to risināšanas
iespējas un pieredzi ar Talsu kolēģiem. Semināra noslēgumā gide Inese Roze iepazīstināja ar Talsu
pilsētu, tās vēsturi laikmetu griežos. Atvadoties no Talsiem, pilsētas centrā Bauskas novada pedagogi nodziedāja apsveikuma dziesma Talsu pilsētai dzimšanas dienā.

Evija Krišjāne,
izglītības iestāžu atbalsta personāla metodiskās apvienības vadītāja
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Bauskas Novada Vēstis

SIA „Vides serviss” informē
Ieskats SIA „Vides serviss” ikdienas darbos aprīlī
Aprīlis ne tikai dabā ir laiks, kad viss mostas
vai top jauns, bet arī SIA “Vides serviss” darbiniekiem ir laiks, kad pēc ziemas sezonas ir iespējams
veikt dažādus apzaļumošanas, labiekārtošanas un
ar namu apsaimniekošanu saistītus darbus.
2016.gada 15.aprīlī, SIA “Vides serviss”, iedzīvotāju ērtībām, uzstādīja pašu gatavotas koka tualetes būdiņas pa vienai Bauskas Vecajos kapos - Biržu ielā 7 un Jaunajos kapos - Janeikās, Ceraukstes pagastā. Jaunajos kapos un Šarlotes kapos sakārtota arī ūdens padeve. Cilvēku drošībai un
sakoptākai videi, Plosta kapos nozāģēti arī bīstamie koki.
23. aprīlī, kad norisinājās Bauskas novada pašvaldības un SIA “Vides serviss” plānotā un organizētā “Lielgabarīta un bīstamo atkritumu akcija”, kas ar katru gadu arvien vairāk pievērš vietējo iedzīvotāju uzmanību un līdzdalību, Bauskas pilsētā pie Korfa dārza tika atjaunota arī dīķa strūklaka,
kas jau daudzus gadus priecē vietējos iedzīvotājus.
Gatavojoties Latvijas Republikas svētkiem – Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas dienai un Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienas svētkiem, kas norisināsies 1. un
4. maijā, SIA “Vides serviss” sadarbībā ar Bauskas novada pašvaldību, aprīļa noskaņās sāka ielu un
tiltu rotāšanu – tiek gatavoti un atjaunoti masti un karogi.
Apzaļumošanas nodaļas vadītāja Aina Bele: “Pilsētas teritorijā uzstādīti arī puķupodi, taču, ar
ziedu stādīšanu nesteidzamies, jo diemžēl nākas gaidīt piemērotus laikapstākļus, lai ziedi nenosaltu
un rezultātā tie spētu pildīt savu funkciju - padarītu mūsu vidi skaistāku un nebūtu izšķērdēts laiks
un finanšu līdzekļi”. Beidzoties ziemas sezonai, SIA “Vides serviss” darbinieki cītīgi izravējuši un
sakopuši pilsētas skujkoku un lapu krūmu stādījumus un puķudobes, stādījumus nokaisot ar minerālmēsliem un arī pašu, ziemas periodā gatavotu, zaru šķeldu. “Zaru šķelda jeb bioloģiskais materiāls tiek atgriezts dabā, pildot 3E principu, proti, tas ir estētiski, ekoloģiski un ekonomiski, tādējādi
veicot vismaz 3 labas funkcijas: aizkavē viengadīgo nezāļu augšanu, uztur un saglabā nepieciešamo
mitrumu un sadaloties pārtop augiem svarīgās barības vielās”, saka A. Bele. Šopavasar, izzāģējot
kokus, tiek sakoptas ceļu malas pilsētas robežās Elejas virzienā, un Mēmeles krasti - virzienā uz
pilskalnu.
Pēc Lieldienām tika atsākta mehanizētā ielu tīrīšana ar ielu “putekļsūcēju”, lai ziemas sezonā,
aptuveni, 500 kubikmetru izkaisīto pretslīdes materiālu savāktu no ielām. Šis bija pirmais gads, kad,
smilšu savākšanai, ielu malās netika veidotas smilšu kaudzītes, bet gan intensīvāk nodarbināta “ielu
putekļsūcēja” mašīna. Mehanizētā ielu tīrīšana deva redzamus rezultātus, jo smiltis no ielām pazuda
jau vienas nedēļas laikā.
Aprīļa mēnesis ir laiks, kad, ievērojot laikapstākļus, Bauskas ielās tiek domāts ne tikai par skaistumu, bet arī tiek domāts par drošību un ziemas periodā izdangātajiem ceļa segumiem, tāpēc intensīvi norisinās ceļa bedrīšu labošana ar karsto asfaltu vai šķembām. Nodrošinot drošību pilsētas
teritorijā, uzstādītas arī vairākas ceļazīmes. Labiekārtošanas un būvniecības nodaļas vadītājs Raimonds Bitins lūdz iedzīvotājus būt apzinīgiem un sargāt ceļazīmes, jo “ceļazīmes nav domātas kāda
sodīšanai, bet gan mūsu pašu informētībai un drošībai”.
Aprīlis un maijs SIA “Vides serviss” darbiniekiem ir laiks, kad priekš nākamās apkures sezonas
tiek apsekotas mājas, kurās ir malkas apkure, lai, iespēju robežās, sakārtotu dūmeņus. Apkures sezonas beigas ir laiks, kad ikvienam, arī daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem, būtu jāpievērš
uzmanība savai apkures sistēmai, proti, vai esošā apkures sistēma nav bojāta, vai ir efektīva vai arī ir
pēdējais laiks domāt par tās remontu vai pat maiņu. Šis ir laiks, kad iespējams efektīvi sagatavoties
nākamajai sezonai.

Ieteikumi iedzīvotājiem, lai uzturētu dūmeņu,
ūdensapgādes cauruļu un tualešu stāvokli lietošanas
kārtībā
Dūmvadu tīrīšana un ekspluatācija

Katrā mājā, kurā ir dūmenis, tas jākopj un jāuzrauga. Ugunsdrošības noteikumi jāievēro māju
īpašniekiem, dzīvokļu īpašniekiem, pārvaldniekiem, kā arī īrniekiem un nomniekiem. Privātmājas
īpašnieks par savu īpašumu atbild pats, bet daudzdzīvokļu mājās dzīvokļu īpašnieku kopība,
pārvaldnieks un dzīvokļu īpašnieks. SIA “Vides serviss” līdz š.g. 1. jūnijam veiks visu apsaimniekošanā
esošo māju jumtu, skursteņu, dūmvadu un pieguļošo teritoriju vizuālo apsekošanu, lai palīdzētu
dzīvokļu īpašniekiem sagatavoties drošai nākamajai apkures sezonai. Tiks sagatavotas tāmes un,
aptauju veidā, vienosies par tālāku rīcību, ja atklāsies kādas nepilnības.
Ja dūmvads netiek laikus iztīrīts, ilgstoši atrodoties augstas temperatūras iedarbībā, var notikt
sodrēju jeb kvēpu pašaizdegšanās, līdz ar to bēniņos un jumta daļā izceļas ugunsgrēki.
Skursteņu un dūmvadu regulāra apkope un tīrīšana ir noteikta ar Latvijas Republikas
Ministru kabineta 2004. gada 17. februāra noteikumiem Nr.82 “Ugunsdrošības noteikumi”.
Par šo noteikumu neievērošanu ir paredzēts naudas sods.
Visskaidrākā pazīme tam, ka skurstenim nepieciešama tīrīšana, ir tas, ka skurstenis sāk dūmot.
Tāpat novērojams tas, ka skurstenim samazinās vilkme, tā kļūst vājāka, tādēļ, ka skurstenī ir sakrājušies sodrēji, vai arī vecos skursteņos ir sagāzušies nelieli būves gabaliņi (ķieģeļi, java, utt.).
Ļoti svarīgi, lai skurstenis tiktu tīrīts regulāri – vismaz vienu līdz divas reizes gadā parastajām
krāsnīm un kamīniem, bet ilgdedzes krāsnīm vēl biežāk. Labāk iztīrīt skursteni regulāri, nevis gaidīt
kādas pazīmes tam, ka dūmenis ir jau pamatīgi aizsūbējis. Vismaz reizi trijos gados jāapseko dūmvadu, dūmeju un dūmkanālu tehniskais stāvoklis.
Ikdienas apkopē var izmantot tautas metodes skursteņa attīrīšanai. Viena no metodēm ir apses
koka malkas kurināšana ik pēc laika. Apses koka malka gan nerada tik lielu siltuma atdevi kā citu
koku malkas, bet tās dūmi tīra dūmvadu.
Ja nevēlaties izmantot tautas metodes, veikalos pieejami arī mūsdienīgāki skursteņu tīrīšanas līdzekļi. Piemēram, izmantojot ķimikālijas, kas uzbērtas kurināmajam un sadegot tīra skursteni. Tāpat
veikalos ir pieejamas dažādas mākslīgās malkas pagales, kas jāatstāj uz karstām oglēm, lai sadegot
tās attīrītu dūmvadu. Pieejami vēl daudzi citi ķīmiskie skursteņu tīrīšanas līdzekļi.
Vislielākās ugunsnelaimes rodas, tad, ja skurstenī aizdegas neiztīrītie sodrēji. Sodrējiem degot,
skurstenī veidojas ļoti augsta temperatūra ( līdz pat 1000 grādiem un vairāk), savukārt skursteņu
ejās veidojas augsts spiediens. Ja skursteņa kanālā ir plaisas, uguns caur tām var nonākt mājā un
izraisīt ugunsgrēku. Aizdegoties sodrējiem metāla skurstenī, notiek skursteņa pārkaršana un tas izraisa metāla deformācijas un izolējošā materiāla struktūras izmaiņas. Klasisko kamīnu kurinātājiem
jāņem vērā, ka tos nedrīkst kurināt ar briketēm, jo tas rada pārāk augstu temperatūru un kamīns var
tikt sabojāts!
Praktiski ieteikumi kurinot krāsni: labai krāsnij, lai tā turētu siltumu, pietiek izkurināt vienu
kurtuvi dienā. Tās ir astoņas līdz desmit pagales sausas malkas, un, kad oglēm vairs nav zilās liesmiņas, aizveram šīberi. Viss lielākais karstums slēpjas tieši oglēs, krāsnī nav jāmet malka, kamēr
tā paliek karsta. Tomēr, ja pieredze ar krāsns kurināšanu nav pārāk liela, šīberi ciet vērt tikai tad,
kad ogles kurtuvē ir melnas.
Lai nepieļautu to, ka ēkā notiek ugunsnelaime, jāparūpējas par to, lai dūmvadā nebūtu plaisas
vai spraugas – tās visas rūpīgi jāaizpilda ar javu. Speciālisti iesaka skursteni apmest un atstāt gaišā
krāsā, lai gadījumā, ja dūmvadā parādās kāda sprauga, to uzreiz varētu viegli pamanīt pēc tumšajām
sodrēju pēdām.
Profesionāļi iesaka dūmvada tīrīšanu labāk uzticēt pieredzējušiem speciālistiem, kas gan rūpīgi
iztīrīs skursteni, gan pārliecināsies par darba rezultātu un drošu tālāku dūmvada ekspluatāciju. Cil-

vēkam, kas nav speciālists, var neizdoties dūmvadu iztīrīt pietiekami labi, atstājot skurstenī sodrējus
un citus netīrumus, kā rezultātā var rasties dažādas problēmas.
Ūdensvada cauruļu un kanalizācijas cauruļu tīrīšana un uzturēšana
Bieža problēma ūdens apgādes sistēmās ir pievadošo un cirkulācijas cauruļvadu aizaugšana.
Intensīvu aizaugšanu var izraisīt dzīvokļiem pievadāmā ūdens pārāk augstā temperatūra. Maksimāli
pieļaujamā karstā ūdens temperatūra ir +55°C. Ja tā ir robežās no +58°C līdz +60°C, nosēdumi uz
karstā ūdens cauruļvadu sieniņām palielinās aptuveni astoņas līdz desmit reizes. Kanalizācijas un
cauruļu aizsērēšana ir galvenā problēma, kas var notikt ar kanalizācijas sistēmu.
Ja ūdens no vannasistabas izlietnes izplūst ilgāk par 12 sekundēm, bet no virtuves izlietnes
ilgāk par 3 minūtēm, tad ir sākusies cauruļu aizsērēšana un nepieciešama kanalizācijas
tīrīšana.
Pat pareizi lietojot kanalizāciju, nevar izvairīties no šādām situācijām: noskalotie tauki, organiskie un neorganiskie atkritumi, nogulsnējoties uz cauruļu sieniņām, ar laiku aizpilda brīvās vietas. Tā
rodas cauruļu aizsprostojumi vai aizsējuma korķi.

Zināšanai, kā aizsargāt izlietnes un vannas no aizsērēšanās:
Viens no biežākajiem kanalizācijas aizsērējumu cēloņiem ir kafijas biezumi. Jebkurš santehniķis
atkal un atkal atgādinās, ka, jo tie uzbriest, veido nogulsnes un laika gaitā rada aizsērējumu. Ja mājās
ir jaunā tipa caurules, kas nav izgatavotas no čuguna, tad kafijas biezumus drīkst liet izlietnē, tie neko
ļaunu nenodarīs. Virtuves izlietnēm parasti ir palieli sifoni (40-50 mm diametrs), mazgājot traukus,
ar ūdens plūsmu tur ieskalotie biezumi aizplūst tālāk. Vecos mājokļos, kuros ir čuguna caurules,
nevajadzētu aizrauties ar kafijas, tējas un citu biezumu aizskalošanu izlietnē. Ja tās profilaktiski
netīra vai uz izlietņu un vannu notecēm nav salikti metāla sietiņi matu, ēdienu atlieku, gružu un citu
netīrumu savākšanai, agri vai vēlu radīsies aizdambējums. Tomēr, ja ir iespēja, biezumus vienmēr
metam miskastē, un nekādā gadījumā neliekam krūzes ar to nosēdumiem trauku mazgājamā mašīnā.
Arī ēdiena paliekas var kaitēt kanalizācijai un sifonam, tāpēc raugies, lai visi ēdiena pārpalikumi
neaizskalotos. Jo īpaši tas attiecas uz zaļumiem, salātiem, augļiem, dārzeņiem, kas, lai arī smalki
sagriezti, nogulsnēsies un veidos aizsērējumu.
Vēl lielāks bieds no iepriekš minētajām vielām ir tauki, piemēram, kas pāri palikuši no cepeša
gatavošanas. Ēdiena gatavošanas laikā jāatceras, ka tikko karsēto eļļu nekādā gadījumā nedrīkst liet
izlietnē. Karsti tauki ir šķidri, bet, tiem atdziestot, sabiezē un veido biezas nogulsnes, kas visai ātri
var radīt aizsērējumu. Kā zināms, taukus nav nemaz tik viegli nomazgāt no traukiem, kur nu vēl tos
likvidēt kanalizācijas caurulēs.
Izlietnē nedrīkst liet arī skābes, sārmus, indes, kā arī jebkādus dezinficējošus līdzekļus lielos
daudzumos.
Visbīstamākie šajā ziņā ir mati – pieķeroties tie vienmēr saveļas kamolā, bet tam savukārt pielīp
pārējie netīrumi, pamazām veidojot lielu aizsprostojumu. Turklāt, lai matu mudžekli dabūtu laukā,
jāizvēlas patiešām stipra ķīmija, kas spēj likvidēt matus, nekaitējot caurulēm.

Zināšanai, kā aizsargāt tualetes podus no aizsprostošanās:
Visbiežāk aizsprostojumus radījuši papīra dvieļi, ko cilvēki, iespējams, izmanto kā tualetes papīru. Šie papīra dvieļi ūdenī nešķīst atšķirībā no tualetes papīra, kas izšķīst un izzūd. Nereti tiek
izmantotas arī avīzes, taču arī tās ūdenī nešķīst, tāpēc nebūtu vēlams avīzes izmantot kā tualetes
papīru. Tīrot kanalizāciju, redzams, ka cilvēki tajā izmet arī ēdienu paliekas - ābolus, gurķus, nereti
kartupeļu mizas. Higiēnas preces - prezervatīvi un higiēnas paketes, tamponi. Ir arī tādi brīnumi kā
celtniecības materiāli, koku saknes, lupatas un daudz kas cits.
Atgādinām - kanalizācija nav miskaste.
Pat, ja paši zinām, ko drīkst un nedrīkst darīt ar kanalizācijas sistēmu uzturēšanu kārtībā, reizēm
izvairīties no šo lietu nokļūšanas caurulēs ir teju vai neiespējami, tāpēc labākais risinājums ir regulāra attīrīšana. Tādēļ nepieciešama savlaicīga cauruļu diagnostika.
Bieži vien kanalizācijas sistēmu problēmas tiek risinātas ar dažādiem veikalos pieejamajiem aizsērējuma likvidācijas līdzekļiem. Diemžēl šie līdzekļi no iekšpuses bojā caurules un tās kļūst trauslas un plīst. Šādā situācijā zemes rakšanas darbu un cauruļu nomaiņas izmaksas ir nesalīdzināmi
lielākas.
Sekas, ja kanalizācijas caurules netiek tīrītas:
1) kanalizācijas caurule aizsprostojas pašā mājā. Ja sadzīves atkritumi vai citi priekšmeti, kas
iemesti podos, nosprūst, piemēram, starp otro vai trešo stāvu, tad trešais stāvs noplūdīs, ja tas notiek
kaut kur izvadā – tuvāk ielas kanalizācijai, tad cieš pirmais stāvs.
2) atkritumi sakrājas pilsētas trasē, kas aizsprosto cauruli, tad dzīvojamo māju akas ir pilnas,
izraisot to, ka visai mājai (īpaši pirmajos stāvos) ūdens kanalizācijā iet prom ar grūtībām.
3) var noplūst pat iela, līdz ar to iela spēcīgi ož pēc kanalizācijas.
Tomēr ir iespējas, kā paši varam uzturēt ikdienas tīrību caurulēs:
- viens no vienkāršākajiem kanalizācijas cauruļu attīrīšanas veidiem ir etiķa un sodas izmantošana. Vispirms izlietnes vai vannas notekcaurulē ieber aptuveni puskrūzīti sāli un sodu, virsū uzlej
galda etiķi (9%), arī aptuveni puskrūzīti. Etiķis un soda sāks reaģēt, parādīsies baltas putiņas un
skaņa. Kad soda ir beigusi čurkstēt, uzlej virsū karstu ūdeni (aptuveni 1-1.5 litrus), kad viss aizdambējums būs izšķīdis, ūdens ar lielu ātrumu aiztecēs notekcaurulē.
Daudzu pārbaudīta vērtība ir vakuuma pumpis, kas ļoti labi attīra ne tikai aizdambējušos izlietni,
bet arī podu, dušas kabīni un citas notekas vietas.
Veikalos bez speciāliem līdzekļiem šķidrā veidā, kas paredzēti aizdambējuma novēršanai, ir arī
granulu veida līdzeklis, kas veiksmīgi attīrīs aizdambējušās caurules un iznīcinās kanalizācijā esošās
baktērijas. Smago ķīmiju lietot neiesakām. Ir pieredzēts, ka līdzekļi, kas sola iztīrīt visu, ir tik agresīvi, ka sabojā visu. Pārsvarā šo visu līdzekļu sastāvā ir hlors, kas saskaroties ar hromu, ar kuru
parasti apstrādā gan ūdens maisītājus, gan noteces aizsargsietiņus, aktīvi reaģē, to noārdot. Pēdējos
gados kanalizācijas cauruļu tīrīšanas līdzekļu tirgū parādījušās arī granulas. Cilvēkiem pat radies
priekšstats, ka tās ir visefektīvākās. Varbūt tāpēc, ka lietojot var redzēt ķīmisko reakciju – viss puto
un burbuļo! Kādā eksperimentā to īpašā efektivitāte nepierādījās, arī granulas netika galā ar lielu
aizdambējumu. Tieši otrādi, mēģinot to izšķīdināt un, ieberot tualetes kanalizācijas sistēmā lielāku
granulu devu, tika panākts pretējais efekts – izveidojās tāds korķis, kam vēlāk netika cauri arī citi
līdzekļi un ko bija iespējams likvidēt, tikai mehāniski tīrot cauruli.
Nepietiekamas ūdens caurplūdes gadījumā īpaši vecās kanalizācijas sistēmās caurules var neizturēt spiedienu un var pārplīst, tāpēc lielos tīrīšanas darbus tomēr uzticēt speciālistiem.
Tomēr, ja esiet gatavi riskēt un vēlaties izmantot smago ķīmiju, atcerieties:
•Kanalizācijas cauruļu tīrīšanas līdzekļi satur veselībai bīstamas ķīmiskas vielas, kas var radīt
smagus apdegumus, tāpēc lietošanas laikā obligāti jāizmanto cimdi un visas virsmas, uz kurām
nonācis līdzeklis, rūpīgi jānotīra.
•Šie tīrīšanas līdzekļi jātur bērniem neaizsniedzamā vietā!
•Nekad neizmanto vairākus tīrīšanas līdzekļus vienlaikus, jo tiem savstarpēji reaģējot, var rasties
indīgas gāzes.
•Pēc jebkura ķīmiskā līdzekļa izmantošanas jāpalaiž tekošs ūdens, bet noteikti ne karsts, jo tas
pastiprinās ķīmisko vielu reakciju. Tas gan neattiecas uz dzeramās sodas un etiķa lietošanu, bet gan
ķīmiskajiem līdzekļiem.

Iluta Rasa,
SIA “Vides serviss” Sabiedrisko attiecību speciāliste

Bauskas Novada Vēstis
Aktuāla informācija
Bauskas pašvaldība atbalsta iedzīvotāju iniciatīvas

Bauskas novada deputāti Finanšu komitejas sēdē atbalstījuši finanšu līdzekļu piešķiršanu 11 no
22 konkursa “Mēs savam novadam” projektiem. Gala lēmums deputātiem būs jāpieņem novada
domes sēdē 28.aprīlī.
Konkursa 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.
Pašvaldība projekta pieteikumus gaidīja visu marta mēnesi. Iepriekš tika organizēts informatīvs
seminārs par pieteikuma sagatavošanu un projekta iesniedzējus konsultēja pašvaldības Attīstības
un plānošanas nodaļas projektu speciālistes Egija Stapkēviča un Jolanta Lauva. Abas speciālistes
atzina, ka projekta pieteikumus kvalitatīvāk bija sagatavojuši un līdz ar to vairāk punktus ieguva tie,
kuri izmantoja iespēju atnākt pakonsultēties.
Projektu konkursā bija iesniegti septiņi projekti, ko paredzēts īstenot Bauskas pilsētā, pieci projekti no Vecsaules pagasta, pa diviem projektiem no Codes, Mežotnes, Īslīces, Ceraukstes un Brunavas pagasta. Neviens projekts netika iesniegts no Gailīšu un Dāviņu pagasta.
Konkursā “Mēs savam novadam” uz finansējumu varēja pretendēt novadā reģistrētās nevalstiskās organizācijas (NVO). Šī gada pieejamais finansējums – 10 000 eiro. Viena organizācija idejas
realizācijai var saņemt līdz 1000 eiro.
Projektu pieteikumos paustās idejas ir radošas un ļoti labas, tās visas būtu atbalstāmas, bet konkursa budžets ir ierobežots, pauž E. Stapkēviča.
Projektu vērtēšanas komisija visatzinīgāk novērtēja biedrības „Labums” ieceri izveidot bērnu
rotaļu un atpūtas laukumu Īslīces pagasta Bērzu ciemā E.Kapkalna 1 un E.Kapkalna 1a ielā. Atbalstītas tika arī biedrības “Bauskai un mūzikai” ieceres iegādāties jaunus mūzikas instrumentus un
nodrošināt izglītojošu darbu, izmantojot Karla Orfa metodiku. Projekts paredzēts pilnvērtīgai bērnu
muzikālajai un personības attīstībai.Pozitīvi novērtēta mednieku biedrības “Irši” ideja atjaunot jumta segumu mednieku mājai Jaunsaulē, kā arī izglītojošu semināru organizēšanu par medību saimniecību Bauskas Valsts ģimnāzijas audzēkņiem. Starp idejiski atbalstītajiem projektiem ir arī biedrības
“Rītausmu nami” iecere labiekārtot Rītausmu ciema sporta un atpūtas teritoriju, biedrības “Domā-

sim, darīsim” iecere pie Vecsaules pamatskolas izveidot Zaļo klasi mācību satura pilnveidošanai.
Komisija lēmusi, ka pašvaldības finansējums būtu piešķirams arī diviem sociāliem projektiem –
biedrības “Ģimeņu, kurās ir cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem, biedrība “Ābulis”” idejai organizēt kopīgas nodarbības bērniem un jauniešiem ar invaliditāti, kā arī nodibinājuma “Palīdzēsim.lv”
idejai par atbalsta pasākumu ieviešanu, kas veicinātu sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu
iekļaušanos sabiedrībā, preventīvu sociālo problēmu risināšanai, sociālās integrācijas veicināšanai.
Starp atbalstītajiem projektiem ir biedrības “Paaudžu tilts” iecere dažādot brīvā laika pavadīšanas
iespējas Ceraukstes pagasta iedzīvotājiem, izveidojot “Baskāju taku”, biedrības “Bauskas sākumskolas padome” iecere veicināt skolēnu un vecāku piederību novadam un skolai, izveidojot skolas
piecgades jubilejas kalendāru 2016./2017.mācību gadam, reliģiskās organizācijas “Brunavas katoļu
draudze” iecere atjaunot baznīcas un zvanu torņa koka fasādes un jumta krāsojumu. Daļu no projektam nepieciešamā finansējuma ir iespēja saņemt biedrībai “Ceraukstes pagasta attīstības biedrība
“Rudenāji””, lai iegādājot nūjas, organizētu nūjošanas apmācības un veicinātu veselīgu dzīvesveidu.
Iedzīvotāji projektos pauduši arī vēlmi veicināt iedzīvotāju zināšanas par mākslas klasiku, organizēt mākslas plenēru, atjaunot Mežgaļu pamatskolas parka labiekārtojumu, organizēt velobraucienu Bauska-Mežotne-Bauska, organizēt folkloras festivālu Vecsaulē, labiekārtojot sporta laukumu pie Jaunsaules skolas, pētīt un popularizēt seno zemgaļu kultūru, pilnveidot fiziskās aktivitātes
Jauncodes iedzīvotājiem, izveidot un aprīkot suņu pastaigu un nodarbību laukumu Bauskā, uzšūt
tērpus tautas deju kolektīvam, uzņemt filmu par Bauskas pārceltuvēm un tiltiem, kā arī organizēt
orientēšanas sacensības Likvertenu silā.

Zane Gorškova, sabiedrisko attiecību speciāliste

Konkurss vēsturē debašu formā
Debates ir saruna noteiktā laikā, kurā piedalās divas komandas (apstiprinošā un noliedzošā)
trīs cilvēku sastāvā. Katras komandas mērķis ir pārliecināt par savu argumentu pārākumu. Debatēs
notiek viedokļu, bet ne cilvēku sadursme! Tas ļauj ne tikai izkopt runātprasmi un izzināt jaunu
informāciju, bet arī veicināt savu izaugsmi valodas lietošanā. Gatavojoties debatēt par kādu tēmu,
tā padziļināti ir jāizzina, jāizpēta daudz materiālu. Bauskas pamatskolas vēstures skolotājs Dainis
Cipulis atzīst, ka šāda veida konkurss ir interesants, skolēniem saistošs un liek skolēniem pašiem
dziļāk izprast doto tēmu.
22.martā Bauskas novada 9.klašu skolēnu komandas debatēja par tēmu: „Latvijai bija / nebija
jāpretojas PSRS okupācijai 1940.gadā.” Skolēni paši saka, ka tagad labāk izprot Latvijas situāciju
1940.gadā, ir radusies interese par vēsturi un pārvarētas bailes uzstāties. Īpaši jāuzteic Vecsaules pamatskolas skolēnu komanda, kuri pirmajā gatavošanās posmā bija sabijušies, nedroši, bet konkursā
debatēja pārliecinoši, ar faktiem pierādot savu viedokli.
1.vietu šajā konkursā ieguva Bauskas Valsts ģimnāzijas komnda: Ralfs Piņķis, Kārlis Banis un
Armands Kārkliņš; 2.vietu dalīja Bauskas pamatskolas komanda: Adriana Miglāne, Roberts Rēbuks, Paula Kristiāna Daugule un Bauskas Valsts ģimnāzijas komanda: Annija Vērmane, Viktors
Priščenko un Austris Stankevics; 3.vieta Vecsaules pamatskolas komandai: Mārim Līdakam, Dzintarm Kublinskim un Jurim Kluinim. Paldies skolotājai Laumai Zariņai par skolēnu iedrošināšanu
jauniem sasniegumiem!

Vēstures skolotāju metodiskās apvienības vadītāja Daiga Telnere

2016.gada 29. aprīlī
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Bauskas Novada Vēstis
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Aktuāla informācija
Septiņi pavasara brīnumi
Pavasaris ir ļoti aktīvs radošu pasākumu laiks Bauskas Mūzikas skolas audzēkņiem.
Pirmais.Aprīlī uzņēmām Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas simfonisko orķestri, kura sastāvā spēlē mūsu bijusī audzēkne Katrīna Siliņa. Koncerts bija kā lieliska dāvana mūsu audzēkņiem
viņu vecākiem, pedagogiem un Bauskas puses mūzikas draugiem. Jauno mūziķu sniegums diriģenta A.Vecumnieka vadībā bija profesionāls un mākslinieciski augstvērtīgs.
Otrais.Skolā tika noorganizēts koncerts, kurā skolas zālē koncertēja Jelgavas Mūzikas
vidusskolas 4.kursa studente un mūsu skolas absolvente Laura Pātaga un J.Vītola Latvijas
Mūzikas akadēmijas studente Marija Muravjova. Koncerta apmeklētājiem bija iespēja dzirdēt ļoti
daudzveidīgu repertuāru un iepazīties ar dažādiem spēles tehnikas paņēmieniem.
Trešais.Iepriekšējā gada rudenī Bauskas Mūzikas skolas pedagogi un audzēkņi devās pie saviem
draugiem uz Biržu Mūzikas skolu Lietuvā. Mums tika sarūpēta lieliska dāvana- iespēja koncertēt
Biržu pilī. Daudziem audzēkņiem tā bija pirmā „koncertturneja” ārpus mūsu valsts. Koncerta programma tika veidota tā, lai mēs spētu parādīt saviem draugiem- Lietuvas jaunajiem mūziķiem cik
esam daudzveidīgi, interpretējot skaņdarbus. Savukārt Bauskā izskanējušais koncerts ir radošās
sadarbības turpinājums. Ciemiņiem sagādājām iespēju apmeklēt Bauskas pili, izzinot mūsu pilsētas un pils vēsturi. Viesi atzina, ka mūsu pils ir lieliski atjaunota, izveidota bagātīga un izzinoša
ekspozīcija. Viesi līdzi bija atveduši skanīgo ciemakukuli- daudzveidīgu koncertu. Klausītājiem
bija iespēja dzirdēt visas kaimiņu skolā apgūstamās programmas- arī tautas mūzikas un senās mūzikas programmu audzēkņu sniegumu. Koncertu lieliski vadīja un priekšnesumus sniedza mūsu
skolas absolvents, Biržu mūzikas skolas akordeona spēles skolotājs Vitauts Kavaļausks. Koncerta noslēgumā, skanot sirsnīgiem aplausiem, abu skolu pārstāvji apsolīja turpināt draudzēšanos,
meklējot arvien jaunas sadarbības formas. Pēc koncerta viesi tika iepazīstināti ar mūsu skolu, tās
tradīcijām un īstenotajām programmām, kā arī tika pārrunātas profesionālās ievirzes izglītības
sistēmas pilnveides iespējas un audzēkņu mākslinieciskās izaugsmes iespēju attīstības virzieni.
Esam gandarīti par iespēju turpināt radošo sadarbību, jo šāda veida radošās aktivitātes un kopīgie
projekti veicina audzēkņu māksliniecisko izaugsmi un dod gandarījumu un iedvesmu pedagogiem.
Maijā mūsu pianisti piedalīsies slavenajam lietuviešu komponistam Vladam Jakubenam veltītajā
starptautiskajā pianistu konkursā.
Ceturtais.Jaunie akordeonisti turpina dalību konkursos. Pēdējais panākums ir gūts piedaloties XIV Starptautiskajā akordeonistu- solistu konkursā “Naujene 2016”. Konkursā piedalījās 1. - 7. klases mūzikas skolu audzēkņi (182 dalībnieki), mūzikas vidusskolu audzēkņi, mūzikas
augstskolu studenti (41 dalībnieks) no dažādām valstīm Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas,
Baltkrievijas, Šveices, Polijas, Serbijas, Bosnijas. Mūsu talantīgajiem akordeonistiem –solistiem
Vadimam Cvetkovam un Emīlam Upeniekam - 2.vieta
Skolotājas Antras Rušmanes un Vadima Cvetkova un Emīla Upenieka radošā tandēma neatlaidīgo darbu un mākslinieciskā kopdarba līmeni augsti novērtēja konkursa žūrija, gan Vadims, gan
Emīls ieguva 2. vietu atbilstošajā vecuma grupā.
Skolotāja Antra Rušmane skaidroja, ka, vērtējot jauno akordeonistu atskaņojumu, tika ņemts
vērā skaņdarbu tēla, formas, stila un žanra atklāšana, štrihi, tempu pielietojums, ritma izjūta, artistisms un atskaņojuma kvalitāte. Abiem puišiem tas padevās teicami, lai gan uztraukums un atbildība, spēlējot tik plašā mēroga konkursā, bija ļoti augsts. Skolotāja Antra Rušmane ir gandarīta
par stabilo Bauskas Mūzikas skolas jauno akordeonistu sniegumu, jo šis gads ir izrādījies ļoti veiksmīgs jaunajiem talantiem.
Abi puiši ir izvirzīti arī konkursa “Talants Latvijai” finālam, kurš notiks 1.maijā Latviešu biedrības namā. Kopā ar viņiem Bauskas Mūzikas skolas godu aizstāvēs Klēra Kuļikauska un Gerda
Veršinska. Mūsu pirmklasniece- jaunā pianiste Polīna Savčuka ir iekļauta Latvijas Mūzikas skolu
1.klašu audzēkņu dalībnieku skaitā atsevišķa koncerta programmā
Piektais.Bauskas Mūzikas skolas audzēkņi 13.aprīlī devās gan uz Jelgavas Mūzikas vidusskolu, gan uz Talsu Mūzikas skolu.
Lai attīstītu un veicinātu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu ansambļu izaugsmi Kurzemes
un Zemgales novadā, paplašinātu ansambļu repertuāru un veicinātu sadarbību starp mūzikas skolām, Talsu Mūzikas skola jau astoto reizi organizē konkursu “Pūš pa deviņ`”, kurā šogad “pūta”
divpadsmit mūzikas skolu audzēkņi.
Bauskas Mūzikas skolu pārstāvēja

Bauskas novada pirmsskolas izgītības iestāžu un
pirmsskolas grupu darba grafiks 2016.gada vasarā
PII
PII „Zīlīte”

PII „Pasaulīte”
Codes pamatskola

JŪNIJS

JŪLIJS

AUGUSTS

Dārza iela 24, slēgts no
01.06.-08.07.

Plūdoņu iela 60, slēgts no
11.07.-12.08

Plūdoņu iela 60, slēgts

Plūdoņu iela 60

Dārza iela 24

Dārza iela 24, Plūdoņu
iela 60

Dārza ielā 3

Dārza ielā 3

Slēgts

Slēgts

Dārza ielā 3
Slēgts
22.08.2016.

Griķu pamatskola
„Dzirnaviņas, “Mūsa”
Īslīces vsk.

“Mūsa” 01.06.-22.06.
apvienotā gr., “Dzirnaviņas”
Apvienotas grupas

Mežgaļu pamatskola

“Dzirnaviņas”

Apvienotas grupas
Slēgts

13.06.2016. slēgts

“Mūsa” 08.08.-19.08.
apvienotā gr.,
“Dzirnaviņas”
Apvienotas grupas
02.08.2016., slēgts
03.08.2016.

Mežotnes pamatskola
“Rūķītis”

X

01.07. slēgts

Ozolaines pamatskola

X

Slēgts

X

Pamūšas PII

X

Slēgts

Slēgts

Uzvaras vsk. “Lācītis”

Apvienotas grupas

Vecsaules PII

1.jūnijs-10.jūnijam apvienotā grupa
Slēgts

Jaunsaules pamatskola

līdz 07.08.
08.08.2016.

Apvienotas grupas
Slēgts

Apvienotas grupas
Slēgts
15. augusta-31.augustam

31.05.-10.06. Apvienotā
grupa
15.08.- 31.08. Apvienotā
grupa

Pēc pieprasījuma iespējams veikt korekcijas.

1.
Lizete Zaļkalne
soprāna saksofons
2.
Gerda Veršinska
alta saksofons
3.
Elānija Anna Berlinska
alta saksofons
4.
Artūrs Macpans
baritona saksofons
5.
Armands Rutkovskis
sitaminstrumenti
Audzēkņi pēc konkursa atzina, ka bija ļoti interesanti bija piedalīties šajā konkursā, kurā audzēkņu sniegumu vērtēja profesionāla žūrija. Vērtējot tika ņemts vērā gan tehniskais izpildījuma līme-

nis, gan mākslinieciskais kopiespaids un citi kritēriji. Pedagogs Juris Krūmalis atzīst, ka ansambļa
dalībnieki ir ļoti labi “saspēlējušies”, izjūt skaņdarbus un spēj radīt emocionāli daudzveidīgu koncertpriekšnesumu. Mūsējo sniegums tika atzinīgi novērtēts un iegūta otrā vieta jaukto ansambļu
grupā, tikai par 0,53 punktiem atpaliekot no Ventspils Mūzikas vidusskolas ansambļa.
Savukārt, dziedātāji piedalījās Zemgales reģiona mūzikas skolu solo dziedāšanas konkursā “Cīruļa dziesma”, kas veltīts komponista Raimonda Paula jubilejas gadam. Saskaņā ar konkursa nolikumu bija jāizpilda tautas dziesmu ar pavadījumu un Raimonda Paula dziesma vai divas dažāda
rakstura solo dziesmas (viena no tām R. Paula dziesma) Lepojamies ar 3.vietas ieguvēju Daniju
Mickus/ped.I.Ūdre un 2.vietas ieguvēju Alisi Niedri/ped.I.Kalniņa. Tāpat aprīlī paspējām piedalīties Kārļa Ferdinanda Amendas Starptautiskā mūzikas skolu stīgu instrumentu individuālo izpildītāju un ansambļu konkursā un A.Grīnberga jauno ģitāristu konkursā “Kur tad tu nu biji?” Mārupes
Mūzikas un mākslas skolā (iegūta 2.vieta Sonora Rone /ped.A.Žiļskis).
Sestais .Ar daudzveidīgu programmu, dažādiem izpildītāju sastāviem un emocijām bagāts
bija pavasara koncerts “Septiņi pavasara brīnumi”. Mūsu skolas kolektīva veikums bija ne tikai dzirdams, bet arī redzams un sajūtams. Kopīgs darbs padarīts un nu pavisam tuvu mācību gada
noslēgumam, eksāmeniem, izlaidumam, mācību gada noslēguma pasākumam un citām brīnumaini
jaukām pavasara lietām. Bija neviltots prieks dzirdēt klausītāju atsauksmes par mūsu audzēkņu un
viņu pedagogu sniegumu un māksliniecisko izaugsmi.
Septītais.Mūsu pavasara septītais brīnums ir skanīgā darba turpināšana un darbs pie iestādes attīstības. Aprīļa nogalē gaidām ciemos mūsu skolas absolventi, Latvijas Mūzikas akadēmijas studenti Katrīnu Surovecu un jauno pianisti Lauru Balabani un visi kopā priecājamies par
plaukstošajiem pavasara brīnumiem!

Ar Bauskas Mūzikas skolas septiņām aktualitātēm iepazīstināja
direktore Anita Velmunska

Bauskas novada pašvaldība kļūst par Nacionālā
veselīgo pašvaldību tīkla dalībnieci
Bauskas novada pašvaldībai piešķirts Veselīgas pašvaldības
statuss un pašvaldība uzņemta Nacionālajā veselīgo pašvaldību
tīklā, tā liecina Veselības ministrijas rīkojums, ko pašvaldība
saņēmusi 20.aprīlī. Iesaistoties šajā pašvaldību tīklā, galvenie
ieguvumi būs metodoloģisks materiāls un konsultatīvs atbalsts,
ko izmantot sabiedrības veselības veicināšanas programmas izstrādē, iespēja piedalīties semināros, pieredzes apmaiņa ar citām
Latvijas pašvaldībām, kas iesaistījušās Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā, pieeja informatīviem
materiāliem par veselīgu dzīvesveidu un veselības veicināšanu. Iepriekš jau ziņots, ka Slimību
profilakses un kontroles centrs pašvaldībai bija nosūtījis vēstuli ar aicinājumu iesaistīties Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā. Šajā plānošanas periodā pašvaldībām, kas būs iesaistījušās tīklā,
būs pieejams ES struktūrfondu finansējums 55,6 miljonu eiro apmērā, piemēram, sporta laukumu
uzlabošanai, dabas taku izveidei, āra trenažieru uzstādīšanai utt. Bauskas novadam iezīmētā summa piecu gadu periodam ir 560 000 eiro. Pašvaldība jau šī gada jūnijā varēs sākt iesniegt projektu
pieteikumus, bet līdz 1.maijam bija jākļūst par Veselīgo pašvaldību tīkla dalībnieci.
Veselības veicināšanas koordinētāja pienākumus kopš gada sākuma pašvaldībā veic Baiba
Suharevska. Veselības veicināšanas koordinētājai darba pienākumos ietilpst arī izstrādāt attīstības
programmas, ikgadējās veselības veicināšanas programmas, konceptuālos dokumentus, kā arī citus
Bauskas novada domes normatīvo aktu projektus veselības veicināšanas jomā, nodrošināt novada
domes sadarbību ar Veselības ministriju, Slimību profilakses un kontroles centru, koordinēt Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla noteikto kritēriju ieviešanu pašvaldībā, veicināt starptautisko finanšu
fondu resursu un citu investīciju piesaisti veselības veicināšanas pasākumu īstenošanai pašvaldībā,
izstrādāt un realizēt projektus, kas saistīti ar sabiedrības veselību, veicināt sadarbību ar dažādām
organizācijām, iestādēm, citām pašvaldībām Latvijā un ārvalstīs sabiedrības veselības jomā, sadarboties ar Bauskas novada ģimenes ārstu praksēm, apkopot un uzturēt informāciju par veselības
veicināšanas pasākumiem, to norisi un veikt to izvērtējumu, popularizēt veselīgu dzīvesveidu, organizēt aktīva dzīvesveida pasākumus un sagatavot izdales materiālus un palīglīdzekļus veselīga
dzīvesveida popularizēšanai un realizācijai Bauskas novada iedzīvotājiem, vadīt izglītojošus pasākumus par veselības tēmām pašvaldības izglītības iestādēs u.c.

Andra Matuļenko, sabiedrisko attiecību speciāliste

„Bauskas Novada Vēstis” lasāmas arī Bauskas novada mājas lapā
www.bauska.lv

Bauskas Novada Vēstis
Aktuāla informācija
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Lielā Talka Bauskā, paldies talkotājiem

Erasmus+KA2 stratēģisko skolu sadarbības partnerības projekts
“Dispute, discuss, develop”
līguma Nr. 2015-1-HU01-KA219-013504_2
Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība
Projekta dalībnieki
Ungārija - Szabad Waldorf Általános Iskola és Gimnázium, Alapfokú Muvészeti Iskola
Grieķija - 5 GENIKO LYKEIO NEAS IONIAS
Latvija – Bauskas Valsts ģimnāzija
Spānija - IES do Castro
Projekta mērķi un uzdevumi
• pilnveidot skolēnu valodas prasmes (angļu valodas un dzimtās valodas)
• praktiski lietot angļu valodu
• pilnveidot IT prasmes
• attīstīt skolēnu prasmes argumentēti izteikt savu viedokli
• rosināt skolēnus apzināties, ka viņi ir daļa no ES
• organizēt klātienes un neklātienes (online) vietēja mēroga un starptautiskus debašu turnīrus
• apkopot iesaistīto dalībvalstu pieredzi un zināšanas par debatēm, lai izveidotu metodoloģiju, ar
kuras palīdzību debates varētu sekmīgi izmantot mācību procesā
• divu gadu laikā katrā iesaistītajā skolā aprobēt debašu metodi vismaz divos dažādos mācību
priekšmetos
• projekta noslēgumā izstrādāt metodisko materiālu, lai debates sekmīgi izmantotu mācību procesā.
Debašu turnīru tēmas un temati tiek izvēlēti mērķtiecīgi, lai skolēniem būtu iespēja debatēt par
nozīmīgām un aktuālām tēmām gan valsts, gan ES un pasaules mērogā. Debates notiek trīs pozīcijās:
1. Online debates.
2. Katras valsts komanda gatavojas par noteiktu tēmu, debatē ar savu komandu.
3. Jauktās komandas gatavojas un debatē par noteiktu tēmu. /Komandā dažādu valstu pārstāvji/.
Debates notiek katrā dalībvalstī. Projektu uzsāka Spānija. Šī gada 9.decembrī tika dota online
debašu tēma: “Vai testēšana uz dzīvniekiem medicīnas nolūkos būtu jāaizliedz”. Šajās debatēs no
10.decembra līdz 17.decembrim neklātienē debatēja Grieķijas un Bauskas Valsts ģimnāzijas skolēni. Februārī notika debatēs Spānijā.
2016.gadā no 1.februāra līdz 5.februārim debates notika Spānijā, Vigo pilsētā, IES do Castro
skolā. Latvijā projekta dalībvalstis debatēs 2016.gadāno 11.aprīļa līdz 15.aprīlim. Bauskas Valsts
ģimnāzijas skolēniem būs jāuzņem 15 jaunieši no Ungārijas, Grieķijas un Spānijas skolām. Bauskas Valsts ģimnāzija organizēs debates par literatūru, vēsturi un multikulturālismu.
Projekts notiek no 2015.gada līdz 2017.gadam.
Projekta mājas lapa http://www.idebate.eu/

„Sarkano jumtu”
teritorijā Mūsas
krastā čakli talkoja
SIA „Maxima
Latvija”, Dārza
ielas veikala
kolektīvs

Jau tradicionāli
Lielajā Talkā
kopīgiem
darbiem pulcējas
arī Nacionālās
apvienības
Bauskas nodaļas
dalībnieki
un domes
priekšsēdētājs
Raitis Ābelnieks.
Šoreiz – darbi pie
luterāņu baznīcas
apkārtnes.

Malda Ignatjeva, Bauskas Valsts ģimnāzijas direktora vietniece

Erasmus+ KA2 stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekts S.M.I.L.E.
Slow down, Mowe your body, Improve your diet,
Learn for life, and Enjoy school
time S.M.I.L.E.
līguma Nr. 2015-1-IT02 KA201-015458. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
IIS P.Sraffa - Itālija koordinēs aktivitātes atbilstoši projekta pasākumu grafikam, atbildīga par budžetu un jauno mācīšanas metodiku, arī CLIL moduļu izmantošanu apmācībā un eTwinning projekta
koordinēšanu.
Liceuel Tehnologic PETROL - Rumānija atbildīga par projekta mājas lapas un bloga veidošanu un
atjaunināšanu, kā arī sadarbību atbilstoši Europe Direct punktiem.
Atışalanı Anadolu Lisesi - Turcija pārraudzīs sociālo mediju darbu un sagatavos aptaujas un intervijas.
Bauskas Valsts ģimnāzija - Latvija būs atbildīga par konsultēšanas darbību un ar to saistīto anketu
izstrādi, kā arī koordinēs tikšanās ar vecākiem un ekspertiem.
VI Liceum Ogólnokształcące - Polija sniegs labas prakses piemērus partneru skolām dažādās jomās un būs atbildīga par sporta aktivitāšu koordināciju un vienaudžu izglītības aktivitātēm.
Convitto Nazionale “Domenico Cirillo” Bari - Itālija sagatavos moduļus, ko katra skola varēs
izmantot izvēlētajās klasēs, izmantojot jaunākās mācīšanās metodoloģijas.
Milānas universitāte (Università degli Studi di Milano) - Itālija būs atbildīga par datu analīzi, novērtējot kopējo studentu un vecāku iesaistīšanos projektā un tā ietekmi uz skolēnu izglītības rezultātiem.
Projekta mērķis ir risināt būtiskus jautājumus:
- kā novērst skolēnu izstāšanos no skolas;
- kompetenču apguve, kas ļaus skolēniem gūt panākumus mūsdienu sabiedrībā;
- atbildības sajūtas stiprināšana, lai sasniegtu izvirzītos mācīšanās un izglītības mērķus;
- kā attīstīt apzināšanos, ka skolēni ir Eiropas pilsoņi.
Projektā iesaistītie jaunieši ir vecumā no 14-18 gadiem no piecu dažādu Eiropas Savienības valstu
skolām.
Izvēlētās tēmas un piedāvātie uzdevumi ir piemēroti visām iesaistītajām skolām, un ir izstrādāti, lai
novērstu un / vai samazinātu priekšlaicīgu skolas pamešanu un pilnveidotu skolēnu prasmes un kompetences, izmantojot jaunas pieejas, labas prakses piemērus augsta līmeņa skolās, kā arī vienaudžu
izglītību.
Projektam izvēlētas sešas galvenās tematiskās jomas, kuras var viegli integrēt mācību programmā
visās partneru skolās.
Skolēni tiks iesaistīti aizraujošās aktivitātēs un padziļinās savas zināšanas, prasmes un kompetences interesantā un patīkamā veidā, izmantojot uz studentu vērstu mācīšanos, CLIL nodarbības un
citas daudzveidīgas metodes. Ļoti motivējoša būs arī plaša IKT izmantošana, lai veiktu uzdevumus
un iesaistītos eTwinning, kā arī sazinātos ar saviem vienaudžiem projektā iesaistītajās Eiropas skolas.
Turklāt, lai efektīvi sazinātos un veiktu uzdevumus, viņiem būs iespēja uzlabot savas valodu prasmes,
izmantojot svešvalodas reālai saziņai pietuvinātā vidē.
Partneri iesaistīsies nepārtrauktā komunikācijā projekta īstenošanas gaitā, izmantojot e-pastu, SMS,
tālruņa zvanus, eTwinning, Skype un sociālos tīklus. Tas dos iespēju skolotājiem un pētniekam labāk
sadarboties, detalizēti plānojot aktivitātes, saskaņā ar paredzamajiem projekta rezultātiem.
Skolēni padziļināti apgūs tēmu Eiropas pilsonība, darbojoties speciāli izstrādātajā eTwinning projektā un sadarbojoties ar Europe Direct punktiem katrā valstī.
Turklāt skolēni un skolotāji uzlabos savas prasmes svešvalodās: viņi sazināsies ne tikai L2 (angļu
valodā), bet arī apgūs partnervalstu valodu pamatus, ko būs iemācījušies ar TwinSpace vidē dotajām
aktivitātēm.
Kopumā tiešie kontakti palīdzēs skolēniem un skolotājiem attīstīt pozitīvu attieksmi, ko raksturo
atvērtība, iecietība, cieņa pret atšķirīgo un spēja sadarboties multikulturālās starptautiskās komandās.
Projektā ietvaros plānotas 6 starptautiskas mācību aktivitātes jeb pasākumi, kas ilgs 5 dienas un
ietvers 5 studentus un 2 skolotājus no mobilitātēs iesaistītajām skolām.
•
Ir izveidota projekta mājas lapa http://erasmussmile.jimdo.com/
•
Skolēni sadarbojas, sazinoties Facebook domubiedru grupā, sekojot aktivitātēm projekta
Twitter kontā, iepazīstoties ar uzdevumiem un informāciju TwinSpace vidē, daloties ar fotogrāfijām
projekta Instagram kontā.

Malda Ignatjeva, Bauskas Valsts ģimnāzijas direktora vietniece

„Pilnīgi brīvprātīgi”, kā paši atzina, Dzirksteles garāžu teritorijā strādāja
Vēsma un Jānis Rotšteini
Lielgabarīta un videi kaitīgo atkritumu savākšanas akcija 2016
SIA „Vides serviss” un Bauskas novada pašvaldības rīkotā „Lielgabarīta un bīstamo atkritumu
savākšanas akcija” Bauskas novadā šogad notika jau trīspadsmito gadu. Tās mērķis ir rosināt Bauskas novada iedzīvotājus sakopt savus īpašumus, kā arī veicināt atkritumu šķirošanu un atvieglot
iespēju iedzīvotājiem bez maksas nodot lielgabarīta un videi kaitīgos atkritumus, nepieļaujot to
nonākšanu apkārtējā vidē.
Akcija ik gadu iemanto arvien lielāku iedzīvotāju atsaucību, un arī atkritumu daudzumi pieaug:
ja 2013. gadā tās bija 16 tonnas, 2014. gadā jau, aptuveni, 21 tonna un 2015. gadā apjoms palielinājies 6 reizes jeb kopumā,
aptuveni, 127 tonnas.
Šogad, 2016. gadā, Bauskā
salīdzinājumā ar 2015. gadu
redzams nedaudz mazāks nodoto tonnu daudzums. Tas, iespējams, skaidrojams ar to, ka
šogad netika norādītas konkrētas vietas Bauskā, kurās tiks
savākti atkritumi, bet namu
apsaimniekotājiem un īpašniekiem pašiem bija jāpiesaka
atkritumu nodošana gan pilsētā, gan pagastos. Šādi tas tika
organizēts ņemot vērā iepriekšējos gadus, kad iedzīvotāji,
izmantojot iespēju, bezmaksas nodeva atkritumus, neievērojot norādītās prasības, un atkritumos
izmeta arī sadzīves atkritumus un būvgružus.
Nodotie atkritumi

Bauskas pilsētā 2015

Bauskas pilsētā 2016

Elektronikas atkritumi (televizori, monitori, ledusskapji, veļasmašīnas, gāzes plītis,
u.c.)

17 gab.

35 gab.

Makulatūra

2 m³

6 m³

Polimēru iepakojums

3,8 m³

3,5 m³

Stikls

5,5 m³

1,5 m³

Riepas

970 gab.

640 gab.

Sadzīves ķīmija

73 kg

76 kg

Luminiscējošās lampas un citas sīkās
elektroniskās iekārtas

260 gab.

184 gab.

Atkritumu deponēšana poligonā
„Grantiņi”

66,96 tonnas

54 tonnas jeb 391 m³
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Sports novadā
Veterānu spēles
Aprīlis aizvadīts dažādu sporta veterānu sacensību zīmē.
10.aprīlī Bauskā, sporta namā „Mēmele” pulcējās Latvijas pašvaldību sporta veterānu savienības
53.sporta spēļu dalībnieki, lai cīnītos par čempiona titulu florbola sacensībās kungiem 35+ vecuma
grupā. Jau no pirmās sporta spēļu sezonas, kad florbols tika iekļauts programmā, par neapstrīdamiem favorītiem tiek atzīta Bauskas novada kungu komanda, kura veiksmīgi cīnās arī Latvijas veterānu čempionātā florbolā. Arī šajā gadā mūsu puses vienība izrādījās ātrāka, precīzāka un spēcīgāka
par citu pašvaldību komandām. Šī gada spēles, pēc novada telpu futbola turnīrā gūtās traumas, ir
jāizlaiž vienam no florbola un futbola vienību pamatsastāva vīriem-Agrim Grandovskim, bet viņš ar
savu padomu un atbalstu iesaistījās sacensību organizēšanā un tiesāšanā. Baušķenieki visās spēlēs
guva uzvaras un saņēma zelta godalgas, sudraba medaļas Tukuma novada vienībai, bet pie bronzas
medaļām tika rīdzinieki.
Bauskas novada vienībā cīnījās – Ingus Panteļējevs, Normunds Grunckis, Sergejs Aleksandrovs,
Gints Vecelis, Gatis Feldmanis, Jānis Kārkliņš, Konstantīns Balzaris, Endijs Galiņš, Pēteris Maziks
un Guntars Grandovskis.
23.aprīlī mūsu puses sporta bāzēs sabrauca Latvijas dambretes, darts, svara stieņa spiešanas guļus un volejbola veterāni, lai noskaidrotu LSVS sporta spēļu pavasara posma sacensību uzvarētājus.
Kopumā no aptuveni 30 pašvaldībām un sporta klubiem, Bauskā ieradās vairāk kā 200 sportistu.
Ar svinīgo uzrunu un apsveikuma vārdiem pašvaldības Izglītības nodaļas telpās, kur risinājās
dambretes turnīrs, pasākumu atklāja Latvijas Sporta veterānu savienības prezidents Daumants Znatnajs un Bauskas novada sporta centra „Mēmele” direktore Līga Rimševica.
Veterānu spēļu dambretes sacensības allaž pulcē Latvijas spēcīgākos šīs spēles meistarus. Pie
melnbaltajiem galdiņiem sēdās gan lielmeistari, gan Eiropas čempionātu laureāti. Ņemot vērā mūsu
novada spēcīgās dambretes tradīcijas, arī šajā sporta veidā, veterānu vērtējumā, esam starp spēcīgākajiem.
Bauskas novadu pārstāvēja divas spēkos līdzīgas komandas. Par LSVS 53.sporta spēļu uzvarētājiem kļuva pirmās komandas dambretisti – Laimonis Zālītis, Zigmārs Rumbenieks, Regīna Pironena
un Guntars Purviņš. Otrā vienība nospēlēja līdzīgi ar Rīgas lielmeistariem, tomēr šajā reizē, vērtējot
pēc koeficienta, mūsu vienība palika trešajā pozīcijā. Bronzas godalgas saņēma – Tālivaldis Rūmītis, Jānis Āriņš, Jānis Kalējs un Vitālijs Kravcovs.
Bauskas pilsētas stadiona manēžā notika veterānu sacensības darts jeb šautriņu mešanā. Šis sporta veids gūst arvien lielāku popularitāti, un šajās sporta spēlēs tas atspoguļojās lielajā komandu
skaitā. Vienpadsmit komandas no visiem Latvijas reģioniem cīnījās par LSVS uzvarētāju kausu un
vērtīgajiem ieskaites punktiem sacensību kopvērtējumā.
Kā ierasts, arī šajā sporta disciplīnā, organizatori tika pārstāvēti ar divām vienībām. Priekšsacīkstēs abas komandas uzrādīja līdzīgu spēli un tika pie vairākām uzvarām, kas ļāva izkļūt no apakšgrupas un nodrošināja vietu pirmajā astotniekā. Izslēgšanas spēlēs abām komandām nācās tikties savā
starpā, kur spēcīgāka izrādījās pirmā vienība. Ja otrajai komandai tālāk tikt neizdevās, tad pirmajiem
šī bija veiksmes diena. Neatlaidīgi un mērķtiecīgi Areta Kovaļevska, Oskars Kovaļevskis, Arnis
Vents un Aleksandrs Kalderauskis gāja uz mērķi. Lai gan sākotnēji titulētāko sāncenšu pieteikšanās
sacensībām radīja mūsu sportistus nelielas šaubas par savu varējumu, tad sacensību gaitā nostiprinājās pārliecība par saviem spēkiem. Nākošajā kārtā uzveikta spēcīgā Tukuma novada komanda,
bet finālā aizraujošā trillerī tika pieveikta Vaiņodes vienība. Bauskas otrajā komandā spēlēja Ilva
Kalniņa, Zintis Konovs, Andris Rācenis un Raimonds Jankūns.
Bauskas 2.vidusskolas mājīgajā sporta zālē tikās volejbolisti 60+ vecuma grupā. Šogad sacensībām bija pieteiktas 4 komandas. Jelgavas novada, Madonas novada, Bauskas novada un Jūrmalas
kungu vienības sadalīja medaļu komplektu. Pirmajā spēlē tikās Jelgavas un Jūrmalas komandas.
Pārliecinoši spēcīgākie izrādījās jelgavnieki, sava ilggadējā kapteiņa Jāzepa Rimeicāna vadībā. Jāatzīmē, ka šīs komandas dalībnieki, kopā spēlējot vairāk kā 20 gadus, veterānu volejbolā apēduši
pudu sāls. Jūrmalnieku rindas paretināja gūtās traumas. Bet dienas gaitā Jūrmalas vienība pamanījās
pieveikt spēcīgo Madonas komandu. Savukārt baušķenieki zaudēja Madonai, bet pieveica Jūrmalas
vienaudžus. Pirms pēdējās spēles, Jūrmalas un Bauskas vienībām bija vienāds punktu skaits, bet,
pateicoties savstarpējās spēles rezultātam, mājiniekiem nodrošinātas bronzas medaļas. Tas nebija
par iemeslu cīņas spara kritumam, un Bauskas vecmeistari sīvā, aizraujošā spēlē prata “atņemt”
jelgavniekiem vienu setu, līdz arto gūstot ceturto punktu kopvērtējuma tabulā. Bauskas vienības
rindās spēlēja Boriss Muravjovs, Valentīns Vojevoda, Viktors Kutņenko, Juris Muhins, Bogdans
Kohanovskis, Jānis Jučmanis un Visvaldis Kučinskis.
Neredzēti liels skaits dalībnieku ieradās uz veterānu sporta spēļu sacensībām svara stieņa spiešanā guļus. 15 novadu, pilsētu un sporta klubu pārstāvji visas dienas garumā mērojās spēkiem Codes
pamatskolas sporta zālē. Ierasts, ka arī šajā sporta veidā veterānu vērtējumā Bauskas puses spēkavīri ir starp laureātiem. Šoreiz tikai nedaudz pietrūka līdz bronzas godalgām un baušķenieki, sev
neierastajā, ceturtajā vietā. Kā atzīst sacensību galvenais tiesnesis Felikss Žieds, dalībnieku sastāvs
patiešām bijis ļoti spēcīgs, pārstāvēta visa Latvija – no Liepājas līdz Daugavpilij un līdz pat Apei.
Vīri darīja ko spēja un individuāli izcīnīja 9 godalgotās vietas. Zelts Jurim Červidam un Dainim
Zaķim, sudrabs Kasparam Vītoliņam, Vitālijam Romānovam, Feliksam Žiedam, Ivaram Rigastam
un Ivaram Mizišam, bronzas godalgas Edgaram Savickim un Jānim Āboliņam. Ārpus uzvarētāju
pjedestāla palika Igors Dupaks, Vladimirs Ponamarjovs un Andris Grigarovičs.
Paldies visiem sacensību dalībniekiem, kas deva ļoti vērtīgas ieskaites punktus LSVS sporta spēļu kopvērtējumā. D.Znatnajs augstu novērtēja Bauskas novada sporta centra “Mēmele” ieguldīto
darbu republikas veterānu sporta spēļu sarīkošanā, atzīmējot ilggadīgo tiesnešu Māra Berga, Viļņa
Zariņa, Aretas Kovaļevskas un Feliksa Žieda profesionalitāti.
17.aprīlī, ar Pavasara kausa izcīņu noslēdzās Bauskas novada kausa izcīņa volejbolā sievietēm.
Septiņu mēnešu garumā Bauskas un Vecumnieku novada volejbolistes cīnījās par uzvarētāju titulu
kopvērtējumā. Kā ierasts praktiski visās spēļu kārtās par uzvarētājām kļuva Valles volejbolistes. Pateicoties ciešai sadarbībai ar volejbola treneri Inu Lukjaņinu, vallēnietes piedalījās visās sacensību
kārtās. Kopumā atsevišķos mūsu rīkotajos volejbola turnīros iesaistījās 8 vienības. Tomēr nepieciešamajās piecās kausu izcīņās ieskaites punktus saņēma piecas vienības. Par uzvarētājām kļuva
Vecumnieku novada sieviešu komanda, otrajā vietā Mežotnes vienība, bronzas godalgas Bauskas
sieviešu komandai. Lai gan mežotniecēm un Bauskas dāmām punktu summa bija vienāda, G.Mašinska vadītajai vienībai bija augstākas izcīnītās vietas. Pateicoties Īslīces pagasta sporta pasākumu
organizatora A.Rimševica aktīvajai darbībai, turnīrā iesaistījās pat divas Īslīces pagasta komandas.
Meitenes aktīvi trenējas un tas atspoguļojas arī laukumā, kad pēdējos turnīros vērojama līdzvērtīga
spēle ar pieredzējušākām pretiniecēm.
Tikpat ilgi cik dāmas, par Bauskas novada domes kausu kopvērtējumā cīnījās arī volejbola veterāni. Sākot ar Miķeļu kausu līdz pat Lieldienām reizi mēnesī Bauskas un Vecumnieku veterāni
pulcējās Griķu pamatskolas sporta zālē, lai aizvadītu saistošas un azartiskas cīņas. 2015./2016. gada
sezonā Bauskas novada sporta centra “Mēmele” rīkotajos veterānu volejbola turnīros iesaistījās 6
vienības. Tradicionālajiem dalībniekiem- Vecumnieki, Mežotne, Īslīce, Vecsaule un JK pievienojās
apvienotā, jeb AP komanda.
Sešās kausa izcīņās tika noskaidroti uzvarētāji. No sešām kārtām kopvērtējumā tika vērtētas 5
izcīnītās augstākās vietas. Par pārliecinošiem turnīra uzvarētājiem, kļuva volejbola tradīcijām bagātā Vecumnieku novada veterāni, otrajā vietā Mežotnes vecmeistari, bet trešās vietas liktenis noskaidrojās papildus kārtā. Pēc regulārā turnīra Īslīces un JK komandām bija vienāds punktu skaits,
tādēļ 3.aprīlī, Vecumnieku sporta bāzē tika rīkota vel viena kārta kurā noskaidroja arī trešās vietas
ieguvējus. Šogad bronzas medaļas un kausu saņēma JK vienības vīri.

Paldies volejbolistiem par izturību un cīņas gribu. Sacensību organizatori atzīmēja komandu pārstāvju I.Sproģa, G.Mašinska, J.Skrējāna, J. Kalēja un A.Ukstiņa ieguldījumu komandu organizēšanā.

Bokss
23.un 24. aprīlī sporta namā risinājās Bauskas novada atklātais čempionāts boksā. Šajā gadā
savus audzēkņus uz Bausku bija atveduši treneri no Lietuvas, Rīgas, Jelgavas, Olaines. Ap 60 dažāda vecuma un meistarības bokseri divās dienās aizvadīja 30 cīņas. Klātesošie speciālisti atzīmēja
Bauskas boksa kluba jauno talantu meistarību- vairums no viņiem guva uzvaras. Sekmīgi savu cīņu
aizvadīja R. Svarenieks, mazāk paveicās A.Skukauskam. Augstvērtīgu cīņas prasmi demonstrēja
Edvīns Mališevs. Bauskas bokseru asistents un padomdevējs bija pieredzējušais Edgars Krauja.
Pirmās dienas noslēgumā savu profesionalitāti līdzjutējiem rādīja Artūrs Kuļikauskis. Sacensību
organizatori un Bauskas boksa kluba vadītājs V.Hrustaļovs pasniedza piemiņas kausus visu boksa
sporta klubu treneriem – A.Knokam, V.Korovinam, I.Žilinskim, A.Nosovas, E.Baļčiauskas, A.Červjakovam, S.Soldatjonokam. Sacensības pulcēja lielu skaitu skatītāju, gan vecākus un draugus, gan
vienkārši boksa cienītājus. Klātesoši ar ovācijām sveica ik vienu mūsu boksera veiksmīgo darbību.

Inga Ūbele, sporta centra „Mēmele” galvenā speciāliste

Volejbols
Volejbola komanda „Mežotne” - Raimonds Ziediņš, Jānis Jirgensons,
Raimonds Ušvils, Gunārs Šteinhards, Agris Šults, Viesturs Brazauskis,

Valērijs Makarovs, Aivis Āns, Guntis Mašinskis, Artūrs Zaķis, Atis
Petrušēvics, Uģis Dombrovskis, Igors Šersts, Raitis Zukulis, Didzis
Rumba. Ar dramatisku uzvaru finālspēlē par entuziastu volejbola līgas vīriešu virslīgas
čempionāta uzvarētājiem kļuvuši Bauskas novada komandas „Mežotne” volejbolisti.
Finālā mūsējie atradās komfortablā 2:0 vadībā pret regulārā turnīra uzvarētājiem Latvijas Lauksaimniecības Universitātes „LLU” volejbolistiem, bet tad jelgavniekiem izdevās lauzt spēles gaitu
un novest zelta maču līdz piecu setu cīņai. Izšķirošajā setā spēle ritēja punkts punktā, līdz mūsu
komandas spēlētāji guva svarīgu punktu, nospēlēja izcili aizsardzība piespiežot pretiniekiem izsist
bumbu autā un novedot spēli līdz laimīgām beigām. „Mežotne” svinēja dramatisku, ļoti skaistu
uzvaru ar 3:2 un izcīnīja EVL vīriešu virslīgas zelta medaļas.
Bauskas novada komanda regulārā čempionāta 16 spēlēs uzvarēja deviņas. Deviņu komandu
konkurencē mūsējie palika otrie, aiz ne reizi nepārspētajiem „LLU” komandas spēlētājiem. Pusfinālā „Mežotne” uzvarēja „Ozollietas.lv” volejbolistus.
EVL vīriešu virslīga ir spēcīgākās amatieru volejbola sacensības Latvijā. Uzvarētājs ir tiesīgs
startēt Latvijas Nacionālās līgas 2.divīzijas turnīrā, kurā pašlaik spēlē mūsu novada kaimiņi „Vecumnieki” volejbolisti.
Komandas veidotājs, kapteinis un treneris Guntis Mašinskis sacīja, ka viss ticamāk Latvijas
Nacionālās līgas turnīrā komanda nepiedalīsies. „Spēlēšanai šajās sacensībās ir nepieciešami lieli
finansiālie līdzekļi. Rīkosim komandas sapulci, lūkosim kā šo jautājumu risināt. Esmu patiesi pateicīgs čaļiem par pašaizliedzīgo spēli, sevis netaupīšanu un spēju parādīt raksturu, kad pretinieks
salauž spēles gaitu. Mēs saņēmāmies un uzvarējām,” tā G. Mašinskis.

Arturs Dulbe

Par pilsonības iegūšanas procesu
Šī gada februārī apritēja 21 gads kopš Latvijā noris naturalizācijas process. Šajā laikā posmā Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā uzņemtas vairāk nekā 143 tūkst. personas. Lielākoties tie ir
gados jauni cilvēki. Kā liecina Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) veiktās nepilsoņu
aptaujas, lielākā daļa nepilsoņu vecumā pēc 60 gadiem neplāno iegūt Latvijas pilsonību. Galvenie
iemesli tam ir nepietiekamās latviešu valodas zināš nas un bailes no naturalizācijas pārbaudījumiem
(eksāmeniem). Tas īpaši ir raksturīgi Rīgā, Ventspilī, Daugavpilī u.c. Latgales pilsētās.
Savukārt Lietuvas pierobežā dzīvo vairāki tūkstoši pensijas vecuma nepilsoņu, kuri ilgu laiku dzīvo un strādā Latvijā, vairojot valsts labklājību, ir pilnībā integrējušies Latvijas sabiedrībā, labi pārvalda latviešu valodu un piekopj latvisko dzīvesziņu. Kāpēc viņi neiesniedz naturalizācijas iesniegumu?
Lai kļūtu par Latvijas pilsoni, vispirms jāiesniedz naturalizācijas iesniegums, kam jāpievieno vairāki dokumenti. To var izdarīt PMLP Bauskas, Jelgavas, Dobeles, Saldus, Liepājas vai jebkurā citā
PMLP nodaļā. Nākamais solis ir eksāmenu kārtošana – latviešu valodas prasmes un Latvijas himnas
teksta, vēstures un Satversmes zināšanas pārbaudes (jāpiebilst, ka eksāmeni personām vecumā pēc 65
gadiem ir atviegloti). Eksāmenus var kārtot tikai Rīgā, Liepājā vai Daugavpilī. Naturalizācijas procesa noslēgumā pilsonības pretendenti tiek aicināti uz svinīgo ceremoniju, kurā jādod un jāparaksta
solījums par uzticību Latvijas Republikai. Pašā noslēgumā, kad jau tiek piešķirta Latvijas pilsonība,
jābrauc noformēt pilsoņa pasi. Tātad vismaz četras reizes ir jārod iespēja aizbraukt uz pilsētu.
Pensijas vecuma cilvēkiem, it īpaši, ja viņi dzīvo laukos, ne vienmēr ir iespējas tikt uz pilsētu. Tas
bieži vien saistīts ar papildus sarežģījumiem, finansiālām grūtībām un lieku uztraukumu.
Lai atvieglotu Latvijas pilsonības iegūšanas procesu pagastos dzīvojošiem pensionāriem vecumā no 65 gadiem, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde sadarbībā ar pašvaldībām uzsākusi jaunu
iniciatīvu: nodrošināt naturalizācijas iesniegumu pieņemšanu uz vietas pagastos. PMLP darbinieki sniegs gan informāciju par Latvijas pilsonības iegūšanas iespējām, gan pieņems naturalizācijas
iesniegumus un, ja pieteikušos skaits būs pietiekami liels – pieņems arī eksāmenus un organizēs
svinīgo ceremoniju, kurā pieņems solījumu par uzticību Latvijas Republikai.
Paredzēts, ka interesentus uz tikšanos ar PMLP darbiniekiem nogādās pagasta autobuss.
Pieteikties var, vēršoties pagasta pārvaldē klātienē vai telefoniski.

Ilona Ķepale, PMLP Bauskas nodaļas vadītāja

Bauskas Novada Vēstis
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Jaunatnes sports
Pavasara kross 2016

Spānijas nometne, Loret de Mar, 06.04.- 24.04.2016.

22.aprīlī Bauskas Pilskalnā notika ikgadējais Bauskas un Pilsrundāles novada vispārizglītojošo
skolu pavasara kross visām vecuma grupām. Sacensībās piedalījās vairāk kā 250 skolēnu.
Īpaši lielas skrējēju komandas bija sagatavojuši Bauskas 2.vidusskolas, Bauskas pamatskolas
un Bauskas sākumskolas sporta skolotāji. Neskatoties uz laika apstākļiem, sacensības bija spraigas
un interesantas, it īpaši jaunāko klašu grupās, jo tur startēja visvairāk dalībnieku. Visās vecuma grupās godalgoto vietu ieguvēji saņēma medaļas un diplomus. Individuāli godalgotās vietas ieguva:

No 6.līdz 24.aprīlim Spānijas pilsētā Loreta de Mar Bauskas BJSS vieglatlētikas izlases audzēkņi aizvadīja mācību treniņu sabraukumu, pirmssezonas sagatavošanas posmu vasaras sezonai.
Šajā nometnē piedalījas Roberts Gļauda, Haralds Ladusāns, Emīls Rūgums, Dāvids Kutra, Einārs
Lazdiņš, Dāvis Kaufmanis un Solvita Dzilnava.
Treniņu nodarbības notika divas reizes dienā, 7 dienas nedēļā, pēc daudzcīņnieku metodēm. Kā
jau zinām, ka daudzcīņā vīriešu pārstāvjiem ir 10 disciplīnas, ko viņi veic divās dienās. Treniņu
plāns bija sadalīts pa daudzcīņas blokiem, rīta treniņā pievērsta uzmanība trīs disciplīnām, vairāk
tehniskajiem veidiem, bet vakara treniņā garās skriešanas un darbs izturības uztrenēšanai. Katru
dienu stadionā tika lieti sviedri no 4.5 līdz 6 stundām, noskrieti daudzi kilometri, izlēkti daudzi lēcieni, izmesti daudzi metieni mešanas disciplīnās un pacelti daudzi kilogrami svaru zālē. Nometnes
mērķis bija uzlabot fizisko stāvokli, uzlabot tehniskās nianses, lai pilnvērtīgi sagatavotos vasaras
sezonai un svarīgākajām sacensībām Latvijas, Baltijas un Eiropas līmenī. Visiem audzēkņiem ir
liels gandarījums par padarīto nometnē un ar nepacietību gaida vasaras sezonas sacensības, lai
varētu parādīt paveikto darbu treniņos.
Paldies visiem tiem Bauskas novada ļaudīm, kuri palīdzēja un sniedza atbalstu mācību – treniņu
sabraukuma organizēšanā.
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2007.g.dz.
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1.v.Sendija Jakobsone

Bauskas Valsts ģimnāzija

2.v.Inese Tarvida

Bauskas Valsts ģimnāzija

3.vKarīna Gailiša

Bauskas 2. vidussk.

1.v Ivo Jarmaļuks

Bauskas 2.vidussk.

2.v. Emīls Šmits

Bauskas Valsts ģimnāzija

3.vAivis Jēkabsons

Pilsrundāles vidussk.

1.v. Jolanta Tarvida

Bauskas Valsts ģimnāzija

2.v.Amanda Savicka

Bauskas 2.vidussk.

3.v.Evelīna Žilinska

Bauskas Valsts ģimnāzija

1.v. Adrians Danoss

Bauskas Valsts ģimnāzija

2.v.Toms Červinskis

Bauskas pamatskola

3.v.Felikss Žieds

Bauskas Valsts ģimnāzija

1.v.Luīze Druviņa

Bauskas pamatskola

2.v.Linda Leite

Bauskas 2.vidussk.

1.v Raivis Sūna

Bauskas pamatskola

2.v.Renārs Rumbenieks

Bauskas sākumskola

3.v.Norberts Sviķis

Griķu pamatskola

1.v.Amanda Kalniņa

Ģriķu pamatskola

2.v. Kristīne Ķemere

Griķu pamatskola

3.v.Marta Ābele

Bauskas pamatskola

1.v.Alens Andrejevs

Bauskas pamatskola

„TALLIN OPEN” starptautiskais turnīrs

2.v.Daniels Jefremovs

Bauskas 2. vidussk.

3.v.Lauris Artimovičs

Bauskas pamatskola

1.v.Keita Ramona

Griķu pamatskola

No 2. līdz 3. aprīlim, Tallinā „Saku” arēnā norisinājās starptautiskās sacensības brīvajā cīņā
„Tallin Open”. Sacensībās startēja sportisti no vairāk kā 10 pasaules valstīm, kas cīnījās uz 13 hallē
izvietotiem paklājiem, kuru platība mērojama futbola laukuma plašumā.
Bauskas komandu pārstāvēja 10 sportisti. Līdz pusdienas laikam Bauskas komandai gāja ļoti
labi lielākā daļa sportistu paspēja nocīnīties katrs 2- 3 cīņās, no kurām gandrīz visas tika uzvarētas.
Pēcpusdienā par medaļām cīņu turpināja Kristians Aleksējevs, kurš uzvarēja 3 cīņās, Jēkabam Ķikuram uzvarētas divas un 1 zaudēta cīņa, Krišjānim Ķikuram 2 uzvarētas, Marselam Milijunam 2
uzvarētas un 1 zaudēta cīņa, savukārt Edijs Rutka uzvarēja 3 cīņās, un Edgars Grišulis divās cīņās.
Sacensībās sportistiem bija jācīnās ar nogurumu un sacensību spriedzi. Vislabāk veicās Jēkabam
Ķikuram, kurš pēc 6 cīņām spēja izcīnīt 2.vietu 23 dalībnieku konkurencē svarā līdz 35kg. Kristians Aleksējevs piekāpās cīkstoņiem no Slovākijas un Latvijas, kuri attiecīgi ieguva zelta un bronzas medaļas. Kristiānam 6.vieta. Edijs Rutka ierindojās 6.vietā svarā līdz 35kg. Krišjānis Ķikurs
piekāpās amerikāņu sportistam un rezultātā ieguva 8.vietu.
Šīs sacensības deva būtisku starptautisko pieredzi Bauskas cīkstoņiem, kas palīdzēs sportistiem
sagatavoties uz turpmākajiem startiem. Jāpiemin, ka sacensībās katrā svaru kategorijā startēja ap 20
dalībnieku, kas sacensības padarīja interesantas dalībniekiem un skatītājiem.

2.v.Laura Goldberga

Bauskas pamatskola

3.v.Andriana Broliša

Bauskas sākumskola

1.v.Arvis Sūna

Bauskas pamatskola

2.v.Gints Zilpurs

Bauskas sākumskola

3.v.Ričards Kalniņš

Mežgaļu pamatskola

1.v.Gerda Kerija Dreimane

Bauskas pamatskola

2.v.Samanta Dorči

Bauskas pamatskola

3.v.Samanta Cera

Vecsaules pamatskola

1.v.Rihards Pūķis

Mežotnes pamatskola

2.v.Andrio Skodiņš

Bauskas sākumskola

3.v.Maikls Fekļistovs

Ozolaines pamatskola

1.v.Selēna Balakāne

Bauskas sākumskola

2.v. Jana Maskale

Bauskas 2.vidussk.

3.v.Elīze Lakoviča-Lakovica

Bauskas pamatskola

1.v.Miks Daniels Bosakovs

Bauskas 2.vidussk.

2.v.Raivis Rampāns

Bauskas sākumskola

3.v.Renāts Haritonovs

Pilsrundāles vidussk.

1.v.Arta Marija Dreimane

Bauskas pamatskola

2.v.Sannija Māske

Vecsaules pamatskola

3.v.Monta Šulte

Bauskas sākumskola

1.v.Henrijs Bušs

Bauskas sākumskola

2.v.Helvijs Trībers

Mežgaļu pamatskola

3.v.Maikls Burmistrovs

Bauskas sākumskola

1.v.Kitija Barkovska

Bauskas 2. vidussk.

2.v.Sabīne Burneika

Mežotnes pamatskola

3.v.Sanija Ūdre

Bauskas 2. vidussk.

Komandu vērtējumā vidusskolu grupā: 1.vieta Bauskas Valsts ģimnāzijai, 2.vieta Bauskas 2.vidusskolai un 3.vieta Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines struktūrvienības komandai.
Pamatskolu pirmo skolu grupā: 1.vieta Bauskas pilsētas pamatskolai, 2.vieta Bauskas 2.vidusskolai un 3.vieta Bauskas sākumskolai.
Pamatskolu otro skolu grupā: 1.vieta Griķu pamatskola, 2.vieta Mežotnes pamatskola un 3.vieta
Vecsaules pamatskolai
Lielu paldies jāsaka visu skolu sporta skolotājiem par atsaucību sacensību organizēšanā un tiesāšanā. Īpašu paldies gribētu pateikt Aleksejam Gigorjevam, Arturam Kupčiunam, Lindai Jakutāvičai,
Ivaram Prīsim un Vilnim Zariņam par veiksmīgu trašu tiesnešu darba organizēšanu. Kā arī gribētos
uzteikt Bauskas Kultūras centra vadītāju un darbiniekus, kas palīdzēja nodrošināt bērnus ar teltīm
un palīgtelpām, kas ļāva bērniem paslēpties no pēkšņi uznākošā lietus.
Labāku garastāvokli pēc sacensībām palīdzēja uzlabot silta tējas krūze, ko bija sagādājuši Bauskas sporta skolas kolektīvs un Codes pamatskolas sporta skolotāja Linda Jakutāviča.

Aivars Solzemnieks, Bauskas BJSS metodiķis

Raivis Maķevics, Bauskas novada BJSS treneris

Andrejs Vasiļjevs, Bauskas novada BJSS treneris

Bauskas novada aktualitātes ik trešdienu skanēs Radio Skonto
Katras nedēļas trešdienā Radio Skonto ēterā apmēram plkst.11.20 skanēs informatīvs raidījums „Bauskas novada aktualitātes”. Šajā raidījumā ziņu veidā izskanēs būtiskākā informācija
par aktualitātēm novadā – pieņemtajiem lēmumiem, sabiedriskajām aktivitātēm, realizētajiem
projektiem, kultūras pasākumiem un citām aktualitātēm.
Seko līdzi un nenokavē!

„Bauskas Novada Vēstis” lasāmas arī Bauskas novada mājas lapā
www.bauska.lv
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Bauskas Novada Vēstis

Informācija, sludinājumi, ziņojumi
Seminārs „Daudzdzīvokļu māju
energoefektivitātes paaugstināšana.
Pamatnosacījumi” (Bauska)

Kultūras pasākumu plāns maijam
Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

3.maijā plkst.13.00

Bauskas Kultūras centrs

Tematiska pēcpusdiena ar D.Īvāna piedalīšanos

4.maijā plkst.13.00

Vecsaules saieta nams

Koncerts „Latvija pavasarī”

5.maijā plkst.16.00

Grenctāles bibliotēka

Grenctāles bibliotēka sadarbībā ar Grenctāles kultūras namu aicina māmiņas
kopā ar bērniem piedalīties radošajā pēcpusdienā “Māmiņas sirds” (daudzveidīgu
mandalu veidošana)

6.maijā plkst.17.00

Grenctāles kultūras nams

Ģimenes dienai veltīts koncerts sadarbībā ar Mežgaļu pamatskolu

6.maijā plkst.18.00

Bauskas Kultūras centrs

Bauskas sākumskolas Mātes dienai veltīts koncerts

6.maijā plkst.18.00

Īslīces kultūras nams

Māmiņdienai veltīts “Mīļkoncerts”

7.maijā plkst.15.00

Bauskas Kultūras centrs

Folkloras kopas “Trejupe” 25 gadu jubilejas sarīkojums

7.maijā plkst.18.00

Ceraukstes tautas nams

Ģimenes dienas pasākums “Visus savus mīļos vārdus” kopā ar “Čučumuižas
Rūķiem”

7.maijā plkst.19.00

Codes pamatskolā

Codes amatierteātra „Spēlētprieks” pirmizrāde M.Zīle „Laulības treniņu aģentūra”

8.maijā plkst.14.00

Dāviņu Kultūras centrs

Māmiņdienas svētku koncerts (ar svētku koncertprogrammu uzstājas Jurgita un Raitis)

11.maijā plkst.17.30

Bauskas Kultūras centrs

Bauskas pilsētas pamatskolas mātes dienai veltīts koncerts

12.maijā plkst.18.00

Bauskas Kultūras centrs

Bērnu vokālā ansambļa „Saules zaķis” koncerts “Krāsainais pavasaris”

14.maijā plkst.12.00

Pie Codes pamatskolas

Ģimenes dienas pasākums

14.maijā plkst.16.00

Mežotnes pag. “Līgo dārzs”

Ģimenes dienai veltīts sarīkojums

14.maijā plkst.16.00

Jaunsaules skolas zāle

Līnijdeju kolektīva „Jaunsaule” 5 gadu jubilejas pasākums „Tikšanās ziedonī”

14.maijā plkst.17.00

Bauskas Kultūras centrs

Deju grupas “Lēra” 16 gadu jubilejas koncerts

19.maijā plkst.17.00

Bauskas Kultūras centrs

PII vokālās studijas “Saulīte” koncerts “Par prieku saulītei”

20.maijā plkst.17.00

Kultūras centrs „Kamarde”

Bērnu koncerts

21.maijā plkst.17.00

Ceraukstes tautas nams

Valles amatieru teātra izrāde A.Niedzviedzis “Trīs ar pus atraitnes”

21.maijā plkst.
18.00

Codes pamatskolā

Codes amatierteātrim „Spēlētprieks” 50

22.maijā plkst.14.00

Dāviņu Kultūras centrs

Vasarasvētku Dievkalpojums ar mācītāju Jāni Tālumu

26.maijā plkst.16.00

Grenctāles bibliotēka

Grenctāles kultūras nams sadarbībā ar Grenctāles bibliotēku aicina Imanta Kalniņa
daiļrades cienītājus uz muzikālo dzejas pēcpusdienu “Dzejnieks – starp mašīnām,
motoriem, meitenēm… Imantam Kalniņam 75”

26.maijā plkst.18.00

Īslīces kultūras nams

Īslīces vidusskolas gada noslēguma pasākums

29.maijā plkst.12.00

Pie Īslīces kultūras nama

Ģimenes diena Īslīcē

30.maijā plkst.18.00

Bauskas Kultūras centrs

Bauskas sākumskolas mācību gada noslēguma pasākums

Saņemts finansējums Bauskas
Mūzikas skolas materiāli tehniskās
bāzes uzlabošanai
Martā Bauskas Mūzikas skola iesniedza projekta pieteikumu
„Bauskas Mūzikas skolas materiāli
tehniskās bāzes uzlabošana” Valsts
Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projektu
konkursam, lai nodrošinātu mūzikas izglītības izcilību un starptautisku konkurētspēju. Tā īstenošanai ir saņemts finansējums
3000 euro apmērā.
Iestāde nodrošina profesionālās ievirzes mūzikas izglītības
programmās noteikto mērķu sasniegšanu pamatizglītības pakāpē. Māksliniecisko prasmju, zināšanu un izpratnes, kultūras
mantojuma, individualitātes izpausmes, identitātes, kultūras
jomu daudzveidības un radošuma attīstīšana ir iestādes pamatuzdevumi.
Bauskas Mūzikas skola īsteno profesionālās ievirzes izglītības

Bauskas pils aicina
21.05.2016 plkst. 19.00 Muzeju nakts
21.maijā norisināsies starptautiskā akcija „Muzeju nakts”,
kuras tēma šogad ir „Durvis”. Bauskas pils muzejs, kas jau
trīspadsmito gadu aktīvi piedalīsies šajā akcijā, par pasākuma
devīzi izvēlējies latviešu dzejnieka un publicista Māra Čaklā
dzejoļa „Durvis” vārdus:
„Durvis, durvis...
Un aiz katrām durvīm – burvis.
Ko viņš tur bur?”
Plkst. 23.00 tiks vērti vārti uz noslēpumaino brīnumu
pagalmu.
28.05.2016 plkst. 13.00 Senā dzīvesveida skola „Baroka
mūzika”

programmas: Taustiņinstrumentu spēle, Stīgu instrumentu spēle,
Pūšaminstrumentu spēle, Sitaminstrumentu spēle un Vokālā mūzika. Šo programmu īstenošana ietver teorētiskās un praktiskās
mācības, kā arī radošo darbību. Izglītības programmas tiek īstenotas grupu un individuālajās nodarbībās, audzēkņu patstāvīgajā
darbā, ārpusstundu pasākumos – radošos pasākumos, koncertos,
konkursos un festivālos.
Lai sekmētu kvalitatīvu mācību procesu, veicinātu aktīvu
koncertdarbību, izglītojamie iegūtu augstāka līmeņa profesionālo izglītību un varētu spēlēt uz kvalitatīviem instrumentiem, ir
nepieciešams iegādāties jaunu akordeonu un tenora saksofonu.
Tas dos iespēju pilnvērtīgi īstenot saksofonspēles programmas
prasības un nodrošinās kolektīvās muzicēšanas formu daudzveidību. Skolā darbojas arī pūtēju orķestris, kura skanējums tiks
papildināts ar jaunu instrumentu.
Projekta ietvaros iegādātie mūzikas instrumenti veicinās mūzikas izglītības izcilību un ilgtermiņā tiks uzlabota profesionālās
ievirzes izglītības kvalitāte, kā arī tiks veicināta un paplašināta
audzēkņu un pedagogu koncertdarbība. Projekta īstenošanas termiņš 2016.gada 15. oktobris.

Jolanta Lauva,
projektu vadītāja

Bauskas pilī šogad iecerēts atjaunot Starptautisko Senās mūzikas festivālu, tā ietvaros klausītājiem piedāvājot trīs aizraujošas lekcijas par viduslaiku, renesanses un baroka mūziku. 2016.
gada 28.maijā pulksten 13:00 Senā dzīvesveida skolas ietvaros
notiks trešā un pēdējā lekcija „Baroka mūzika”.

2016. gads 12. maijs, plkst. 16:00 Bauskas novada dome
Uzvaras iela 1, Bauska
15.30 – 16.00 Semināra dalībnieku reģistrācija
16.00 – 16.05 Bauskas novada domes pārstāvja uzruna
16.05 - 16.25 Lēmuma pieņemšanas process daudzdzīvokļu
ēkas
Inese Bērziņa, Ekonomikas ministrija
16.25 – 17.00 Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Pamatnosacījumi.
Dina Kaupere, ALTUM
17.00 – 17.30 Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Tehniskās dokumentācija.
Aldis Greķis, ALTUM
17.30 – 18.00 Ieteicamie energoefektivitātes pasākumi
Aldis Greķis, ALTUM
18.00 - 18.20 Pieredze energoefektivitātes projekta īstenošanā
Linda Tijone, SIA „Vides serviss”
18:20 – 18:40 Finanšu piesaiste daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes projektiem
M.Opincāns, AS „SEB banka”
18.40 - 19.00 Jautājumi un atbildes

Pašvaldība sveic novada dižo
jubilāri Hertu Vītoliņu

Bauskas novada dižo jubilāri – deviņdesmitgadnieci Hertu
Vītoliņu, domes priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks sirsnīgi sveica
26.aprīlī, vēlot gaviļniecei daudz baltu dieniņu, labu veselību un
dzīvessparu.
Hertas kundze nodzīvojusi bagātu mūžu. Dzimusi Brunavišķes muižā, „Kapmājās”, toreizējā Ceraukstes pagastā, tagad
– Gailīšu pagastā. Skolas gaitās gājusi Pāces muižas skolā, tad
ģimnāzijā. Hertas kundze strādājusi par sekretāri tautas tiesā, par
sekretāri Bauskas milicijā. Bijusi laba darbiniece, kuru cienījuši
arī darba devēji.
Hertas kundze izaudzinājusi dēlu Ilgvaru un mazbērnus. Dzīves lielākā daļa aizvadīta Bauskā.
Hertas kundze atzīst, ka katru dienu labprāt pastaigājas kājām,
jo kustības palīdz uzturēt sevi labā formā un dod mundrumu.

Andra Matulenko,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Sirsnīgi sveicam mūsu novada dižos
jubilārus
•
•
•
•

Hertu Mačenu Bauskā
Osvaldu Rukeru Ceraukstē
Hertu Vītoliņu Bauskā
Viktoriju Putromu Vecsaulē

Neaizmirsīsim izkārt karogu maijā
Saskaņā ar likumu „Par Latvijas valsts karogu”
– 1.maijā – Darba svētkos, LR Satversmes sapulces sasaukšanas dienā
– 4.maijā – LR Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienā pie
iestādēm un dzīvojamām ēkām jāizkar Latvijas valsts karogs

Dzimtsarakstu ziņas
Dzimtsarakstu ziņas no 22.03.2016. līdz 26.04.2016.
Reģistrēti dzimušie
17, t.sk. 8 meitenes un 9 zēni
Reģistrēti mirušie
52, t.sk. 35 sievietes un 17 vīrieši
Reģistrētas laulības
2, t.sk. baznīcā - 0
Bērniem doti vārdi
Toms, Noels, Dāvids, Džastins, Artūrs, Rihards, Miķelis, Deimians, Roberts Kārlis un Elizabete,
Estere, Marija, Alise, Viktorija, Ance, Marta, Anna Linda.

Sirsnīgi sveicam mūsu novada
Zelta kāzu jubilārus
Ivaru un Ilgu PETROVSKUS Codē
Rihardu un Aļģi Teodoru MAJAUSKUS
Brunavā
Valdi un Regīnu SIRSNIŅUS Bauskā
Modri un Aldonu SORMUĻUS Bauskā
Ivaru un Ritu JIRGENSONUS Gailīšos
Aivaru un Valiju BRIKERUS Ceraukstē

Dimanta kāzu jubilārus
Zenonu un Teklu BROKUS Bauskā
Irži un Lidiju FALUČKO Vecsaulē

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.

