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Aktuāla sleja

Rātsnama telpas piepilda
mīlestība

Nemanot pagājuši divi gadi kopš mēs, Bauskas novada dzimtsarakstu nodaļas kolektīvs, strādājam atjaunotā Rātsnama telpās.
2014.gada 15.maijs bija mūsu pirmā darba diena jaunajos apstākļos, kad viss likās tik neirasts un neapdzīvots. Toreiz vēl nebija vēsturisko mēbeļu laulību ceremonijām, tāpēc tās tika pielāgotas no iepriekšējām telpām Uzvaras ielā 6 un Kultūras centra.
Kā teikts sakāmvārdā, labs nāk ar gaidīšanu, un šā gada maijā,
ar novada domes atbalstu, tika pabeigta Rātsnama rekonstrukcijas pēdējā kārta- telpu iekārtošana ar vēsturiskajām mēbelēm un
interjera priekšmetiem, par ko vislielākais paldies jāsaka Dainim
Bruģim un viņa komandai.
Divu gadu laikā Rātsnama telpās salaulāti 316 pāri, no kuriem 74 ir bijuši citu novadu iedzīvotāji- visbiežāk no Rundāles
Vecumniekiem, Rīgas, Jelgavas. Tas liecina, ka mūsu Rātsnams
kļuvis populārs arī ārpus Bauskas robežām. Nācies dzirdēt pat
šādus komplimentus: “Jums ir visskaistākā laulību zāle Latvijā”. Atzinīgi vārdi vienmēr dod prieku darbam un vēlmi censties
strādāt vēl labāk.
Kopā ar jaundzimušo mazuļu vecākiem priecājamies par katra
jaunā pilsoņa ienākšanu pasaulē. Diemžēl, šā gada septiņos mēnešos dzimstības rādītājs ir nedaudz samazinājies, jo reģitrēti tikai 124 jaundzimušie, bet 2015.gadā šajā pašā laikā tie bija 141.
Prieks, ka arvien vairāk mazuļu piedzimst ģimenēs, kurās vecāki
ir reģistrējuši laulību. Tas liecina, ka sabiedrība izprot stabilas
ģimenes lomu bērnu audzināšanā.
Laba sadarbība mūsu kolektīvam izveidojusies ar Tūrisma informācijas centra darbiniecēm, kuras Rātsnamā vada eksursijas.
Visi interesenti pie viņām vienmēr ir laipni gaidīti.
21.septembrī Rāstnamā paredzēts uzņemt ciemiņus- citu novadu dzimtsarakstu nodaļu darbiniekus, kuriem parādīsim savas
laulību un darba telpas, dalīsimies pieredzē ar dzimtsarakstu nodaļu darbu sasitītajos jautājumos.
Gribu novēlēt visiem mums, lai Rātsnama telpas turpina piepildīties ar to mīlestību, ko tajā ienes jaunās ģimenes, lai ikviens
novada iedzīvotājs varētu teikt- Rātsnams ir Bauskas lepnums!

Sandra Kolberga, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Iedzīvotājus aicina iesaistīties
novada kultūras dzīves
pilnveidošanā
Ar darba sparu, svaigām ideju
vēsmām un jaunu kolēģu pievienošanos šajā vasarā darbojas Bauskas
Kultūras centrs.
Kā daudzi novada iedzīvotāji
pilsētas svētku “Bauskas smeķis” laikā jau pamanījuši, Bauskas
Kultūras centrs šajā vasarā izvērsis pastāvīgu un regulāru komunikāciju sociālo mediju vidē, uzrunājot auditoriju, uzklausot to
un informējot par aktualitātēm. Tas tiek darīts ar mērķi sasniegt
plašāku novada iedzīvotāju loku. Par kultūras un izklaides aktualitātēm novadā var uzzināt gan Draugiem.lv/kulturas_centrs,
gan Twitter.com/kulturas_centrs, gan Facebook.com/kultura.
bauska, kā arī Instagram.com/kulturas_centrs.
Aicinām arī Bauskas novada iedzīvotājus dalīties ar savām
idejām, ierosinājumiem par kultūras norisēm, tādējādi iesaistoties kultūras un izklaides dzīves pilnveidošanā mūsu novadā.
Priecāsimies uzklausīt jūsu ieteikumus klātienē Kultūras centrā,
rakstot pa e-pastu kultura@bauska.lv, arī izklāstot idejas Kultūras centra sociālo mediju profilos.
Jānis Bukšs, sabiedrisko attiecību speciālists
Bauskas Kultūras centrs
Tālr.: 26980790, 63923291
E-pasts: janis.bukss@bauska.lv
www.kultura.bauska.lv
Bauskas novada aktualitātes ik trešdienu skan
Radio Skonto
Katrau trešdienu Radio Skonto ēterā apmēram plkst.11.20
skan informatīvs raidījums „Bauskas novada aktualitātes”.
Šajā raidījumā ziņu veidā dzirdama būtiskākā informācija par
aktualitātēm novadā – pieņemtajiem lēmumiem, sabiedriskajām aktivitātēm, realizētajiem projektiem, kultūras pasākumiem un citām aktualitātēm.
Seko līdzi un nenokavē!
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Svētki Codes pirmsskolniekiem

“Podziņu” atpogāšana

„Podziņu” grupiņu visi kopā atpogāja pedagogi, Podziņas, viņu vecāki un viesi
2016.gada 24.augustā Bauskas novads kļuva par vienu pirmsskolas izglītības grupiņu bagātāks. Sirsnīgā atmosfērā „Podziņu”
grupiņu atpogāja Codes pamatskolas kolektīvs, mazās Podziņas,
viņu vecāki un viesi. Jautāta, kāpēc grupiņai dots tieši šāds nosaukums, Codes pamatskolas direktore Laila Jurcika atbildēja:
„Katra diena mums sākas ar debess juma atpogāšanu ar lielo saules pogu un noslēdzas, to aizpogājot ar mēness pogu. Podziņas
taču ir tik skanīgas un jaukas”. Līdz šim izglītības iestāde nodrošināja obligāto pirmsskolas apmācību 5-6gadniekiem, tagad
te ieradušies arī pavisam mazie bērniņi un turpmāk pirmsskolas
grupiņā ik dienas skanēs trīspadsmit 3-4 gadus vecu mazuļu balsis. Kā stāstīja skolas direktore, lielākoties iestādi apmeklēs vietējie pagasta bērni, taču ir arī pa kādam viesim no citiem pagastiem. „Esam patiesi priecīgi, ka vecākiem varam nodrošināt šādu

pakalpojumu. Audzinātājām bērnu uzticot no plkst.7.30 – 18.00
vecāks jau droši var plānot laiku un domāt par darba iespējām.
Skola domā par pēctecību un mēs ceram, ka šie mazuļi pēc laika
būs mūsu 1.klases audzēkņi,”sacīja L.Jurcika.
Lai veicas mazajām Podziņām un viņu pedagogiem, lai saulainas dienas, skanīgi smiekli un daudz jaunu prasmju un zināšanu!

Foto un teksts Ieva Šomina,
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

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

Pašvaldība sadarbosies ar Rīgas Pedagoģijas un
izglītības vadības akadēmiju

Bauskas novada pašvaldība un Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija (RPIVA)
4.augustā noslēdza sadarbības līgumu.
Puses vienojās par sadarbības veidiem Bauskas novada iedzīvotāju izglītības līmeņa paaugstināšanai, mūžizglītības īstenošanai un novada ekonomikas attīstības veicināšanai. Puses vienojās arī
par sadarbību izglītības, pētniecības, kultūras un uzņēmējdarbības atbalsta sniegšanas jomā.
Bauskas novads pašvaldība apņemas ar RPIVA strādāt Zemgales reģiona izglītības problēmu
izpētē, analīzē un risināšanā, iespēju robežās atbalstīt studentus ar nepieciešamo prakses vietu nodrošināšanu pašvaldības iestādēs un uzņēmumos, iespēju robežās atbalstīt pašvaldības speciālistu
iesaistīšanos studiju procesā kā docētājiem, vieslektoriem, meistarklašu vadītājiem. Pēc nepieciešamības pašvaldība izstrādās pētniecisko darbu virzienus atbilstoši Bauskas novada vajadzībām,
īstenos kopīgus projektus, organizēs kopīgus pasākumus utt. Līguma 6.3 punkts paredz līguma
pilna teksta publicēšanu pašvaldības informatīvajā izdevumā.

Bauskas novada pašvaldības un Rīgas Pedagoģijas
un izglītības vadības akadēmijas
SADARBĪBAS LĪGUMS
Rīgā, 							

2016. gada 4.augustā

Bauskas novada pašvaldība (turpmāk tekstā – Pašvaldība), Bauskas novada Domes priekšsēdētāja Raita Ābelnieka personā, no vienas puses, un Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija
(turpmāk tekstā – Akadēmija), tās rektores Dainas Voitas personā, no otras puses, un turpmāk sauktas arī „Puse” vai „Puses”, saskaņā ar Pušu darbības uzdevumiem, mērķiem un principiem, noslēdz
šo Līgumu, turpmāk tekstā – „Līgums” un vienojas par sekojošo:
1.
Līguma priekšmets
1.1. Puses vienojas par sadarbības veidiem Bauskas novada iedzīvotāju izglītības līmeņa paaugstināšanai, mūžizglītības īstenošanai un novada ekonomikas attīstības veicināšanai.
1.2. Puses vienojas par sadarbību izglītības, pētniecības, kultūras un uzņēmējdarbības atbalsta
sniegšanas jomā, t. sk.:
1.2.1. sadarbība Bauskas novada izglītības problēmu risināšanā un speciālistu sagatavošanā;
1.2.2. mācību prakšu un citu aktivitāšu mentoru sagatavošana un iesaistīšana studiju prakses
īstenošanā;
1.2.3. tālākizglītība un mūžizglītība dažādām mērķauditorijām;
1.2.4. karjeras izglītība un konsultēšana;
1.2.5. psiholoģiskā palīdzība un atbalsts Pašvaldības iedzīvotājiem un iestādēm;
1.2.6. starpdisciplināri pakalpojumi Bauskas novada iedzīvotājiem;
1.2.7. projektu izstrāde un īstenošana atbilstoši Akadēmijas un pašvaldības interesēm un kompetencei;
1.2.8. konferenču un semināru organizēšana un piedalīšanās Pušu organizētajos semināros, konferencēs, konkursos;
1.2.9. nacionālās kultūras mantojuma saglabāšana un starpvalstu sadarbības veicināšana kultūras jomā;
1.2.10. Bauskas novada ekonomiskās attīstības rādītāju uzlabošana;
1.2.11. citi sadarbības veidi, par kuriem Puses vienojas atsevišķi.
2.
Akadēmijas saistības
2.1.1. sadarboties ar Pašvaldību Zemgales reģiona izglītības problēmu izpētē, analīzē un risināšanā;
2.1.2. sadarboties ar Pašvaldību augstākās izglītības studiju programmu, mūžizglītības kursu un/
vai programmu izstrādē un īstenošanā Akadēmijas Bauskas filiālē;
2.1.3. Bauskas filiālē vai Rīgā studējošajiem Bauskas novada iedzīvotājiem piedāvāt prakses
iespējas Pašvaldības padotības iestādēs un uzņēmumos, konsultēties ar pašvaldību un tās padotības
iestādēm un uzņēmumiem prakses organizēšanas jautājumos;
2.1.4. aicināt Pašvaldības pārstāvjus piedalīties studiju programmu akreditācijā, tajā skaitā darba devēju statusā;
2.1.5. piedāvāt Pašvaldības deleģētām personām piedalīties valsts pārbaudījumu komisiju darbā
profesionālās augstākās izglītības studiju programmās, kā arī izvērtēt darba rezultātus;
2.1.6. pēc Pašvaldības pieprasījuma sagatavot mācību prakšu un citu aktivitāšu mentorus, turpmāk iesaistot mentorus studiju prakses īstenošanā;
2.1.7. informēt Pašvaldību par iespējām Pašvaldības speciālistiem iesaistīties Akadēmijas studiju procesā docētāju, zinātnieku, vieslektoru, radošo darbnīcu un/vai meistarklašu vadītāju statusā;
2.1.8. Pašvaldības teritorijā esošām izglītības un citām iestādēm sniegt metodisko un organizatorisko palīdzību un konsultācijas atbilstoši Akadēmijas kompetencei un kapacitātei;
2.1.9. atbilstoši Pašvaldības pieprasījumam un Akadēmijas veiktajiem pētījumu rezultātiem izstrādāt un īstenot kursus, mācības, konsultācijas, lekcijas un citus pasākumus karjeras izglītības
jomā;
2.1.10. atbilstoši Pašvaldības pieprasījumam un Akadēmijas veiktajiem pētījumu rezultātiem
sniegt psiholoģiskos pakalpojumus Pašvaldības iedzīvotājiem un iestādēm;
2.1.11. pēc Pašvaldības pieprasījuma veikt pētījumus, izmantojot Akadēmijas rīcībā esošo aparatūru psihofizioloģisko rādītāju noteikšanai;
2.1.12. sniegt diagnostikas pakalpojumus Pašvaldības iedzīvotājiem;
2.1.13. izstrādāt korekciju un/vai attīstības programmas Bauskas novada iedzīvotājiem atbilstoši
Pašvaldības pieprasījumam un Akadēmijas veikto pētījumu rezultātiem;
2.1.14. pēc Pašvaldības pieprasījuma un atbilstoši Akadēmijas kompetencei un kapacitātei izstrādāt un sniegt starpdisciplinārus pakalpojumus Bauskas novada iedzīvotājiem;
2.1.15. informēt Pašvaldību par iespējām izstrādāt kopīgus projektus;
2.1.16. īstenot kopīgus projektus;
2.1.17. organizēt kopīgus pasākumus nacionālās kultūras mantojuma saglabāšanai un starpvalstu
sadarbības veicināšanai kultūras jomā;
2.1.18. organizēt koncertus, meistarklases un citus radošos pasākumus;
2.1.19. informēt Pašvaldību par Akadēmijas organizētajiem semināriem un konferencēm;
2.1.20. sadarboties ar Pašvaldību, kopīgi organizējot nozaru speciālistu lekcijas, seminārus, diskusijas, vasaras skolas vai nometnes par abām Pusēm būtiskiem tematiem un aktualitātēm;
2.1.21. pēc Pašvaldības pieprasījuma izstrādāt un organizēt pasākumus reģiona ekonomiskās attīstības rādītāju uzlabošanai, t. sk. vieslekcijas, projektus, mācības, konsultācijas.
3.
Pašvaldības saistības
3.1.1. sadarboties ar Akadēmiju Zemgales reģiona izglītības problēmu izpētē, analīzē un risināšanā;
3.1.2. informēt Akadēmiju par nepieciešamību izstrādāt augstākās izglītības studiju programmu
piedāvājumu;
3.1.3. iespēju robežās atbalstīt Akadēmijas studentiem nepieciešamo prakses vietu nodrošināšanu Pašvaldības padotības iestādēs un uzņēmumos, noslēdzot ar Akadēmiju vienošanos par konkrētu
prakses vietu, norises laiku, praktikantu skaitu un citiem jautājumiem;

3.1.4. iespēju robežās atbalstīt Pašvaldības speciālistu iesaistīšanos Akadēmijas studiju procesā
docētāju, zinātnieku, vieslektoru, radošo darbnīcu un/vai meistarklašu vadītāju statusā;
3.1.5. iespēju robežās piedalīties Akadēmijas valsts pārbaudījumu komisiju darbā profesionālās
augstākās izglītības studiju programmās un to rezultātu izvērtēšanā, iepriekš saskaņojot personālijas
un dalības noteikumus;
3.1.6. nepieciešamības gadījumā izstrādāt pieprasījumu Akadēmijai mācību prakšu un citu aktivitāšu mentoru sagatavošanai un sadarbībā ar Akadēmiju īstenot šos pasākumus;
3.1.7. informēt Akadēmiju par nepieciešamību sniegt metodisko un organizatorisko palīdzību un
konsultācijas Pašvaldības teritorijā esošām izglītības un citām iestādēm;
3.1.8. pēc nepieciešamības, sadarbībā ar Akadēmiju, izstrādāt pētnieciskā darba virzienus atbilstoši Bauskas novada vajadzībām;
3.1.9. pēc vajadzības informēt Akadēmiju par nepieciešamību izstrādāt un organizēt tālākizglītības un mūžizglītības pasākumus dažādām mērķauditorijām;
3.1.10. pēc nepieciešamības, sadarbībā ar Akadēmiju, īstenot kursus, mācības, konsultācijas, lekcijas un citus pasākumus karjeras izglītības jomā;
3.1.11. informēt Akadēmiju par nepieciešamību izstrādāt un sniegt psiholoģiskos pakalpojumus
Pašvaldības iedzīvotājiem un iestādēm;
3.1.12. pēc nepieciešamības pasūtīt Akadēmijai pētījumus psihofizioloģisko rādītāju noteikšanai,
diagnostikas pakalpojumus, korekciju un/vai attīstības programmu izstrādi un īstenošanu;
3.1.13. informēt Akadēmiju par nepieciešamību izstrādāt un sniegt starpdisciplinārus pakalpojumus Bauskas novada iedzīvotājiem;
3.1.14. iespēju robežās nodrošināt Akadēmijas Bauskas filiāles studentiem Pašvaldības bibliotēkas resursu (grāmatu fondu, datu bāzes u.c.) izmantošanu;
3.1.15. informēt Akadēmiju par iespējām izstrādāt kopīgus projektus;
3.1.16. īstenot kopīgus projektus;
3.1.17. organizēt kopīgus pasākumus nacionālās kultūras mantojuma saglabāšanai un starpvalstu
sadarbības veicināšanai kultūras jomā;
3.1.18. veicināt un atbalstīt koncertu, meistarklašu, vasaras skolu, nometņu un citu radošo pasākumu organizēšanu;
3.1.19. informēt Pašvaldības iedzīvotājus un izglītības iestādes par Akadēmijas organizētajiem
semināriem, konferencēm, studiju programmām, izmantojot Akadēmijas sagatavoto informāciju;
3.1.20. iespēju robežās iesaistīties Akadēmijas organizētajos pētījumos;
3.1.21. pēc nepieciešamības, sadarbībā ar Akadēmiju, organizēt nozaru speciālistu lekcijas, seminārus un diskusijas par abām Pusēm būtiskiem tematiem un aktualitātēm;
3.1.22. pēc nepieciešamības, sadarbībā ar Akadēmiju, izstrādāt un organizēt pasākumus Bauskas
novada ekonomiskās attīstības rādītāju uzlabošanai, t. sk. vieslekcijas, projektus, mācības, konsultācijas.
4.
Līguma darbības laiks un kārtība
4.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. Tas tiek noslēgts uz 5 (pieciem) gadiem, un
tā darbības termiņš tiek pagarināts automātiski, ja vien ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms Līguma
darbības laika beigām viena no Pusēm rakstiskā veidā neinformē otro Pusi par savu vēlmi izbeigt
Līguma darbību.
4.2. Katrai no Pusēm ir tiesības pārtraukt šī Līguma darbību, rakstveidā informējot par to otru
Pusi ne mazāk kā 3 (trīs) mēnešus iepriekš.
5.
Pušu atbildība
Puses vienādā mērā un vienādās tiesībās ir atbildīgas par Līguma noteikumu pildīšanu.
6.
Citi noteikumi
6.1. Līgums apliecina pilnīgu Pušu izpratni par šī Līguma priekšmetu un atceļ visus iepriekšējos rakstiski vai mutiski pušu starpā noslēgtos līgumus.
6.2. Līguma grozījumi, izmaiņas vai papildinājumi ir spēkā, ja tie ir sastādīti rakstiski un tos ir
parakstījušas abas Puses.
6.3. Bauskas novada pašvaldība nodrošina Līguma pilna teksta publicēšanu laikrakstā „Bauskas Novada Vēstis” un pašvaldības mājas lapā www.bauska.lv.
6.4. Līgums sastādīts divos identiskos eksemplāros, kuriem ir vienāds spēks, katrai Pusei pa
vienam eksemplāram.

RPIVA Bauskas filiāle
turpina uzņemt studentus
augstākās izglītības studiju programmās
nepilna laika klātienē
2016./2017. studiju gadā:
•
•
•
•
•
•
•

Cilvēkresursu/biroja administrēšana
Komercdarbības organizācija
Komercdarbība un uzņēmuma vadība
Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs
Pirmsskolas izglītības skolotājs
Sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā
Svešvalodu (latviešu, krievu, angļu val.) skolotājs 1.-12.klasē
Dokumentu iesniegšana pagarināta līdz 10.septembrim
Bauskas 2.vidusskolas telpās, Dārza ielā 9, Bauskā, 206.kabinetā

•
•
•
•
•

Septembrī

14.septembrī plkst.10.00 – Sociālo un veselības lietu komitejas sēde;
14.septembrī plkst.15.00 – Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas sēde;
15.septembrī plkst.14.00 – Vides un attīstības komitejas sēde;
22.septembrī plkst.10.00 – Finanšu komitejas sēde;
29.septembrī plkst.14.00 – novada domes sēde.
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Aktuāla informācija

Par vienreizējo pabalstu mācību līdzekļu iegādei

Bauskas novada pašvaldība šā gada sākumā veica vairākus grozījumus saistošajos noteikumos,
tajā skaitā arī par vienreizējā pabalsta mācību līdzekļu iegādei saņemšanas nosacījumiem. Pirmo
gadu šo pabalstu var saņemt arī Bauskas novadā deklarētās daudzbērnu ģimenes neatkarīgi no ienākumiem. Pabalsts paredzēts pamatizglītības nodrošināšanai (1. līdz 9.klase).
Bērnu tiesību aizsardzības likuma izpratnē daudzbērnu ģimene ir ģimene, kuras aprūpē ir vismaz
trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu
uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.
Pabalsta apmērs vienam bērnam ir 55 euro. Tas tiek ieskaitīts klienta kontā vai, ja ģimene ir sociāli
nelabvēlīga, pakalpojuma sniedzējam.
Šo pabalstu var saņemt arī trūcīgās un maznodrošinātās ģimenes, kā arī aizbildņu ģimenes. Dokumentus var iesniegt sociālajam darbiniekam pēc deklarētās dzīvesvietas līdz 30.oktobrim.

Par pabalstu brīvpusdienām un bezmaksas
ēdināšanai

Tiesības saņemt brīvpusdienas jebkurā valsts vispārējās izglītības iestādē ir trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērniem, bērniem ar invaliditāti, bērniem, ja vecāks ir persona ar invaliditāti, vai
aizbildniecībā esošiem bērniem, ja bērni nav sasnieguši 20 gadu vecumu.
Tiesības saņemt bezmaksas ēdināšanu Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs
(PII) un pirmsskolas grupās ir trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērniem, bērniem ar invaliditāti,
bērniem, ja viens no vecākiem ir persona ar invaliditāti, aizbildniecībā esošiem bērniem. Ja ģimenē
vairāki bērni apmeklē PII vai pirmsskolas grupas un vidējie ienākumi uz vienu ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz 180 euro, tiek apmaksāti ēdināšanas izdevumi 50% apmērā par katru bērnu.
Pabalsts brīvpusdienām un bezmaksas ēdināšanai tiek piešķirts, sākot no tā mēneša pirmā datuma,
kad saņemts iesniegums Sociālajā dienestā, līdz mācību pusgada beigām. Pabalsta apmērs nepārsniedz 3 euro dienā un tas tiek pārskaitīts pakalpojuma sniedzējam.
Dokumentus var iesniegt sociālajam darbiniekam pēc deklarētās dzīvesvietas.

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

Kopīgais un atšķirīgais – secinājumi pēc vizītes
Radvilišķu pašvaldības sociālā atbalsta iestādēs
Pēc Sociālo un veselības lietu komitejas deputātes Dairas Jātnieces iniciatīvas 9.augustā pieredzē
uz Radvilišķu pašvaldību Lietuvā devās speciālisti no novada Sociālā dienesta un Attīstības un plānošanas nodaļas. Lietuvas kolēģi sadraudzības pašvaldībā baušķeniecēm prezentēja vairāku sociālā
atbalsta iestāžu darbu. Pašvaldības Sociālā atbalsta nodaļas vadītāja Dariusa Brazis vadībā vispirms
tika apskatīta Šeduvas ģimnāzija, kur vispārējās izglītības sistēmā integrēta bērnu ar smagiem funkcionāliem traucējumiem izglītošana. Šajā izglītības iestādē mācās vairāk kā 70 bērni un jaunieši gan
ar fiziskās, gan ar garīgās veselības traucējumiem. Apmēram 50 bērni nedēļu dzīvo internātā. Uz
skolu viņus atved un aizved pašvaldības autobuss. Viens pedagogs strādā ar 5-8 bērniem, uz 5 bērniem kopā ar pedagogu strādā viens asistents. Skolas korpusa vide un tā apkārtne pilnībā piemērota
bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Lietuvieši ļoti lepojas ar savas valsts, pašvaldības, sociālo partneru un ārzemju sponsoru atbalstu, lai šiem bērniem un jauniešiem nodrošinātu maksimāli
iespējamo dzīves kvalitāti. Un tas ir redzams ik uz soļa. Skolā ir pieejams visdažādākais aprūpei,
rehabilitācijai un izglītībai nepieciešamais aprīkojums – sākot ar parasto masāžas galdu, beidzot ar
sensorajām istabām, kurās iespējams attīstīt tās maņas un sajūtas, kuras kompensē esošos veselības
traucējumus. Telpas izremontētas, apkārtne iekārtota, reitterapija pieejama, sajūtu taka izveidota.
Tomēr speciālistiem ir idejas, ko viņi vēl vēlētos realizēt un viņi zina, kā to varēs izdarīt. Skolā strādā sava darba fanātiķi, arī vīrieši, un, neskatoties uz emocionāli smago darbu un nelielo atalgojumu,
personāls nemainās. D.Brazis uzsvēra, ka ieguldījumi atmaksājas tādā veidā, ko šo bērnu vecāki var
strādāt, maksāt nodokļus, nodrošināt sev sociālās garantijas vecumdienās, arī emocionāli un fiziski
gūt atelpas brīdi, kamēr bērni ir skolā.
Veco ļaužu pansionāts iekārtots pašā Šeduvas pilsētiņas centrā likvidētās slimnīcas bērnu nodaļas telpās. Pāri pagalmam atrodas poliklīnika. Tajā katram pansionāta iemītniekam ir savs ģimenes
ārsts, kurš sniedz viņam veselības aprūpes pakalpojumus. Šķiet, ka pansionāta telpas nupat izremontētas, gaišas, tīras, bez specifiskajām smakām, kādas nereti šādās iestādēs pastāv. Kopīgajās atpūtas
un pulcēšanās telpās ar cilvēkiem draudzīgi sadzīvo dzīvnieciņi – zivtiņas un bruņurupuči, šinsilas.
Pansionāta rīcībā ir busiņš, ko pašvaldība iegādājusies pirms diviem gadiem (jaunu, nevis lietotu).
Radvilišķos apskatām Sociālo pakalpojumu centru, kurš pirms diviem gadiem uzbūvēts uz baznīcai piederošas zemes. Centram ar baznīcu ir kopīgs pagalms un sēta. Sociālo pakalpojumu centrs
ir pašvaldības iestāde, kas sniedz sociālos pakalpojumus iedzīvotājiem – aprūpi mājās vairāk kā 200
personām rajonā, integrēto aprūpes pakalpojumu mājās 50 personām, kad aprūpē piedalās arī medicīnas darbinieks, kas ir Sociālo pakalpojumu centra speciālists. Integrētais aprūpes mājās pakalpojums tiek sniegts pārsvarā 1. grupas invalīdiem. Šiem cilvēkiem ir iespēja dzīvot un tikt aprūpētiem
savās mājās, viņiem šādos gadījumos nav piespiedu kārtā jāizvēlas dzīve pansionātā.
Sociālo pakalpojumu centrā strādā sociālie darbinieki ar ģimenēm un bērniem. Rajonā ir ap 300
riska ģimeņu, kurās aug vairāk kā 500 bērnu. Šiem speciālistiem algu maksā valsts, nevis pašvaldība. Līdz ar to valsts līmenī ir nodefinēts, ka viens sociālais darbinieks strādā ne vairāk kā ar 17
ģimenēm. Nākošajā gadā šī likuma norma mainīsies un ģimeņu skaits vienam sociālajam darbiniekam tiks samazināts līdz 10. Centrā ir arī sociālie darbinieki, kas strādā ar citām mērķgrupām, ir
psihologs. Izmitināšanas iespējas krīzes situācijā ne tikai ģimenēm ar bērniem, bet arī citām personām. Sociālajiem darbiniekiem un aprūpētājiem pakalpojuma sniegšanai ir pašvaldības transporta
nodrošinājums, vai arī viņiem tiek kompensēti degvielas un amortizācijas izdevumi personīgajam
transportam, arī mobilajam telefonam. Uz apmēram 40 tūkstošiem Radvilišķu rajona iedzīvotāju,
Sociālo pakalpojumu centrā strādā 79 sociālā darba speciālisti.
Viena diena bija par maz, lai pilnībā izzinātu Lietuvas valsts un pašvaldības kompetenci sociālā
atbalsta nodrošināšanai sociāli mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām. Tomēr, salīdzinot ar situāciju
Latvijā un Bauskas novadā, ir radušās pārdomas un secinājumi gan par kopīgo, gan atšķirīgo sociālā
darba nozarē.
Kopīgais abu valstu sociālajiem darbiniekiem ir tas, ka līdzīgas ir cilvēku sociālās problēmas, kas
jārisina: novecošanās, vientulība un slimības vecumdienās, vardarbība, alkoholisms ģimenēs, sociālo prasmju trūkums, atkarība no sociālās palīdzības. Līdzīgs ir sociālo darbinieku atalgojums, kas
tomēr tiek vērtēts kā nepietiekams. Loģisks turpinājums – trūkst speciālistu, kas šajā jomā strādātu,
īpaši nav jaunu cilvēku, kas vēlētos darīt šo darbu.
Tomēr atšķirīgais ir vairāk pamanāms. Kamēr mēs savā pašvaldībā vēlamies, bet dažādu iemeslu
dēļ nespējam nodalīt sociālo palīdzību no sociālā darba un pakalpojumiem, lai uzlabotu pēdējo
kvalitāti, tikmēr Lietuvā šis jautājums ir sakārtots valstiskā līmenī un sociālā palīdzība ir šķirta no
sociālā darba un sociālajiem pakalpojumiem. Sociālo palīdzību iedzīvotajiem izvērtē un piešķir pašvaldības Sociālā atbalsta nodaļas speciālisti. Kamēr Latvijas valsts kopš ekonomiskās krīzes 2009.
gadā, nevar atjaunot piemaksu no valsts budžeta sociālajiem darbiniekiem, kas strādā ar ģimeni
un bērniem, tikmēr Lietuvas valsts šiem speciālistiem maksā pilnu algu no valsts budžeta. Kamēr
pašvaldību lemšanai Latvijā atstāts jautājums par sociālā darbinieka slodzi un tās noteikšanas kritērijiem, ko pavada vietējo politiķu šaubas par to, vai sociālie darbinieki vispār ir ar kaut ko noslogoti,
tikmēr Lietuva valsts līmenī ir definējusi ģimeņu skaitu vienam sociālajam darbiniekam, lai sociālais darbs tiktu uzskatīts par kvalitatīvu un jēgpilnu. Tie ir jau iepriekšminētie skaitļi -17 ģimenes

šogad, 10 ģimenes nākošajā gadā vienam sociālajam darbiniekam. Pētījumu par iespējamo noslogotību sociālajiem darbiniekiem ir veikusi Rīgas pašvaldība, kur arī tika secināts, ka viens pieredzējis
sociālais darbinieks var produktīvi strādāt ar 16-18 ģimenēm ar bērniem, darbinieks bez pieredzes
– ar 10 – 12 ģimenēm. Acīmredzot, šie skaitļi ir pamatoti, ja gandrīz sakrīt ar Lietuvas noteiktajiem.
Par transporta nodrošinājumu sociālajās iestādēs - mums būtu ko pamācīties. Sociālajam dienestam, diemžēl, nav sava transporta. Mobilās aprūpes vienības, kas ikdienā dodas maršrutos pa
lauku ceļiem, rīcībā ir vecs un bieži lūstošs automobilis. Pansionātam “Derpele” kādreiz iepirktais
lietotais autobusiņš ie jāremontē. Sociālo darbinieku rīcībā parasti nedēļas konkrētā dienā ir pieejams lauku pārvalžu transports. Pārējā laikā- kā palaimējas. Kompensācijas par personīgā transporta
lietošanu netiek izmaksātas, par personīgā mobilā telefonu lietošanu arī nē. Radvilišķos pašvaldība
spējusi nodrošināt savas sociālās iestādes ar jaunām transporta vienībām. Viņi gājuši vēl tālāk un
par pašvaldības līdzekļiem iegādājušies 3 jaunas automašīnas valsts policijai, dod tām degvielu un
remontē. Sadarbība ar policiju pašvaldībai kopumā, tajā skaitā sociālajām iestādēm, ir ļoti laba. Arī
Lietuvas Valsts kontrole un citas audita iestādes te nekādus pārkāpumus nav saskatījušas. Rezultāts
ir sasniegts, jo iedzīvotājiem tiek nodrošināts pakalpojums.
Dzirdot un redzot paveikto Radvilišķos, esot kopā ar pašvaldības speciālistiem un vadošajiem
darbiniekiem, ne reizi nemanīju, ka viņi meklētu iemeslus, lai taupītu pašvaldības budžetu un kādam
kaut ko nepiešķirtu, neattīstītu, neiedotu. Tieši otrādi, šie cilvēki ir savā vietā, jo pilnībā izpratuši
pašvaldības lomu savu iedzīvotāju vajadzību nodrošināšanā. Te nu man prātā nāk kāds formulējums
par pašvaldību lomu Zviedrijā, kur tās esot “servisa organizācijas, lai apmierinātu iedzīvotāju mainīgās vajadzības”. Tā nav oficiāla definīcija, bet dziļākais saturs pēc būtības.
Vizītes noslēgumā Bauskas delegācijai bija organizēta tikšanās ar Radvilišķu pašvaldības vadību.
Sarunā tika rezumēts redzētais un pārrunātas sadarbības iespējas pārrobežu projektā, kas attīstītu
sociālos pakalpojumus abās pašvaldibās.

Radvilišķos viesojās šo rindu autore SD vadītāja vietniece Ina Krūmiņa, sociālās
darbinieces darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem Daiga Supe un
Zane Kuka, Attīstības un plānošanas nodaļas veselības veicināšanas koordinētāja
Baiba Suharevska.

Atgādināsim bērniem par drošību uz ceļiem
Tuvojas Zinību diena, kad bērni uzsāks skolas gaitas. Bērnu vecākiem jāatgādina saviem lolojumiem Ceļu satiksmes noteikumi. Jāpārrunā ceļa maršruts uz skolu un no tās, it sevišķi pievēršot
uzmanību ceļa braucamās daļas šķērsošanai, atgādinot, ka pie regulētajiem krustojumiem braucamo
daļu atļauts šķērsot tikai pa gājēju pāreju pie gājēju luksofora signāla, bet ja tāda nav, transportlīdzekļu satiksmes regulēšanas luksofora signāla. Pirms brauktuves šķērsošanas pa gājēju pāreju, kur
satiksme netiek regulēta, ir jānovērtē attālums līdz transportlīdzekļiem, kas tuvojas, kā arī jānovērtē
to braukšanas ātrums un jāpārliecinās par drošību. Ārpus gājēju pārejas, vietās kur satiksme netiek
regulēta, gājēji drīkst iziet uz brauktuves tikai pēc tam kad ir novērtējuši attālumu līdz transportlīdzeklim kas viņam tuvojas, kā arī novērtējuši to braukšanas ātrumu un ir pārliecinājušies, ka brauktuves šķērsošana nav bīstama un, ka netiks traucēts transportlīdzeklim. Vecākiem, saviem bērniem
jāizskaidro, ka izkāpjot no transportlīdzekļa šķērsot braucamo daļu atļauts tikai tad, kad transportlīdzeklis ir aizbraucis, ievērojot augstāk minētos nosacījumus (neskrienot).
Joprojām Sabiedriskās kārtības nodaļā tiek saņemtas sūdzības par transportlīdzekļu vadītājiem,
kuri transportlīdzekļus atstāj stāvēšanai vietās, kur stāvošs transportlīdzeklis var neļaut braukt (iebraukt vai izbraukt) citiem transportlīdzekļiem vai traucē gājēju pārvietošanos (uz gājēju celiņiem,
pretim dzīvojamo māju kāpņu telpām, arī pretim dzīvojamo māju rezerves izejām), it sevišķi Īslīces
pagasta Lauktehnikas teritorijā, kā arī Codes pagasta Draudzības ielu dzīvojamo māju kvartālā. Sods
par minēto administratīvo pārkāpumu ir 40,00 euro. Sabiedriskās kārtības nodaļa norāda, ka iebrauktuves pie dzīvojamām mājām paredzētas iebraukšanai uz laiku, kas nepārsniedz piecas minūtes, ja tā
ir nepieciešama pasažieru iekāpšanai transportlīdzeklī vai izkāpšanai no tā, kravas iekraušanai transportlīdzeklī vai izkraušanai no tā. Bez tam, iebrauktuves paredzētas operatīvo vai avārijas dienestu
transportlīdzekļu ārkārtas situācijās netraucētai piekļūšanai dzīvojamai mājai.
Šogad laika apstākļi ir labvēlīgi zāles augšanai, tādēļ novada iedzīvotājiem biežāk jāveic savu
īpašumu uzturēšanu atbilstoši Bauskas novada domes saistošo noteikumu Nr.11 “Par sabiedrisko
kārtību Bauskas novada administratīvajā teritorijā” prasībām. Patīkami novērot, kā ar katru gadu
novada iedzīvotāji, savlaicīgi ievēro šo noteikumu prasības, par ko labus vārdus teikuši ciemiņi, kuri
pabijuši Bauskas novada teritorijā. Lūgums arī turpmāk, bez atgādinājuma, kopt savus nekustamos
īpašumus un nepieļaut kūlas rašanos.
Novada iedzīvotājiem novēlam veiksmīgi novākt izaudzēto ražu un izbaudīt pēdējās vasaras saulainās dienas.

Dzintars Lenbergs, Sabiedriskās kārtības nodaļas vadītājs

Olimpisko spēļu atskaņās ar Brazīlijas ritmiem
atklās celiņu uz Rītausmām
Bauskas novadā par tradīciju jau kļuvuši rekonstruēto ielu atvēršanas svētki. Augustā ar folkloras kopas “Dreņģeri” uzstāšanos atklāja Dreņģerkalna un Torņa ielu Codes pagastā, savukārt
Īslīces pagastā gājēju celiņa un veloceliņa atklāšanā paredzēti neierastāki ritmi. Atrodoties vēl
Olimpisko spēļu iespaidā, kas šogad notiek Brazīlijā, gandrīz trīs kilometru garo ceļu plānots pieskandināt ar sambas ritmiem un sportiskām izdarībām.
Gājēju celiņa un veloceliņa izbūve uz Īslīces pagasta Rītausmām sākta pērn septembrī. Tagad,
dodoties uz pasākumiem Īslīces kultūras namā vai mājām Rītausmu ciemā, gājēji un velobraucēji
var pārvietoties pa 2,25 - 2,50 metrus platu celiņu. Ietves segumu veido asfalts, bet paplašinātajās
zonās starp brauktuvi, veloceliņu un autobusa platformu ir izbūvēts laukakmens bruģis.
Būvdarbus veica SIA “Ceļu būvniecības sabiedrību “Igate”” par 601 930, 56 eiro ar pievienotās
vērtības nodokli. Projektā kā apakšuzņēmēji iesaistījās vietējie būvnieki SIA “VIONA” un SIA
“Kvēle”. Autoruzraudzību nodrošināja SIA “BM-projekts”, savukārt būvuzraudzību – SIA “BaltLine Globe”.
Par novada teritorijas uzlabojumiem vēlamies priecāties kopā ar iedzīvotājiem un darbos atbildīgajiem, tādēļ
aicinām uz gājēju celiņa un veloceliņa no Bauskas uz Īslīces pagasta Rītausmām atvēršanas svētkiem.
30.augustā plkst.19 gaidīsim laukumā pie pieturas “Bauskas piens”, lai svinīgi pārgrieztu atklāšanas lentu un dotos pastaigā un braucienā pa jaunizveidoto celiņu uz Īslīces
kultūras namu.
Sanākušos uzrunās domes vadība, tiks sumināti būvuņēmēji un iesaistītās personas. Kopā ar
perkusatīvo grupu “Samba de Riga” varēs izjust Brazīlijas ritmus, iejusties olimpiešu ādā palīdzēs amatierteātris “Dadži”. Pa ceļam un noslēgumā pie Īslīces kultūras nama paredzēti priekšnesumi, kāds gardums un citi pārsteigumi.
Sportisko garu sevī varēs atklāt ikviens, kurš būs gatavs jauno celiņu izmēģināt pastaigā vai
braucienā ar riteņiem, skrituļslidām, skrejriteņiem, bērnu ratiņiem un citādi. Bauskas novada pašvaldība pasākuma dalībniekus aicina savus braucamrīkus svinīgi noformēt.
Svinēsim svētkus kopā!
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Novada aktualitātes
Iespēja godināt Bauskas novada Goda pilsoni
Gido Kokaru

Dziesmu svētku Goda virsdiriģenta Gido Kokara 95. dzimšanas dienu 20. augustā svinēja Gulbenes novada Beļavas pagasta Ozolkalnā.
Vairāk kā 30 gadus G. Kokars vadījis skolotāju kori „Daina” un ilgstoši bijis Bauskas rajona
koru virsdiriģents. Tāpēc kādreizējie koristi rosināja Gido Kokaram piešķirt Goda pilsoņa titulu.
Pašvaldības apbalvojumu piešķiršanas komisija to nolēma jūnija beigās.
20. augustā Bauskas novada domes priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks Ozolkalnā svinīgajā koncertā „BrāliBrāli” Gido Kokaram pasniedza apliecinājumu par Goda pilsoņa titula piešķiršanu,
naudas balvu un pašvaldības tradicionālās veltes – Bauskas novadā ražotus gardumus dāvanu kārbā
Rātsnama veidolā.
Ar novada domes un kultūras centra atbalstu Gido Kokara godināšanā piedalījās arī Bauskas rajona skolotāju kora „Daina” dziedātāji, kuri Gido Kokara rokas vadīti piedzīvojuši mākslas rašanās
brīnumainos mirkļus. Piedzīvojām lielisku, saulainu, emocijām un skaistām atmiņām bagātu dienu
kopā ar savu Maestro Gido Kokaru.
Esam pateicīgi pašvaldībai par izpratni un iespēju. Pateicamies Bauskas kultūras centram par
glītajiem krekliem kora komandai orientēšanās sacensībām, savukārt novada domes priekšsēdētājam Raitim Ābelniekam par laikā sniegtu palīdzīgo roku dalībniekiem nebūt ne vieglajā trasē
Vidzemes pielijušajās pļavās un ganībās.
Lepojāmies pasniedzot Gido Kokaram gardo kliņģeri, ko Zemgales spēka graudiem greznotu,
ciparu 95 veidolā bija izcepuši „Rimi Bauska” konditori.
Pateicamies kultūras centram par autobusu garajam braucienam uz Gulbenes novada Beļavas
pagasta Ozolkalnu. Uzslava lieliskajam autovadītājam Jurim Paeglim, kurš ne tikai prasmīgi stūrēja, bet arī dziedāja līdz ar mums četru stundu garajā mājupceļā.
Visbeidzot paldies baušķeniecei Norai Trasūnei, pensionētajai kultūras darbiniecei, kora „Daina” dalībniecei par mūsu kopā pulcināšanu un mudināšanu šim braucienam.

Vecsaules pamatskolai jauna Zaļā klase

Vecsaules pamatskola ir ar ļoti senu vēsturi. Tā nesen nosvinēja savu 165 gadu jubileju. Pašreiz
skolā zinības apgūst 120 bērni, kuri katru brīvo brīdi izmanto aktivitātēm svaigā gaisā. Vecsaules
pamatskolas apkārtnes teritorija ir 3 ha. Lielāko daļu platības aizņem iekopti zālāji, puķu dobes un
koki. Skolas pagalmā pirms vairākiem gadiem atradās Zaļā klase, kura bija skolotāju un skolnieku
iemīļota mācību un atpūtas vieta. Diemžēl laika zobs nežēloja šo ēku un tā bija jānojauc.
Skolas padomes sēdē vecāki izteica ierosinājumu Zaļo klasi atjaunot no pašiem pamatiem. Tam
bija vairāki argumenti. Zaļās klases izveidošana dos iespēju bērniem apgūt mācību vielu interesantākā, relaksējošākā un veselīgākā vidē. Savukārt pedagogi varēs pilnveidot nodarbības, mācību
stundas un citas aktivitātes, tādējādi dažādojot mācību metodes pirmsskolas un vispārējās izglītības
satura apguvē, kā arī attīstot bērnu vēlmi izglītoties svaigā gaisā, radot emocionālo labsajūtu. Zaļā
klase dos iespēju organizēt arī dažādus pasākumus brīvā dabā. Vēl ļoti svarīgs arguments Zaļās
klases nepieciešamībai ir tas, ka bērni pēc stundām skolas pagalmā gaida autobusu un sliktos laika
apstākļos nav kur patverties no nepatīkamā vēja, kā arī nokrišņiem. Tas rada risku bērniem saslimt
ar saaukstēšanās slimībām.
Meklējot finanšu piesaistes iespējas, skolas vecāki lūdza palīdzību biedrībai „Domāsim, darīsim”, kuras viens no dibināšanas mērķiem ir Vecsaules pamatskolas estētiskās un fiziskās vides
pilnveidošana. Biedrība iesniedza pieteikumu Bauskas novada pašvaldības izsludinātajā projektu
konkursā „Mēs savam novadam”. Konkursā tika iegūti 1000 eiro celtniecības materiālu iegādei. Tā
kā kopējais nepieciešamais finansējuma apjoms bija 1839, 49 eiro, tad papildu finansiālu atbalstu
sniedza z/s „Mežmārtiņi” saimnieki Viktors un Olita Spangeri 400 eiro apmērā un z/s „Mazvizbuļi”
saimnieks Māris Mikainis 400 eiro apmērā. Lai varētu projektu realizēt 23. jūlijā tika organizēta pirmā talka Zaļās klases celtniecībai. Talkas dalībnieki ir gandarīti par to, ka Vecsaulē būs jauna celtne,
kura sagādās prieku bērniem un pieaugušajiem, padarīs Vecsaules skolas teritoriju vēl skaistāku un
sakoptāku.
Šo projektu realizējot, vēlamies piesaistīt arī iedzīvotāju interesi par skolu, notiekošajiem pasākumiem tajā, kā arī dot iespēju pašiem aktīvi līdzdarboties un organizēt izglītojošus un sportiskus
pasākumus.

Skolotāja Sintija Vincūne Kolberga

Inga Muižniece

Valsis cauri gadiem
Mežotnes pamatskolas absolventu salidojums, kas reizē bija arī skolas pastāvēšanas 135 gadu
svinības, 20. augustā pulcēja kuplu skaitu absolventu, esošos un bijušos pedagogus, darbiniekus.
Prieks par atkalredzēšanos, smiekli, atmiņu zibšņi un arī pa kādai asarai – tās ir emocijas, kuras
ir neatņemamas salidojuma pavadones.
Gatavošanās skolas jubilejai sākās jau aprīlī, kad skolā notika projektu dienas. 7. un 8. klases
skolēni audzinātāju G. Graudiņas un D. Černajas vadībā izgatavoja dāvanas grāmatzīmes un bukletus par skolu, ko pasniegt katram absolventam, pedagogam un viesim.
Tā kā svinīgais pasākums notika Līgo dārzā, tad liela vērība tika pievērsta vietas noformēšanai.
Skatuvi rotāja skolēnu pašpārvaldes skolēnu un skolotājas G . Graudiņas gatavotās dekorācijas, bet
apkārtnē tika izvietotas skolotājas L. Iļjinas un bijušās bērnudārza audzinātājas Sk. Sporānes ziedu
kompozīcijas. Liels paldies visiem par labi izdomāto noformējumu!
Skolas telpās tika izveidota foto galerija, kurā katras absolvents varēja ieraudzīt sevi skolas
gados. Dažiem absolventiem pat radās vēlēšanās kādu no fotogrāfijām iegūt savā īpašumā. Par šo
foto galeriju paldies skolotājiem R. Trakimai, V. Sarapai, A. Orlovai, D. Černajai un V. Iļjinam.
Pasākuma svinīgo daļu atklāja skolas direktore D. Lapkovska, tad skanēja valsts himna un bija
īss klusuma brīdis par piemiņu mūžībā aizgājušajiem pedagogiem, darbiniekiem un absolventiem.
Pēc tam sekoja koncerts, kur dziesmas mijās ar skolotāju šķetinātajiem atmiņu pavedieniem par
skolas dzīvi tagad un agrāk. Koncerta noslēgumā visi kopā nodziedāja dziesmu “ Veltījums Mežotnes pamatskolai” , kuras teksta autore ir mūsu pagasta literāte I. Druva un mūzikas autore mūzikas
skolotāja L. Razalinska. Paldies par jauko koncertu ansambļa meitenēm Ērikai, Viktorijai, Esterei
un mūzikas skolotājai.
Pateicības vārdus skolas direktore veltīja arī bijušajiem pedagogiem L. Kronbergai, V. Pavlovskai, Ā. Vasariņai, A. Valainei, T. Salomaško, bērnudārza audzinātājai Sk. Sporānei un darbiniekam A. Sokolovam.
Uz salidojumu bija ieradušies absolventi no visām desmitgadēm, sākot ar piecdesmitajiem gadiem. A. Gaile bija vienīgā piecdesmito gadu absolvente. Visvairāk absolventu bija no sešdesmitajiem: V. Vilciņa ( Cīrule), E. Strazdiņš un J. Rudzis, S. Buhbindere ( Jātniece ),u.c. ,un astoņdesmitajiem gadiem. Kopā šo salidojumu apmeklēja vairāk nekā simts absolventu.
Šis brīdis atnāca pāri dienām un pāri gadiem. Mūs visus vieno laiks. Bet laiks – tās ir atmiņas,
mūsu pašu domas, cerības, sapņi, kas savijas sirdīs, ābeles zaros un vasaras ziedos. Mūs vieno
satikšanās – atkalredzēšanās prieks!
Paldies visiem sveicējiem par labajiem vārdiem! Paldies visiem skolā strādājošiem par atsaucību
u sapratni, un paveikto darbu, gatavojoties šim pasākumam!
Paldies, ka pagodinājāt ar savu klātbūtni, un uz tikšanos pēc pieciem gadiem!

E. Ziediņa, Mežotnes pamatskolas absolvente un skolotāja

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

Brunavas Sv. Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīca
priecē Brunavas pagasta iedzīvotājus ar savu jauno
krāšņumu

Neskatoties uz šīs vasaras lietaino laiku, Brunavas draudzes prāvests Arnis Vizbelis un brīvprātīgie ir aktīvi iesaistījušies Brunavas Sv. Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcas zvanu torņa fasādes
atjaunošanas darbos. Gandrīz katru dienu baznīcas tuvumā bija sastopami kādi brīvprātīgie vai draudzes locekļi, kas palīdzēja noņemt veco baznīcas krāsu vai palīdzēja krāsot jauno.
Projekta koordinatore L.Galgatāvičūte stāsta, ka atjaunošanas darbi šogad bija iespējami, pateicoties Bauskas novada pašvaldības finansējumam, kas iegūts projektu konkursā “Mēs savam novadam” un draudzes līdzfinansējumam. Bauskas novada pašvaldība projektam piešķīrusi 1000 eiro,
savukārt draudze līdzfinansējusi vairāk kā 700 eiro. Finansējums piešķirts krāsu iegādei, pacēlāja un
stalažu nomai, savukārt paši atjaunošanas darbi atstāti draudzes locekļu un brīvprātīgo ziņā.
Brunavas baznīca ir uzcelta 1773. gadā un, neskatoties uz 243 gadu ilgo pastāvēšanas vēsturi,
visai labi saglabājusies. Tomēr ārējā koka fasāde jau kādu laiku nebija iepriecinoša - nolupusi, saplaisājusi krāsa, vietām izbalējusi un ar sūnām pārklāta. Pēdējo reizi baznīcas fasāde krāsota pirms
11 gadiem, tādēļ bija pēdējais laiks to atjaunot. Lauku draudzei, kur svētdienās pulcējas līdz 15
ticīgajiem un kura pastāv tikai no ziedojumiem, piešķirtais finansējums ir būtisks.
Baznīca ticīgajiem ir ne tikai kultūrvēsturiska celtne, bet vieta, kur pielūgt Dievu, atjaunot ticību
un smelties spēku ikdienas darbiem. Tagad, kad projekts gandrīz noslēdzies un baznīcas fasāde
atjaunota, ticīgiem doties uz baznīcu ir vēl lielāks prieks. Bet baznīca aicina ne tikai ticīgos, bet
ikvienu – gan tos, kuri gribētu apskatīt baznīcas 18.gadsimta altāri, 18.gadsimta beigās darinātas lustras, gan tos, kuri vienkārši gribētu pabūt klusumā no dzīves kņadas, lai ieklausītos savā sirdsbalsī.
Projekta
komanda un baznīcas
prāvests
Arnis Vizbelis izsaka lielu paldies
Bauskas novada
domei par piešķirto finansējumu, kā
arī ikvienam brīvprātīgajam, kas iesaistījās baznīcas
atjaunošanas darbos, lai kopīgiem
spēkiem padarītu apkārtējo vidi
krāšņāku.

L.Galgatāvičūte, projekta
koordinatore
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Ko Tev rudenī piedāvā Bauskas Centrālā bibliotēka?

Pa daudzkrāsainu asteru un gladiolu dobēm tuvojas rudens, līdzi vedot jaunus darbus un jaunus
notikumus. Ir beidzies atvaļinājumu laiks, klāt septembris ar pirmo skolas zvanu, zeltainām lapām
un rudenīgo dabas krāšņumu. Un tradicionālajām Dzejas dienām. Jau vairāk kā piecdesmit gadu
septembris nemainīgi ir Dzejas mēnesis. Tādēļ Bauskas Centrālā bibliotēka kopā ar pilsētas skolu
audzēkņiem, viņu literatūras skolotājiem un Bauskas Tautas teātra aktieriem arī šogad aicina pilsētniekus Saules dārzā pie Plūdoņa pieminekļa 14. septembrī plkst. 14.00 uz dzejas stundu “Mēs
visi nākam no Zemgales”, kura veltīta mūsu skaistajai Zemgalei un īpašam zemgalietim ar dziļām dzimtas saknēm arī Bauskā - izcilajam dzejniekam un cilvēkam Knutam Skujeniekam, kuram
šogad 5. septembrī aprit astoņdesmitā gadskārta. Klātesošie izzinās dzejnieka sarežģītos dzīves
ceļus, iepazīs viņu kā tulkotāju, dzirdēs viņa daudzkrāsaino dzeju gan skolas audzēkņu, gan aktieru
priekšnesumu. Teiksim skaistus dzejas vārdus ari mūsu skaistajai Zemgalei, u.c. Pasākuma noslēgumā dažus vārdus vai dzejas rindas varēs paust arī pasakuma apmeklētaji.
Par dzeju un Knuta Skujenieka personību runāsim ari tikšanās reizē ar mūsu ilggadējām sadarbības partnerēm “Brūklenītēm” kārtējā tikšanās reizē sociālajā centrā “ “Ābele” 20. septembrī,
Septembrī neiztrūkstošs pasākums ir Pagalmu svētki, ko organizē biedrība “Bauskas Vecpilsēta”. Kā katru gadu, arī šogad, tajā piedalīsies Bauskas Centrālās bibliotēkas Biznesa bibliotēka ar
savām aktivitātēm. Šī gada devīze ir: “Cipari nav pipari – nāc un izdari!!”. Tie, kuriem nav sveša
skaitļu pasaule, tiek aicināti padarboties ar “jautrajiem cipariem”, uzdejot “skaitļu danci” un vēl
visādi citādi izklaidēties Kultūras centra un Centrālās bibliotēkas pagalmā. Te darbosies arī tirdziņš
“Andele” ar skolēnu mācību uzņēmumu piedalīšanos.
Biznesa bibliotēka ar dažādām aktivitātēm izglītības procesu papildina ar jauniem elementiem.
Tā, piemēram, Bauskas Valsts ģimnāzijas audzēkņi varēs piedalīties radošā laboratorijā “Pie Bauskas novada uzņēmēja”, apmeklējot ražotni “Bauskas Alus” un būt par aktīviem līdzdalībniekiem
informatīvi izglītojošā pasākumā, iepazīstot Biznesa bibliotēku. Šogad bibliotēkā ir iegādāts inovatīvs printeris – 3D printeris, kas var būt saistošs ne tikai skolēniem, bet arī studentiem, uzņēmējiem
u.c. Par to jāpateicas Bauskas novada Domes deputātu atbalstam.
Septembrī savas zināšanas papildina ne tikai skolēni, bet arī bibliotekāri, kuri septembra sākumā
piedalīsies novadu bibliotēku darbinieku seminārā, lai tajā iegūtajās zināšanas pielietotu darbā ar
savu bibliotēku lietotājiem.
Drīz sāksies garie un tumšie rudens vakari ar rudens vēju un lietiem. Ko darīt pilsētniekam
drēgnā rudenī? Tagad īstais laiks grāmatām gan sevis izglītošanai, gan sirds priekam. Arī labām
dzejas rindām. Bibliotēkā vari uzzināt arī jaunāko un aktuālāko ne tikai no interneta, bet arī plašajā
periodisko izdevumu klāstā. Steidzami kas jauzzina, jānokārto maksājumi vai nepieciešama biļete,
nepieciešama palīdzība darba meklējumos vai kāds juridisks dokuments? Kādas ziņas par mūsu
novadu? Šo visu un vēl ļoti daudz ko citu vari uzzināt Bauskas Centrālajā bibliotēkā.
Uz tikšanos bibliotēkā!

tu parādīt saviem draugiem- Lietuvas jaunajiem mūziķiem, cik esam daudzveidīgi, interpretējot
skaņdarbus. Projekts būs Bauskas un Biržu mūzikas skolas radošās sadarbības turpinājums. Biržu
mūzikas skolas akordeona spēles skolotājs ir Vitauts Kavaļausks, kurš Bauskas Mūzikas skolas
absolvents. Projekta īstenošana dos iespēju audzēkņiem, audzēkņu vecākiem, Bauskas novada un
Biržu pilsētas iedzīvotājiem dzirdēt un redzēt abu valstu mākslinieku profesionālu un kvalitatīvu
mākslas priekšnesumu performanci. Dažādās koncertu norises vietas ļautu pasākumus apmeklēt
iespējami lielākam klausītāju lokam. Idejas autori cer, ka izdosies arī iecere saliedēt un satuvināt
dažādas paaudzes
Projekts “Skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”.
Projekta ilgtermiņa mērķis ir nodrošināt profesionālās ievirzes mūzikas izglītības izcilību un starptautisku konkurētspēju, papildinot un uzlabojot iestādes
“Bauskas Mūzikas skola” nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi un nodrošinot to
ar kvalitatīviem instrumentiem. Pateicoties Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstam- Bauskas Mūzikas skola iegādājās akordeonu Weltmeister Supra 120 Cassotto un tenora saksofonu Jupiter JTS-789GL, lai veicinātu audzēkņu radošo spēju attīstīšanu, uzstāšanās pieredzes
un kolektīvās muzicēšanas formu pilnveidi, kuras sekmētu Latvijas mūzikas izglītības starptautisku
atpazīstamību un konkurētspēju.
Instrumenti tiks izmantoti piedaloties skolas, novada, reģiona pasākumos, kā arī Valsts konkursos, starptautiskajos konkursos Naujenē, Limbažos, Lietuvā, Biržu mūzikas skolā u.c., kā arī
meistarklašu un tālākizglītības pasākumu nodrošināšanai.
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.
Bauskas Mūzikas skola kā sadarbības partneris

Laimdota Ozoliņa, Bauskas CB galvenā bibliogrāfe

100 dziesmas Latvijai

Domājot par Bauskas Mūzikas skolas attīstību, radošā darba pilnveidi, kā arī par materiāltehniskās bāzes pilnveidi, iestāde 2015./2016.m.g. pavasara posmā sagatavoja un iesniedza trīs projektu
pieteikumus, kuri tika atbalstīti.
Zemgales plānošanas reģiona atbalstītais projekts.
Plānojot Latvijas 100-gadei veltīto radošo pasākumu ciklu,
Bauskas Mūzikas skolas kolektīvs izteica priekšlikumu par koncertu cikla vai radošu pasākumu organizēšanu ne tikai Mūzikas
skolas audzēkņiem, viņu vecākiem, pedagogiem, bet plašākai
Bauskas novada sabiedrības daļai. Šāds literāri radošs, muzikāls
un kultūrizglītojošs pasākumu cikls būtu lielisks veids kā organizēt Latvijas svētkiem veltītās aktivitātes un veicināt lokālpatriotisma jūtas, saliedēt un vienot Bauskas apkārtnē dzimušos, augušos
un šobrīd dzīvojošos iedzīvotājus. Tā kā Bauskas simbols ir trīs upes, tiks veidoti tematiski vienots
trīs radošu pasākumu cikls, īstenojot saturiski nedaudz atšķirīgus koncertus, ņemot vērā gan dominējošo mērķauditoriju, ieplānoto norises vietu ģeogrāfisko stāvokli, tehnisko aprīkojumu un pieejamību iedzīvotājiem. Trīs koncertu cikls ļaus klausītājam izvēlēties sev tīkamāko mākslas veida,
mūzikas un radošās izpausmes veidu. Organizētāju ieplānotās koncertu norises vietas:
1)“Mūsas kreisā kras- ta” koncerts notiks Bauskas novada Īslīces pagasta Īslīces kultūras
namā.
2)“Mēmeles labā krasta” koncerts ieplānots Bauskas novada Codes pagasta Codes pamatskolas
akustiskajā zālē.
3)Koncerta “Lielupe” norise plānota Bauskas Kultūras centrā. Lielupes koncerts būtu kā noslēdzošais koncertu cikla posms, kurš simbolizētu Bauskas apkārtnes ļaužu saliedētību, vēlēšanos
nemitīgi virzīties uz priekšu, ļauties pasaules plašumam un nemitīgam laika plūdumam.
Pasākumu cikls nojauktu laika robežas starp bijušo un esošo, starp bērnības mājām, skolas gadiem, jaunības un spēka gadu ritumu un šodienas Latvijas sajūtām un piederību Bauskai- vietai,
kur satiekas. Satiekas dziesmas, sapņi, draugi, bērnības laiks, padarītie darbi, bet pats galvenaissatiekas smaidi un acu skati.
Mūzikas izglītība ir kā kreativitātes un intelekta garants, fundamentāls profesionālās un amatiermākslas balsts. Iestāde lepojas ar talantīgiem audzēkņiem, pedagogiem un darbiniekiem, kuri
ir mācījušies un strādājuši Bauskas Mūzikas skolā un veicinājuši mūzikas jomas attīstību un pilnveidojuši kultūras tradīcijas gan Bauskas novadā, gan ārpus tā. Lepojamies ar pedagogiem, kuri
godprātīgi un atbildīgi strādā ar jauno talantu attīstīšanu un veicina audzēkņu radošās prasmes, kā
arī rosina audzēkņus savu turpmāko karjeru saistīt ar mūzikas, mākslas vai kultūrizglītības jomu.
Mūsu skolas misija ir audzināt izglītotu, radošu un kulturālu sabiedrību, jo mūzikas izglītība ir
mūsdienu izglītības neatņemama sastāvdaļa, kas veido sabiedrības attīstības līmeni kopumā. Bauskas Mūzikas skola ir akreditēta profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kas īsteno muzikālo izglītību pamatpakāpē un piedāvā iespēju mūziku apgūt arī jauniešiem un pieaugušajiem.
Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītais projekts
“100 dziesmas Latvijai”.
Šis projekts tapa Bauskas un Biržu Mūzikas radošas sadarbības rezultātā.
Projekta mērķis ir organizēt Latvijas 100-gadei veltītas kultūras pasākumu ciklu
starptautiskā mērogā, ar radošajiem procesiem veicināt patriotisma un piederības sajūtu savam
dzimtajam novadam un valstij, kā arī daudzināt abu valstu iedzīvotāju talantus, akcentējot paaudžu
mijiedarbību, jo radošos pasākumos tiks iesaistīti ne tikai audzēkņi, bet arī pedagogi un amatieru
kolektīvi. Lai varētu īstenot šo projektu, plānojam iesaistīt abu valstu jauniešus kopīgos pasākumos, kas veicinās kopīgu sadarbību un draudzību. Lai veicinātu muzikālo sadarbību, Latvijas un
Lietuvas kultūras mijiedarbību, Bauskas Mūzikas skola vēlas turpināt radošu, muzikālu un kultūrvēsturiski izglītojošu pasākumu ciklu ar Lietuvas Biržu mūzikas un mākslas skolu. Tiks organizētas gaidāmajiem Latvijas svētkiem veltītās aktivitātes un veicinātas gan valstiskās identitātes,
kultūras, patriotisma jūtas, saliedēti un vienoti abu valstu kultūras izglītības iestāžu audzēkņi un
pedagogi. Šajā projektā tiks sagatavota starptautiska kultūras programmas apmaiņas programma,
kura tiks atskaņota gan Lietuvā, Biržu pilsētas Biržu pilī, gan Latvijā Bauskas Kultūras centrā un
Bauskas pilī. Paplašinot abu skolu sadarbību, tiks akcentēta kopīgas vēstures izzināšana sākot no
Bauskas pils un Biržu pils kopīga apmeklējuma, gan veicinās patriotiskas sajūtas, piederību savam
novadam un dzimtajai vietai un kaimiņu zemei. Koncerta programma tika veidota tā, lai mēs spē-

Nevalstiskās organizācijas “Bauskai un mūzikai” projekts “Muzicē un priecīgs audz” Bauskas
Mūzikas skolai ir sadarbības partnera statuss. Esam gandarīti par gūto atbalstu projektu Bauskas
novada organizētajā konkursā “Mēs savam novadam”.
Muzikālās apmācības metodiku, ko biedrība „Bauskai un mūzikai” caur projekta aktivitātēm piedāvās Bauskas mūzikas skolā, ir izstrādājis vācu komponists, pedagogs un mūzikas metodiķis Karls Orfs.
Tās pamatā ir atziņa, ka bērna muzikālā attīstība ir ciešā saistībā un veidojas paralēli ar bērna psihes
attīstību. Šādu metodiku ir iespējams pielietot gan pirmsskolas vecuma bērnu nodarbībās, gan arī ritmikas un solfedžo stundās mūzikas skolas audzēkņiem. Tādēļ arī Bauskas Mūzikas skolas vecāku biedrība
”Bauskai un mūzikai” iesaistījusies līdzekļu piesaistē un izglītojošās aktivitātēs, lai piedāvātu arī baušķeniekiem Orfa metodikas sniegtās iespējas. Projekta „Muzicē un priecīgs audz!” ietvaros plānots iegādāties Karla Orfa metodikai nepieciešamo instrumentāriju (ksilofoni, metalafoni, bungas, džambas u.c.
perkusijas) dažāda vecuma bērnu nodarbībām Bauskas mūzikas skolā, kā arī veikt izglītojošu darbu gan
bērnu, gan pedagogu, gan vecāku auditorijai, iepazīstinot ar metodikas ieguvumiem. Tiks pilnveidota
pirmsskolas un skolas vecuma bērnu izglītība, īpašu uzmanību veltot tādu prasmju izkopšanai kā uzmanība, klausīšanās, radošums, improvizācija, sadarbība. Bauskas novada mūzikas pedagogi, interesenti
un bērnu vecāki ir iepazīstināti ar Orfa metodikas pielietojuma iespējām un ieguvumiem.
Esam pateicīgi par atbalstu, sniegtajām konsultācijām Bauskas novada administrācijas Attīstības
nodaļas speciālistei Jolantai Kalinkai, par ieguldīto darbu pateicamies biedrības “Bauskai un mūzikai” pārstāvēm Ievai Ūdrei un Diānai Siliņai.
Esam pārliecināti, ka, lai gan viss, ko darām ir tikai piliens okeānā, bet, ja mēs to nedarītu, okeāns būtu par vienu pilienu mazāks.

Anita Velmunska, Bauskas Mūzikas skolas direktore
Attēlā Bauskas Mūzikas skolas pedagogu kolektīvs

Aicinām apmeklēt izstādi Bauskas pilī
“Kārlis IV - Čehijas karalis un Romas ķeizars”
Šo izstādi sagatavojis Čehijas Nacionālais muzejs, kas veltīta Čehijas karaļa Kārļa IV Luksemburga 700. gada jubilejai. 7.augusta izstādes atklāšanā piedalījās Čehijas Nacionālā muzeja direktors Mihals Lukešs, kurš klātesošos iepazīstināja ar nozīmīgākajiem Kārļa IV biogrāfijas datiem
un akcentēja Čehijas sakarus ar Latviju viduslaikos, kad uz Čehiju veda luksusa preci - dzintaru,
no kā tika gatavoti vērtīgi mākslas priekšmeti un relikvijas. Viņš pieminēja 14. gadsimta vēstures
notikumus, kad Latvijas teritorijas kristianizācijā piedalījās arī čehu prelāti, kas ieņēma svarīgus
amatus Rīgas arhibīskapijā. Čehijas Republikas vēstnieks Latvijā Miroslavs Koseks savā uzrunā
uzsvēra čehu vēlmi svinēt karaļa 700. gadu jubileju arī citās Eiropas valstīs, rīkojot dažādus kultūras pasākumus un ceļojošas izstādes. Arī Bauskas novada domes priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks
papildināja iepriekš minēto ar pamatotiem argumentiem par izstādes nozīmību, unikālu, vēsturisku
priekšmetu eksponēšanu Bauskas pilī. Bauskas pils muzeja direktors Māris Skanis pateicās par
veiksmīgu sadarbību, kas izveidojusies ne tikai ar čehu restauratoriem un vēstniecības darbiniekiem, bet arī ar Čehijas Nacionālo muzeju. Neskatoties uz to, ka izstādes eksponātu skaits ir neliels,
apmeklētājiem dota lieliska iespēja redzēt tuvplānā oriģinālas 14.gadsimta būvdetaļas, t.sk. arī no
Sv. Vīta katedrāles Prāgā, kā arī unikālus karaliskā un ķeizariskā dukāta eksemplārus. Vizuālo
materiālu papildina prezentācija par Kārļa IV pilīm Čehijas Republikā. Izstāde atvērta līdz 30.
novembrim.

Vineta Skalberga,
Bauskas pils muzeja izstāžu un ekspozīciju kuratore
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Bauskas pilsētas svētki „Bauskas smeķis”, fotoieskats Foto Edgars Namiķis
Svētku ieskaņas
pasākums
5.augustā notika
Saules dārzā
pie Plūdoņa
pieminekļa, kad
Bauskā ar Imanta
Kalniņa dziesmu
programmu
viesojās
„Austrasbērni”.

Bauskas
novada domes
stāvlaukumā
spēkiem mērojās
basketbolisti un
florbolisti.

Atraktīvus
priekšnesumus
rādīja deju
grupas “Lēra”
mazākie
dejotāji.

Dāmas no
“Lēras”
izpelnījās
skaļas skatītāju
ovācijas.

Rīgas un Kalna
ielas krustojumā
pie tilta svētku
apmeklētājus
ar savu darbu
iepazīstināja Valsts
robežsardze.

Valsts
policijas teltī
bērni varēja
sev veidot
atstarotājus.

Bebrs Bruno un Runcis Rūdis ir
neiztrūkstoša svētku sastāvdaļa.

Bauskas
novada domes
priekšsēdētājs
Raitis Ābelnieks,
sveica
jaundzimušos
novada
iedzīvotājus.

Svētku dienas
pirmajā pusē
Rātslaukumā par
svētku atmosfēru
rūpējās Bauskas
jaunie dziedātāji.

Debesīs palaistie baltie baloži bija
jaundzimušo sveikšanas pasākuma
kulminācija.

Ar ātrumlaivām
iepazīstināja
nevalstiskās
organizācijas
“Mēmeles
Sports”
dalībnieki

“Latvijas Zaļais
punkts” rīkoja
šķirošanas
skrējienu
Bauskā.
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Bauskas pilsētas svētki „Bauskas smeķis”, fotoieskats

Foto Edgars Namiķis
Jauniešu biedrība
”Apvienība Jums”
vadīja raidījuma
šovu ar Bauskas
mājražotājiem
„5 krēsli un 15
cepumi”.

Tirdzniecības
centrs “Rimi
Bauska” piepildīja
trīs pircēju
sapņus, dāvinot
datorus un
telefonu.

„Latvijas
spēcīgākā
pilsēta”
Bauskas posmā
vīrieši, jaunieši
un dāmas svaru
stieņa spiešanā
guļus kopā
uzcēla 255 440
kilogramus,
ierindojot
Bausku pirmajā
vietā.

Svētku
apmeklējumus
ar kvalitatīvu
uzstāšanos
priecēja vietējie
jaunie censoņi
no grupas
“Bekars”.

Suitu sievas
ar humoru
apdziedāja
baušķeniekus.

Bauskas novada pašvaldība bija
sarūpējusi balvas “Foto dienas Bauskā
2016” labāko bilžu autoriem.

Kulinārijas
šovu
„Bauskas
smeķis”
vadīja
televīzijas
un radio
personība
Baiba
SipenieceGavare.

Bauskas Svētā
Gara baznīcā
koncertēja
Lībekas vīru
koris.

Svētku
pārsteigumu –
200 kilogramu
smagu kūku
– gatavoja
Bauskas vadošo
kafejnīcu,
restorānu un
krogu pārstāvji,
bet goda
uzdevums
– sagriezt
kūku- uzticēts
novada domes
priekšsēdētājam.

Bauskas
pilī uzstājās
Bauskas
Mūzikas skolas
audzēkņi.

Svētkus
papildināja Vācijas
kamerorķestris ar
koncerta programmu
Bauskas pilī.
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Vakara daļā
apmeklētājus
izklaidēja Laimis
Rācenājs un grupa
„Neaizmirstulītes”,
kā arī grupas
“Keksi” un “Coco
Orchestra”.
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Kas ir jaunais pedagogu atalgojuma modelis?

*Visas publikācijā norādītās izdevumu summas ir indikatīvas
Vien nedēļa un Latvijas izglītības iestādes atkal piepildīs bērnu čalas. Vienviet tās būs skaļākas,
citviet klusākas, dažas izglītības iestādes valstī savas durvis neatvērs. Bauskas novada pašvaldībā
2016./2017.gadā darbu sāks 19 izglītības iestādes.
Katrs mācību gads ir satraucošs. Skolēniem tā ir atkalredzēšanās ar skolas biedriem, pavisam
savādas un neizprotamas sajūtas piedzīvo pirmklasnieki un viņu vecāki, īpašs šis mācību gads būs
absolventiem, viņiem jāpieņem nopietni lēmumi, kas ietekmēs visu viņu turpmāko dzīves gājumu.
Ikviens skolēna vecāks mācību gadu gaida ar satraukumu, jo, būsim godīgi, tas ir tāds kā papildu
darba cēliens arī vecākiem, ne tikai skolēniem. Un ir viņi – pedagogi – kuru entuziasms, ieguldījums, darba spars, vēlme dot un dāvāt ir pamats tam, ko varētu dēvēt par izglītības kvalitāti, bet
tomēr gribētos teikt sirsnīgāk – tā ir skolas sirds. 2016./2017.mācību gads Latvijas izglītības iestādēs atnācis ar lielām pārmaiņām tieši viņiem – skolu pedagoģiskajam personālam, jo pēc trīs gadu
ilgas gatavošanās 2016.gada jūlija sākumā valdība apstiprināja jauno pedagogu algu modeli, kam
spēkā jāstājas šī gada 1.septembrī. Pārmaiņu ir daudz, un, kā norāda Bauskas novada pašvaldības
Izglītības nodaļas darbinieki, mācību gada pirmie četri mēneši paies tādā kā testa režīmā, pētot
un saprotot, kā jaunais modelis darbojas un kā iedzīvojas katrā no novada mācību iestādēm. Šajā
publikācijā centīsimies skaidrot, kādas tad ir būtiskākās atšķirības tajā kā skolas dzīvoja līdz šim
un kāds, balstoties uz jaunajiem noteikumiem, būs to turpmākais darbs.
Ar pirmajām pārmaiņām sastopamies jau valsts mērķdotācijas pedagogu algām, jeb vienkāršāk
runājot, valsts piešķirto finanšu līdzekļu pedagogu algām pārdalē.

LĪDZ ŠIM

Lai vēl labāk izprastu gaidāmās pārmaiņas, ir jāapskata, kā Bauskas novada pašvaldība valsts
piešķirtos līdzekļus jeb mērķdotāciju ir dalījusi līdz šim. Kā minēts iepriekš, līdz šim, valsts piešķirto mērķdotāciju pašvaldība pedagogu atalgojumam varēja pārdalīt pēc saviem ieskatiem. Vienkāršiem vārdiem runājot – valsts piešķirtā mērķdotācija nonāca „kopējā katlā” Bauskas novada
pašvaldības kontā no kura pa vienlīdzīgam kausiņam tika sadalīts visiem pedagogiem. Bauskas
novada pašvaldībā pedagogu atalgojuma apmēru noteica noteikumi „Par kārtību, kādā nosaka pedagogu darba slodzes lielumu un amata vienību skaitu Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs.” Iepriekšējā modelī valstī noteiktā pedagogu minimālā algas likme par 21 STUNDU DARBA
NEDĒĻU bija 420 EUR „uz papīra”. Pārdalot saņemto mērķdotāciju, pedagogu algas Bauskas
novadā tika nodrošinātas robežās no 435 – 490 EUR par likmi.

PLUSI LĪDZ ŠIM
+ ņemot vērā pedagoga stāžu un klašu piepildījumu visās izglītības iestādēs – lauku skolās un
pilsētas skolās – VIENĀDAS ALGU LIKMES;
+ vienāda samaksa VISIEM pedagogiem par gatavošanos stundām, rakstu darbu labošanu un
individuālo darbu ar izglītojamajiem, ņemot vērā mācību priekšmeta specifiku;
+ visās izglītības iestādēs nodrošināta pagarinātā dienas grupa;
+ visās izglītības iestādēs tās vadītājs uz pilnu likmi;
+ visās izglītības iestādēs vietnieks izglītības jomā (pēc izglītojamo skaita no 1. – 12.klasei);
+ visās izglītības iestādēs, kur izglītojamo skaits pārsniedza 90, attiecīgi noteikts bibliotekāra
likmes lielums;
+ visās izglītības iestādēs nodrošināts pedagoga palīgs, ja izglītības iestādē mācās izglītojamie
speciālajās pamatizglītības programmās
Kas nav mainījies? Pašvaldību loma izglītības darba nodrošināšanā! Valsts mērķdotācijā paredz atalgojumu un nodrošina daļēju finansējumu mācību līdzekļu iegādei, taču viss pārējais, kas
nepieciešams izglītības procesa nodrošināšanai aizvien bija un paliek pašvaldības rūpe:
- izglītības iestādes uzturēšanas izdevumi;
- tehniskā personāla atalgojums;
- atbalsta personāla atalgojums;
- mācību līdzekļu – grāmatu, darba burtnīcu - nodrošinājums.
Taču par visu pēc kārtas.

PIRMSSKOLA
Valstī noteiktā minimālā algas likme pirmsskolas pedagogam– līdz 2017.gada 1.septembrim
620 EUR, pēc tam, 680 EUR. 2016./2017.mācību gadā vēl pieļaujama arī 560 EUR algas likme, ja
pašvaldība nespēj nodrošināt 620 EUR, Bauskas novada pašvaldība pirmsskolas pedagogiem, tāpat
kā valsts, maksās 620 EUR.

TURPMĀK

Tātad jaunajā modelī par galveno rēķinvedi kļūst tieši skolas direktors, kuram ir jārēķina un
jādomā, kā par piešķirtajiem līdzekļiem nodrošināt atalgojumu pedagogam, pirmkārt, izglītības
programmas apguves nodrošināšanai, un no tā, kas paliek pāri (ja kaut kas paliek pāri), tad arī visu
pārējo – samaksu par gatavošanos stundām, rakstu darbu labošanu, fakultatīvajām nodarbībām,
pagarināto dienas grupu, konsultācijas u.c. Rezumējot – galvenais kritērijs, kas nosaka naudas daudzumu ar kuru tālāk rīkojas direktors ir SKOLĒNU SKAITS, jo NAUDA SEKO SKOLĒNAM! Jo
vairāk izglītības iestādē skolēnu, jo lielākus finanšu līdzekļus tā saņem. Protams, lielās izglītības
iestādēs ir arī vairāk pedagogu, taču jaunais apguves modelis lieliski izgaismo vēl kādu problēmu
– skolēnu skaita un pedagogu skaita attiecību, kas skolās ar mazāku skolēnu skaitu lielākoties ir
nesamērīgs, vienkāršāk – pedagogu ir par daudz, bērnu – par maz! Šī iemesla dēļ jaunā modeļa
ietvaros mazo skolu direktoru darbs pie naudas pārdales ir grūts un emocionāli smags process, jo
nenes gaidīto rezultātu – pedagogu algas nepieaug, tās pat samazinās, jo šajās skolās NAV IESPĒJAMS nodrošināt divus galvenos rādītājus, kas veido jaunā pedagogu atalgojuma modeļa stūrakmeni – algas pieaugumu – 680 EUR „uz papīra” par likmi 30 stundām nedēļā līdzšinējo 420 EUR
par 21 stundu nedēļā vietā.

KAS IR 680 EUR?

PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBAS IESTĀDES
– MŪZIKAS SKOLA, MĀKSLAS SKOLA, SPORTA
SKOLA
Jaunais algu modelis šajās izglītības iestādēs tiks ieviests no 2017.gada 1.janvāra. Līdz tam šo
izglītības iestāžu pedagogi atalgojumu saņems līdzšinējā kārtībā - 420 EUR par likmi (21 stundas
darba nedēļu)

Neizpildoties kādam no minētajiem lielumiem 680 EUR „uz papīra” tā arī paliek nesasniedzams!
Turklāt, rodas priekšstats, ka solis no 420 EUR uz 680 EUR ir gana liels. Teiksiet –
260 EUR taču ir daudz, tomēr kāda ir realitāte?

turpinājums 9.lpp
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VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES
Valstī noteiktā minimālā algas likme pedagogam– 680 EUR

iegūšanu. Mājturības skolotājs vairs nevar mācīt tikai mājturību, jo skolā ar mazu skolēnu skaitu,
viņš nevarēs saņemt minimālo noteikto algu par likmi, skolotājam ir jādomā kā celt un pilnveidot
savu kvalifikāciju, lai viņš varētu strādāt, piemēram, sākumskolā.
Pašvaldībām izglītības iestāžu tīkla uzturēšana maksā dārgi. Lielākajā daļā Latvijas pašvaldību
izdevumi par izglītības pakalpojuma nodrošināšanu veido tuvu pusi pašvaldības budžeta izdevumu.
Izņēmums nav arī Bauskas novada pašvaldība. 2015.gadā izglītības pakalpojuma nodrošināšanai
tika izlietots 51,2% pašvaldības budžeta jeb 12 840 081 EUR, kas bija pat vairāk, nekā sākotnēji
tika plānots. 2016.gada budžetā izglītības pakalpojuma nodrošināšanai tika plānots izlietot 44,3%
jeb 11 208 273 EUR. Kā šo plānu būs izdevies īstenot, kļūs zināms vien gadu noslēdzot. Ja no plānotajiem izdevumiem atskaitām valsts mērķdotāciju pedagogu atalgojumam, iegūstam, ka 2016.
gadā plānotais finansējums no pašvaldības budžeta izglītības pakalpojuma nodrošināšanai ir
7 874 212 EUR. Novadā DEKLARĒTO iedzīvotāju skaits - 25 271

Tātad izglītības pakalpojuma nodrošināšana Bauskas novadā uz vienu novada iedzīvotāju sastāda summu 311,59 EUR. Ja esat ģimene, kurā ir divi pieaugušie un divi nepilngadīgi bērni, jūsu
ģimenes vērtība attiecībā pret izdevumiem izglītībai gadā Bauskas novadā ir 1246,36 EUR. Par to
vai šī summa ir liela vai maza katram jāspriež pašam. Tieši tāpat arī jāveido savs viedoklis par to,
vai nepieciešams veikt izglītības tīkla optimizācijas pasākumus.
Jaunā pedagogu atalgojuma modeļa ieviestās korekcijas pašvaldības budžeta izdevumu pieaugumā ir niecīgas attiecībā pret šo skaitli, arī ieguvumi izglītības iestādēm no jaunā pedagogu atalgojuma modeļa ir grūti saskatāmi, drīzāk tie izceļ gaismā problēmas, kuras līdz šim bijušas apslēptas
zem mērķdotācijas pārdales pašvaldībās. Pirmie četri šī mācību gada mēneši būs tie, kas parādīs
jaunā modeļa stiprās un, iespējams, arī vājās puses. Izturība noteikti jānovēl visiem izglītības darba
organizēšanā iesaistītajiem. Pārmaiņas nekad nav vieglas, un mēs ļoti labi apzināmies, ka vienas
pārmaiņas parasti noved pie nākamajām! Pie kādām izglītības iestāžu tīklu novedīs jaunais pedagogu algu modelis rādīs laiks! Veiksmīgu visiem 2016./2017.mācību gadu!

Ieva Šomina, Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Secinājumi
Lielāko finanšu līdzekļu trūkumu izjutīs lauku skolas ar mazu izglītojamo skaitu. Šajā skolās
pedagogs nejutīs algas pielikumu, pat saņems mazāk, jo skolā viņam netiks nodrošināta iespēja
izstrādāt 30 stundu darba nedēļu, tā vienkāršā iemesla dēļ, ka visiem izglītības iestādē esošajiem
pedagogiem skolā nepietiek darba. Kā minēts iepriekš – skolēnu ir par maz, pedagogu par daudz.
Arī līdz šim situācija bija tieši tāda pati, taču iepriekš pašvaldības īstenotais mērķdotācijas pārdales
modelis paredzēja, ka novada lielās skolas dotēja jeb piepalīdzēja mazajām skolām, jo tika ievērots
vienlīdzības princips laukos un pilsētās, lielās un mazās skolās. Uz līdzekļu pārdales rēķina lielajām skolām piešķirto naudu, kas seko skolēnam, nevis pilnā apmērā nodeva šo skolu rīcībā, kā tas
būs turpmāk, bet tā nonāca kopējā katlā, kur to pārdalīja vienlīdzīgi, balstoties uz Bauskas novada
domes pieņemtajiem noteikumiem. Algu sistēmā valdīja tāda kā sociālisma politika. Nu sociālismu
ir nomainījis kapitālisms – katrs pats ir sava maka turētājs un līdz ar to arī dalītājs.
Izstrādājot jauno pedagogu algu modeli, valdība beidzot skaļi ir pateikusi un ar darbiem pierādījusi to, par ko līdz šim publiski runāja tikai pašvaldības un par to saņēma sabiedrības nopēlumu
– ir jāveic izglītības iestāžu tīkla optimizācija. Lauku skola ar mazu skolēnu skaitu vienkārši nevar
pastāvēt, ja vien tās pedagogi savu darbu nav gatavi veikt par pusvelti. Viens no situācijas risinājumiem – lauku pamatskolas, kur tas nepieciešams, pārveidot par izglītības iestādēm ar 1. – 6.klašu
posmu, turklāt padarīt tās par kādas citas, lielākas izglītības iestādes struktūrvienību jeb filiāli.
Pedagogs mācību stundas vada gan pašā izglītības iestādē, gan tās filiālēs, tādejādi nodrošinot
likmei nepieciešamo stundu skaitu. Vēl viens ceļš – pedagogiem jādomā par papildu kvalifikācijas
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Bauskas Bērnu un jauniešu centrā

Par sadraudzības čempionātu brīvajā cīņā Cēsīs

Cēsu pilsētas svētku ietvaros 24.jūlijā norisinājās sacensības brīvajā cīņā. Sacensības tika plānots aizvadīt brīvā dabā, taču mainīgo laika apstākļu dēļ tika pārceltas uz Cīņas kluba Ferrum
galveno sporta bāzi, kas atrodas 300m attālumā no pilsētas centra.
Bauskas BJSS komanda uz sacensībām devās 10 sportistu sastāvā. Pārliecinoši pirmo vietu savā
svara kategorijā ( +63kg.) izcīnīja Kristians Aleksējevs. Kristians ar 10 punktu pārsvaru uzvarēja
Cēsu komandas līderi šajā svarā. Finālcīņā ar tīru uzvaru pieveica K.Kundziņa komandas cīkstoni.
Gala rezultātā godam izcīnīta zelta medaļa.
Labu cīņas meistarību parādīja arī Jēkabs Ķikurs, viņš svara kategorijā līdz 35kg izcīnīja 3 vietu.
Līdz uzvarai Jēkabam pietrūka pavisam maz, jo sacensību uzvarētājam un otrās vietas ieguvējam
tika zaudēts pavisam maz, visu izšķīra pāris veiksmīgi izpildīti paņēmieni un sportiskā veiksme.
Kopsumā Bauskas BJSS komandai šādas vietas:
K. Aleksējevs – 1.vieta (tren. A. Vasiļjevs)
J. Ķikurs – 3. vieta (tren. A. Vasiļjevs)
K. Ķikurs – 3. vieta (tren. A. Vasiļjevs)
K. Kanapecka – 3. vieta (tren. A. Vasiļjevs)
E. Rutka – 3. vieta (tren. J. Ručkānovs)
R. Rutka – 3. vieta (tren. J. Ručkānovs)
B. Rutka – 3. vieta (tren. J. Ručkānovs).

A.Vasiļjevs, Bauskas BJSS treneris

Bauskas Bērnu un jauniešu centrā
Sveiki, Bauskas novada jaunieši!
Esmu radoša, interesanta personība, un tāpēc mans lielākais šīs vasaras izaicinājums ir darbošanās kopā
ar jums Bauskas BJC. Pēc izglītības
esmu žurnāliste. Ceru, ka mēs spēsim
saprasties un draudzīgi komunicēt gan
saulainās, gan lietainās dienās, kā arī
priecīgos un grūtos brīžos. Šobrīd cītīgi strādāju ar diviem brīvprātīgajiem:
Reno no Francijas un Stefāniju no
Nīderlandes, kuri ļoti vēlas iegūt jaunus draugus. Un tie noteikti būsiet jūs!
Priecāšos un būšu lepna kopā ar jums
veidot pasākumus, kopā baudīt aktivitātes vai vienkārši forši pavadīt laiku.
Košo un krāsaino lapu virpulī Bauskas Bērnu un jauniešu centrā ikvienam dalībniekam būs iespēja izzināt, izprast un iemācīties ko jaunu, interesantu, košu un krāsainu kā rudens lapas.
2.septembrī Bauskas BJC Dzeltenajā mājā, Rīgas ielā 8, plkst.13.00 gaidu ciemos aktīvus, idejām bagātus un darboties gribošus jauniešus, lai kopā veidotu un attīstītu lielisku Bauskas novada
jauniešu domes komandu. Sākot ar 5.septembri, mūsu jaunajā multimediju studijā tiks piedāvātas
radošas darbnīcas, kurās pieredzējusi grafiksā dizainere no Nīderlandes ievedīs jūs ilustrāciju pasaulē, rosinot radoši un mākslinieciski izpausties, zīmējot, veidojot komiksus un dažādas ilustrācijas. Savukārt tiem, kam patīk meklēt, analizēt, pētīt, apkopot materiālus, būs iespēja likt lietā savas
prasmes, veidojot dizainu un saturu Bauskas BJC 50 gadu jubilejas digitālajai mājaslapai.
Kopts tēls ir tava vizītkarte. Izveidot savu skaistuma vizītkarti Tev palīdzēs “Skaistuma studija”,
kas katru mēnesi iepazīstinās ar vairākiem skaistuma noslēpumiem. Pirmo meikapa noslēpumu
atklāsim jau 26.septembrī plkst. 15.00 Bauskas BJC Dzeltenajā mājā, Rīgas ielā 8. Profesionālas
vizāžistes vadībā iemācīsies, kā pareizi uzklāt dienas un vakara grimu, kā saskaņot apģērbu ar meikapu, kā arī būs iespēja rast atbildes uz citiem sev interesējošiem jautājumiem.
Lai pieteiktos uz radošajām darbnīcām, ienāc un aizpildi pieteikšanās anketu: http://www.visidati.lv/aptauja/1207361427/
Ja vēlies apmeklēt “Skaistuma studiju”, sūti e-pastu:
madara.grivane@gmail.com

Madara Grīvāne, Bauskas Bērnu un jauniešu centra
Jaunatnes lietu speciāliste

Izsaki viedokli par pašvaldības darbu!
Bauskas novada pašvaldība portālā www.bauska.lv aicina piedalīties aptaujā, lai noskaidrotu
Bauskas novada iedzīvotāju viedokli par pašvaldības darbu 2015/2016. gadā un sekmētu jūsu līdzdalību Bauskas novada attīstības programmas 2012. – 2018. gadam īstenošanā.
Aptaujas rezultāti tiks publicēti apkopotā veidā un tos izmantos “Bauskas novada Attīstības
programmas 2012. – 2018. gadam” īstenošanas uzraudzības pārskata 2015. gadam sagatavošanā,
Bauskas novada Teritorijas plānojuma 2012. – 2023. gadam un Bauskas novada attīstības programmas 2012. – 2018. gadam īstenošanas ietekmes uz vidi monitoringa ziņojuma sagatavošanā.
Sagatavotie pārskati būs pieejami Bauskas novada mājas lapā: www.bauska.lv

Mūzikas pedagogi apgūst jaunas mācību metodes

Ap 20 mūzikas pedagogu no Bauskas, Iecavas un Rundāles piedalījās biedrības „Bauskai un
mūzikai” rīkotajā seminārā „Muzicē un priecīgs audz!”. Pasākumu vadīja Ella Umbleja, Karla Orfa
mūzikas studijas vadītāja Rīgā un Siguldā.
Pašvaldības atbalstītā projektā iegādāti profesionāli ritmikas instrumenti, kas tiks izmantoti mūzikas nodarbībās.
Projektā bija paredzēts arī seminārs vispārizglītojošo skolu un pirmsskolas pedagogiem.
Seminārā notika atklātās nodarbības, kurās jauniegādātos instrumentus iemēģināja audzēkņi.
Jauniegūtos instrumentus liks lietā ritmikas stundās, kas Bauskas Mūzikas skolā ir pirmajās
divās klasēs.
Kā atzina Mūzikas skolas direktore Anita Velmunska, seminārs bija brīnišķīgs ieguvums gan
bērniem, gan pedagogiem, sniedzot jaunas atziņas un paverot plašākas iespējas mūzikas apguvē.

Andra Matuļenko, sabiedrisko attiecību speciāliste

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

Bauskas Novada Vēstis
Svētki

VI Pagalmu svētki un IV Putras godēšana
Bauskas vecpilsētā 2016. gada 10. septembrī
Putra no plkst. 14 līdz kamēr katli tukši, lai nākamajā
dienā labs laiks
Lai piedalītos LOTERIJĀ, iedzīvotājiem, apmeklējot pagalmus, jāiegūst spiedogu nospiedumi
uz pasākuma kartes. Kopskaitā jāiegūst 9 spiedogu nospiedumi. Seši pagalmi, kuros tos saņemt, ir
iedzīvotāju brīva izvēle, taču trīs pagalmos spiedogu nospiedumi jāiegūst obligāti – Bauskas pilsētas pamatskolas pagalmā, SIA „Cortex” veterinārās aptiekas pagalmā un veikala un autoservisa
„Palīgs tavam auto” pagalmā.
Pasākuma kartes varēs saņemt katrā pagalmā, kas uzņem viesus. Spiedogotās kartes
jāiemet loterijas kastē Bauskas tūrisma informācijas centrā līdz plkst. 15. Loterijas izlozes
sākums plkst. 15.05 Rātslaukumā.
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

Bauskas slimnīcas pagalmā (Dārza ielā 7/1) plkst. 9 – 12 – „Esi vesels Bauskā!”. Vērtīgi padomi
un praktiskas iemaņas, kā parūpēties par savu veselību pašam. Rehabilitācija. Medicīna. Mutes veselība. Kā pareizi sākt dienu – rīta vingrošana diplomēta fizioterapeita vadībā. Iespēja saņemt fizioterapeita individuālu konsultāciju. Nūjošana – darīsim to pareizi un ar prieku! Zemgales mutes veselības
centrs. Asinsspiediens, cukurs, holesterīns – ko par tiem saka Rīgas Stradiņa universitātes studenti.
plkst. 10 – 14 – „Ziedo asinis un dāvini dzīvību!”. Valsts asinsdonoru centra donoru autobuss. Visi
laipni aicināti, svinēt svētkus ziedojot. Informācija, ja esi nolēmis kļūt par donoru - www.vadc.lv
Kafejnīcas „Tornis” pagalmā (Rīgas ielā 30) plkst. 12 – 15 – spēkavīru izklaides.
Bauskas pilsētas pamatskolas pagalmā (Rīgas ielā 32) plkst. 12 – 15 – bērnu darinājumu rudens
tirdziņš, prāta, roku un sportiskās aktivitātes.
Tirdzniecības nama „Kvēle” un „Ģimenes studijas» pagalmā (Plūdoņa ielā 48) plkst. 12 –
15 – „Mazs vai liels – vesels un stiprs!”. „Ģimenes studijas» veselīgas, sportiskas un izzinošas
aktivitātes visai ģimenei. Tirdzniecības nams „Kvēle” ATVER LIELO DRĒBJU SKAPI. Mākslīgo telpaugu un ziedu kompozīciju izstāde.
PII „Pasaulīte” pagalmā (Saules ielā 8) plkst. 12 – 15 – „Ciemos pie Dižozola Rūķa” – iespēja baudīt rūķu viesmīlību un gardo cienastu Rūķu saldo putru.Trušu pilsētiņa „Pilsmuižkungi”
vecpilsētā – Trušu pilsētiņas iemītnieki pilsmuižkungi garauši un to draugi ļaus par sevi priecāties
un radīs patīkamu gaisotni bērnudārza pagalmā.
Mākslinieku dārzā (Saules ielā 4) plkst. 12 – 15 – „Mākslas dārzā Code skan!”.
SIA „Cortex” veterinārās aptiekas pagalmā (Plūdoņa ielā 36/1) plkst. 12 – 15 – „Veterinārais
pagalms ar, par un ap dzīvniekiem”. Viesos draugi ar ieviņām, kazām un zirgiem. Veterināras un
muzikālas aktivitātes.
Rātslaukumā (Rātslaukumā 1) plkst. 12 – 15 – „Baudi Bauskā” jeb gardēžu pagalms – ar gaļu,
sieru, maizi un citiem labumiem iepazīstinās un labumus nobaudīt piedāvās mājražotāji no Bauskas,
Vecumnieku, Tērvetes, Dobeles, Jelgavas u. c. novadiem, tīkamo kārumu varēs iegādāties.Dreņģera
pārtikas preču un vīna veikals. Tirdzniecības marku „Kronis” un „Rundāle” produktu degustācija un
pārdošana. Amatnieku tirgus. No plkst. 13 – PUTRAS GODĒŠANA
Bauskas Rātsnama sumināšana 400 gadu jubilejā – Rātes putras godēšana Elmāra Taņņa un “Īsto
latvju saimnieču” virsvadībā.
„Novada putra” – pašvaldības darbinieki aicina uz putras baudīšanu un kustīgām aktivitātēm, kurās
būs iespēja gan parādīt zināšanas, gan, iespējams, uzzināt ko jaunu par Bauskas novadu.
Salonā „Meistars Gothards” plkst. 12 – biedrības „Bauskai un mūzikai” projekta „Muzicē un
priecīgs audz!” muzikāli radošā meistarklase.
Bauskas tūrisma informācijas centrā LOTERIJAS KASTE plkst. 12 – 15 – Bauskas
Rātsnamam – 400. Bauskas Rātsnama interjera apskate plkst. 10.30; 11.00; 11.30; 12.00; 12.30;
13.30; 14.00, 14.30., pulcējoties pie Rātsnama. Vienlaikus rindas kārtībā tiks ielaistas 25 – 30 personas. SVĒTKU NOSLĒGUMS plkst. 15..00 – noslēguma loterija.

9.

Bibliotēkas pagalmā (Kalna ielā 18) plkst. 12 – 15 – „Cipari nav pipari – nāc un izdari!”.
„Maģiskā aka”. „Jautrie cipariņi”. „Skaitļu dancis”. „Ciparotās mīklas”. „Viens, divi šurpu – turpu!”. „Trīs, četri augšā – lejā!”. „Fitness” biznesa attīstīšanai.

10.

Amatnieku sētā (Bauskas BJC, Kalna ielā 14) plkst. 12 – 15 – „Gāžam podus!” amatnieku
sētā. Radošās darbnīcas lieliem un maziem, amatnieku prasmju paraugdemonstrējumi. Biedrības
„Aspazija» čaklās rokdarbnieces. PAINT ECO – Izkrāsosim pasauli zaļu kopā!

11.

Velosētas pagalmā (Kalna ielā 12) plkst. 12 – 15 – dzirnavu, viesnīcas, restorāna „Rožmalas”
saimnieki piedāvās – „Tā aug putra” – atpazīsti putras sastāvdaļas dažādās augšanas stadijās.
Stāsts un darbošanās ar dažādiem graudiem un graudu produktiem, radošās darbnīcas.
Iespēja iegādāties garšīgos „Rožmalu” cepumus, pīrāgus, plātsmaizi, groziņus un citus
gardumus.

12.

Ziedu veikala „Rozīte” pagalmā (Plūdoņa ielā 26) plkst. 12 – 15 – „Ziedzāļu burvība un dziednieciskais spēks” – zāļu sievas Zeltītes Kavieres stāsti un noderīgi padomi par ārstniecības augiem
un garšaugiem. Iespēja iegādāties tējas un garšvielu maisījumus no Vidzemē un Zemgalē augušiem,
audzētiem un lolotiem augiem. TĒJA.

13.

Veikala un autoservisa „Palīgs tavam auto” pagalmā (Plūdoņa ielā 24/3) plkst. 12 – 15 – Rīgas
Motormuzeja filiāle Bauskā. Foto retro spēkratā.

14.

Bauskas Svētā Gara baznīca (Plūdoņa ielā 13A) plkst. 12 – 15 – Dr. art. h. c. Imanta Lancmaņa
videolekcija „Bauskas pilsētas nozīme Kurzemes hercogistes mākslas attīstībā 16. – 18. gs.”.

15.

Bauskas muzeja pagalmā (Kalna ielā 6), plkst. 12 – 15 – „Vārīšanās!”. Kamēr katlā vārās, tikmēr
pagalmā virpuļo un mutuļo radošas un intelektuālas izklaides lieliem un maziem. Vēderpriekam
bukstiņbiezputra ar speķi.

16.

IU „Novads” pagalmā (Rīgas ielā 5d) plkst. 12 – 15 – „Dejo diegs ar adatiņu!”.

17.

Bauskas Sv. Sakramenta katoļu baznīcā (Katoļu ielā 2) plkst. 12 – 15 – laipni aicināti ielūkoties
baznīcā un baznīcas dārzā (bez spiedoga).

„Gadus skaitīs rudenī...”
Ar skolas gaitu sākšanos, arī kultūras dzīve septembrī uzsāks jaunu darba sezonu. Īpaši to gaida
bērnu vokālā ansambļa „Tirli bums” dalībnieki, jo 24.septembrī, plkst. 18.00 Grenctāles kultūras
namā ar sirsnīgu svētku koncertu „Mazā domiņa” ansamblis atzīmēs savu 5 gadu jubileju. Koncertā
skanēs dziesmas, kas visspilgtāk palikušas atmiņā pašiem dziedātājiem un patikušas viņu vecākiem. Skanēs maestro Raimonda Paula, Daces Robules, Anitas Razevskas, Vitas Siliņas u.c. bērnu
dziesmu autoru komponētās dziesmas. Jubilejai par godu, ar vecāku atbalstu, ansambļa dalībnieki
varēs doties uz skatuves ajaunos tērpos. Uz koncertu mīļi aicināti visi dziesmu draugi – gan lieli,
gan mazi, kā arī bijušie ansambļa dalībnieki un viņu vecāki.
Oktobrī atsāksies jauktā kora „Grenctāle” un deju kopas „Rota” mēģinājumi. Uz tikšanos jaunajā sezonā!

Jurgita Červinska,
Brunavas pagasta kultūras pasākumu organizatore
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Informācija, sludinājumi, ziņojumi
Kultūras pasākumu plāns septembrim
Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

10.septembrī
plkst.9.00

Bauskas vecpilsēta

VI Pagalmu un IV Putras godēšanas svētki

14.septembrī
plkst.14.00

Pie Bauskas aizstāvju pret
otreizējo okupāciju pieminekļa

Piemiņas brīdis par godu Bauskas aizstāvjiem pret otrreizējo padomju
okupāciju

17.septembrī
plkst.16.00

Bauskas Kultūras centrā

Muzikāla izrāde-komēdija pieaugušajiem “Ezītis miglā” Lomās: Mārtiņš
Vilsons, Ivars Kalniņš un Arnis Līcītis Biļetes: EUR 7

17.septembrī
plkst.19.00

Ceraukstes Tautas namā

Jaunsaules amatierteātra viesizrāde Ā.Alunāns “Pašu audzināts”

21.septembrī
plkst.12.00

Vecsaules saieta namā

Dzejas dienas pasākums

24.septembrī
plkst.21.00

Īslīces kultūras namā

Rudens balle ar grupu “Brīvdiena”

24.septembrī
plkst.18.00

Grenctāles kultūras namā

Bērnu vokālā ansambļa “Tirli bums” piecu gadu jubilejas koncerts “Mazā
domiņa”

24.septembrī
plkst.16.00

Bauskas Kultūras centrā

Senioriem veltīts atpūtas vakars pie galdiņiem kopā ar Albīnu Baļčūnu

Ceraukstes Tautas namā

Platones amatierteātra viesizrāde

24.septembrī
lkst.19.00

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2016.gada 7.septembrī Uzvaras ielā 1,
Bauskā rīko pašvaldības nekustamo īpašumu (dzīvokļu) atklātas
mutiskas izsoles ar augšupejošu soli:
1.Zaļā iela 15-4, Bauska, 42,3 m², sākumcena – EUR 5400,
izsoles laiks plkst. 13.30.
2.Uzvaras iela 3-16, Gailīšu pag., 46,6 m², sākumcena – EUR
4300, izsoles laiks plkst. 13.45.
3.„Mūsa 2”- 6, Gailīšu pag., 48,3 m², sākumcena – EUR
1000, izsoles laiks plkst. 14.00.
4.Bauskas iela 1-10, Dāviņu pag., 51,5 m², sākumcena – EUR
900, izsoles laiks plkst. 14.15.
5.Bauskas iela 7-24, Dāviņu pag., 89,2 m², sākumcena – EUR
1200, izsoles laiks plkst. 14.30.
6.Bauskas iela 11-30, Dāviņu pag., 37,0 m², sākumcena –
EUR 1200, izsoles laiks plkst. 14.45.
7.„Uzvaras”- 4, Vecsaules pag., 31,8 m², sākumcena – EUR
480, izsoles laiks plkst. 15.00.
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 MUZEJĀ

Trešdien, 14.septembrī plkst.16.00
atklās VLADIMIRA MANAVICKA
darbu izstādi „DZIMTAS KOKS”
14.09.2016 – 29.09.2016

Piektdien, 16.septembrī plkst.16.00
atklās DZIDRAS BAUMAS gleznu izstādi
16.09.2016. – 09.10.2016
līdz 11.septembrim apskatāmas
• Novadnieka MĀRA KREITENBERGA jubilejas
fotoizstāde „KAD MIRKLIS PAR LAIKU IR GARĀKS”
• Tautas lietišķās mākslas studijas “BAUSKA” izstāde
“VERAM VAĻĀ PŪRA LĀDI…”
Esat laipni gaidīti! www.bauskasmuzejs.lv
Kad rudens jau krāsainām dālijām vasaru skauj,
Un vējmāte staigā un birdinot asaras rožlapas rauj,
Bet ezis uz adatām ābolus nes, klāt septembris Mēs atkal tiekamies skolā.

Visai Griķu skolas saimei
veiksmīgu un
raženu jauno
mācību gadu!
Ceraukstes pagasta
pārvalde

Sirsnīgi sveicam mūsu
novada dižos jubilārus

• Liesmu Zālīti Bauskā
• Mirdzu Sirmeli Codē
• Liliju Krieviņu Īslīcē

Sirsnīgi sveicam mūsu novada
Zelta kāzu jubilārus

Dzimtsarakstu ziņas
Dzimtsarakstu ziņas no 27.07.2016. līdz 23.08.2016.
Reģistrēti dzimušie
21, t.sk. 13 meitenes un 8 zēni
Reģistrēti mirušie
29, t.sk. 13 sievietes un 16 vīrieši
Reģistrētas laulības
20, t.sk. baznīcā - 3
Bērniem doti vārdi
Matīss, Kārlis, Renārs, Mārtiņš, Alekss, Adrians, Emīls, Artis un Eva, Agija, Luīze, Marija, Patrīcija,
Enija, Dārta, Greta, Keitija, Luīza, Samanta Keita, Gabriela (2 ģimenēs)

Marjanu un Valentīnu JAROŠKO
Codē
Uldi un Viju PURVIŠĶUS Codē
Juri un Intu KRIEVIŅUS Codē
Donatu un Veru VILIMUS Vecsaulē
Induli un Māru DUNČUS Mežotnē
Ojāru un Dzintru GAILĪŠUS Gailīšos

Dimanta kāzu jubilārus

Zigfrīdu un Rasmu STRAUMĪŠUS Īslīcē

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.

