Bauskas novada pašvaldības laikraksts 2016.gada 22.decembrī

Administrācijas sleja
Pamatots viedoklis vai
priekšvēlēšanu kampaņa?
2016.gada 13.decembra laikrakstā „Bauskas Dzīve” publicēts
deputātu A.Kursītes un A.Novicka viedoklis „Atklāta vēstule par
lauku skolām Bauskas novadā”. Šī nav pirmā deputātu sagatavotā publikācija, kuras saturs vērtējams neviennozīmīgi. Līdzšinējā
pašvaldības nostāja attiecībā uz izteikti populistiskajām vēstulēm bijusi neitrāla. Pašvaldības vadība kopā ar atbildīgajiem
speciālistiem izvēlējās neuzsākt pazemojošo polemiku, bet veltīt
laiku reālam darbam, tomēr ņemot vērā šoreiz apskatāmā gadījuma nozīmīgumu un jūtīgo raksturu ir pieņemts lēmums skaidrot
atsevišķas deputātu vēstulē izteiktos apgalvojumus.
2016.gada 24. novembra domes sēdē pieņemtie lēmumi, ap kuriem tad arī izveidojusies šī nepatīkamā situācija, paredz Mežotnes
un Mežgaļu pamatskolu reorganizēšanu par sākumskolām attiecīgi ar 2018. un 2019. gada augustu/septembri. Tāpat minētajā sēdē
pieņemts lēmums, kas paredz Ozolaines pamatskolas pievienošanu
Vecsaules pamatskolai. 2017./2018.gadā tāpat kā līdz šim bijušajā
Ozolaines pamatskolā skolēni turpinās iegūt pamatskolas izglītību,
mainījies būs tikai izglītības iestādes nosaukums. Tātad visās trīs
apskatītajās teritorijās izglītības iestādes savu darbu turpinās. Nevienā no teritorijām nav paredzēts pārtraukt izglītības pakalpojuma
sniegšanu, mainīts tiek to piedāvātā izglītības pakalpojuma apjoms.
Laikrakstā publicētajā vēstulē tiek runāts par 755 Bauskas novada iedzīvotāju parakstītu vēstuli par mazo lauku skolu saglabāšanu.
Minētā vēstule Bauskas novada domē saņemta 2016.gada 12.decembrī līdz ar deputātu A.Kursītes un A.Novicka sagatavoto vēstuli,
kuras saturs tad arī ir publicēts 13.decembra laikrakstā „Bauskas
Dzīve”. Iedzīvotāju parakstītajā vēstulē netiek runāts par konkrētām
izglītības iestādēm, tā ir drīzāk vispārīga. Ikvienam dokumentam ir
sagatavotājs, iniciators un arī iesniedzējs, šai iedzīvotāju parakstītajai vēstulei tāda nav. Tajā nav minēts pat tas, ka runa ir par Bauskas
novada lauku izglītības iestādēm. Tāpat nav norādīts datums, kad
iedzīvotāju parakstītā vēstule tikusi sagatavota un kādā laika periodā
iedzīvotāju paraksti tikuši vākti. Sazinoties ar vairākiem vēstules parakstītājiem, secināms, ka parakstu vākšana īstenota 2016.gada pavasara – vasaras periodā un nekādā ziņā ne pēc 24.novembra domes
sēdes, kā to intervijā Latvijas Radio 1 norādīja “Bauskas Dzīves”
laikraksta galvenā redaktore Anita Rozentāle. Viņa šādu informāciju
saņēmusi no deputātiem A.Novicka un A.Kursītes.
No avīzē publicētās informācijas saprotams, ka vēstule tikusi
slēpta. Nav skaidrs par kādu tieši slēpšanu abi deputāti runā?
Pašvaldība nevar uzņemties atbildību par to, ja kādas iestādes
darbinieki vai vadītājs ir izvēlējies noklusēt šādas vēstules esamību. Izteicieni “Bailes zaudēt darbu, nesaņemt līdzekļus iestādes attīstībai, tikt atlaistam…” ir skaļi, apmelojoši, personas
godu un cieņu aizskaroši, jo vistiešākā veidā ceļ neslavu. Minētos lēmumus pilnīgi noteikti nepieņem administrācijas vai domes
vadība vienpersonīgi. Līdzekļi iestādes attīstībai tiek plānoti budžetā, kuru izskata visi novada domes deputāti, savukārt no darba atbrīvošanas jautājums pašvaldības iestādē bez pamatojuma
vienkārši nav iespējams.
Jautājums par skolu reorganizāciju aktuāls bijis jau ilgstoši.
Pirmās sarunas par reorganizācijas procesiem tika aizsāktas vēl
iepriekšējā domes sasaukuma laikā, taču plašāku rezonansi jautājums atkal ieguva 2016.gada martā, kad sabiedrībai tika prezentēta pašvaldības pasūtītā un SIA “Karšu izdevniecība Jāņa
sēta” izstrādātā telpiskās plānošanas platforma Bauskas novadam un ar to saistītā dokumenta „Priekšlikumi un to pamatojums
Bauskas novada izglītības iestāžu attīstības un optimizācijas plānam” prezentācija. Publiskajā prezentācijā, kas tika organizēta
Bauskas Kultūras centrā un kurā klātesoši bija vairāku izglītības
iestāžu pedagogi un audzēkņu vecāki, tika plaši diskutēts jautājumi, kas skar lauku skolu reorganizāciju.
Ar lēmumprojektiem par izglītības iestāžu reorganizāciju domes deputāti tika iepazīstināti 7.novembrī. Kā norāda deputāte
I.Nagņibeda, arī deputātiem šādu lēmumprojektu sagatavošana
bija pārsteigums, tomēr, izprotot nepieciešamību izglītības iestāžu
personālu un izglītojamo vecākus laikus informēt par gaidāmajām
pārmaiņām, lēmumu virzība tika atbalstīta. Deputāti vēstulē pārmet “iedzīvotāju neinformēšanu par sagatavotajiem lēmumprojektiem”. Varam retoriski vaicāt – ko būtu mainījusi iedzīvotāju informēšana, piemēram, oktobrī? Ir skaidrs, ka lēmumi ir nepopulāri
un ir arī saprotams, kādēļ - iedzīvotāji ir satraukti par savu atvašu
izglītošanās procesu. Pašvaldība izprot iedzīvotāju satraukumu
un vajadzības, tieši tādēļ izglītības pakalpojuma pieejamība tuvu
dzīves vietai tiek saglabāta. Par pašvaldības līdzekļiem plānots nodrošināt izglītojamo nokļūšana citā izglītības iestādē. Mobilitātes
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Noslēguma konferencē pasniedz TIC balvas

Bauskas Tūrisma informācijas centrs jau ceturto gadu pasniedza tūrisma nozares pārstāvjiem
„Bauskas TIC balvu”. Foto I.Turkupole-Zilpure

Bauskas Tūrisma informācijas centrs (Bauskas TIC) 15.decembrī Bauskas rātsnamā organizēja „Bauskas un apkārtnes
2016.gada tūrisma sezonas noslēguma pasākumu”, kurā Bauskas
TIC iepazīstināja klātesošos ar 2016.gadā īstenotajām aktivitātēm un to rezultātiem, bet tūrisma objektu pārstāvji prezentēja
statistikas datus un savā jomā vērotās tūrisma attīstības tendences. Pasākuma sākumā Bauskas apkārtnes tūrisma uzņēmējiem
bija iespēja noklausīties Vitas Brakovskas lekciju par „Mazbudžeta mārketingu”. RADOŠĀS NEDARBNĪCAS mērķis bija
rosināt Bauskas novada viesmīlības sektora dalībniekus iepazīt
no jauna savus iekšējos resursus un, prasmīgi tos kombinējot ar
citām disciplīnām, radīt jaunas – XXI gadsimta garam atbilstošas

pieejas piedāvājuma popularizēšanā mazbudžeta apstākļos.
Pasākuma nobeigumā Bauskas Tūrisma informācijas centrs
jau ceturto reizi pasniedza tūrisma nozares pārstāvjiem „Bauskas
TIC balvu”. Pirmās balvas pasniegtas 2007. un 2008.gadā, pēc ilgāka pārtraukuma balvu pasniegšana atjaunota 2015.gadā. 2007.
gadā sadarbībā ar laikrakstu „Bauskas Dzīve” tika noskaidrots
arī iedzīvotāju viedoklis. Toreiz iedzīvotāji par viesmīlīgākajiem
atzina – Rundāles pils muzeju, atrakciju parku „Labirinti”, viesu
namu „Bērzkalni” un z/s „Strīķeri”.
TIC vadītāja Inese Turkupole- Zilpure atklāj: „Virzot kandidātus „TIC balvai” 2016.gadā, ar anketēšanas starpniecību vē-
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Bauskas Novada Vēstis

Aktuāla informācija
turpinājums no 1.lpp
jautājums attiecībā, piemēram, uz Mežgaļu pamatskolu kritiku neiztur vispār, jo jau šobrīd uz seno,
no apdzīvotām vietām nomaļus uzcelto skolas ēku, praktiski visus bērnus nogādā ar transportu. Vai
iedzīvotāju informēšana oktobrī būtu mainījusi viņu domas, mazinājusi viņu satraukumu? Mēneša
laikā no 9.novembra, kad jautājumi kļuva publiski zināmi, jo tika skatīti Izglītības, kultūras un sporta
lietu komitejā līdz pat 24.novembrim visām ieinteresētajām pusēm bija iespēja izteikt savu viedokli,
tikties, runāt, diskutēt. 23.novembrī Mežgaļu pamatskolā viesojās I.Nagņibeda. Tikšanās laikā tika
pārrunāti jautājumi, kas skar gaidāmās pārmaiņas, tika uzklausīts vecāku viedoklis. Tāpat vecāki piedalījās 24.novembra domes sēdē un izteica savu viedokli par sagatavotajiem lēmumiem. Pašvaldība
pilnībā noraida apvainojumu, ka tās komunikācijas veids ar sabiedrību būtu “augstprātīgs un cinisks”.
Taču tie atkal ir vārdi, kuri ļoti labi skan ausīm, kas nav apmierinātas ar pieņemtajiem lēmumiem.
Abi deputāti apgalvo, ka “lai saņemtu ES atbalsta finansējumu tieši lielajām Bauskas pilsētas skolām,
tā (lasīt -pašvaldība I.Š.) naski pieņēmusi lēmumus, kas paredzamā nākotnē novedīs pie vairāku lauku
skolu slēgšanas.” Šādu apgalvojumu nevar uzskatīt par patiesu, jo tam nav pamatojuma. Ja vecāki, vēloties saglabāt izglītības iestādi dzīves vietas tuvumā, tajā skolos savas sākumskolas vecuma atvases, skola
turpinās pastāvēt. Jā, jaunajā plānošanas periodā patiešām ir plānots piesaistīt līdzekļus divu Bauskas
pilsētas skolu – Bauskas Valsts ģimnāzija un Bauskas 2.vidusskolas telpu remontdarbiem un aprīkojuma
iegādei, taču šāda izglītības iestāžu izvēle ir saistīta ar finansēšanas piešķiršanas nosacījumiem, kas
paredz, ka uz to var pretendēt ģimnāzijas, Valsts ģimnāzijas, kā arī citas vispārējās izglītības iestādes ar
izglītojamo skaits 7.–12. klasē vismaz 200 un tiek īstenotas vismaz divas vispārējās vidējās izglītības
programmas, no kurām viena ir matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma.
Rezumējot deputātu vēstuli, pašvaldība vēlas vērst iedzīvotāju uzmanību uz nepieciešamību vērtēt
un analizēt informāciju, kas pārpludina dažādus plašsaziņas līdzekļus, tajā skaitā arī sociālos tīklus un
akli nepakļauties skaļiem un populistiskiem izteicieniem. Pašvaldību vēlēšanu tuvums aizvien izteiktāk
regulēs saturu, kāds tiek piedāvāts potenciālajiem vēlētājiem. Sabiedrības “barošana” ar uzsaukumiem
un frāzēm, kuras mielo nogurušo cilvēka dvēseli, diemžēl lielākoties ir tikai tukša skaņa, kas ir orientēta
tikai un vienīgi uz vienu mērķi – popularitātes iegūšanu. Populistu piedāvātie problēmu risinājumi lielākoties ir īstermiņa, ātri sasniedzami, taču ilgtermiņā tie nesniedz nekādu pienesumu, savukārt pašvaldības darbs balstās uz gluži pretējo – lēmumi, kuri pieņemti šodien, augļus – labus vai sliktus – nesīs tikai
pēc ilgāka laika. Iedzīvotāj, izvērtē kritiski pašvaldības paveikto, atceroties, ka līdztekus pamanāmajām
neveiksmēm, kuras tiek nemitīgi skandētas, lai turētos vēlētāju atmiņā, daudz vairāk ir pozitīvu, turklāt
reāli novērtējamu sasniegumu. Cik šādu reālu sasniegumu ir populistisko viedokļu paudējiem?
Neizpratni rada laikraksta “Bauskas Dzīve” attieksme publicējot šādu divu deputātu sagatavoto
informāciju, to neizvērtējot un objektīvi nepārbaudot. Bauskas novada pašvaldības iestāde “Bauskas novada administrācija” aicina laikraksta galveno redaktori atsaukt minēto informāciju, ja vien
laikraksta rīcībā nav pierādījumu, ka publicētā informācija atbilst patiesībai.

Bauskas novada administrācija

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2017.gada 11.janvārī pulksten 13.30 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma „C Komplekss”, Dāviņu pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4056 005 0040, kas sastāv no zemes vienības ar platību 0,2381 ha, kadastra
apzīmējums 4056 005 0040, atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 1000,- (viens tūkstotis euro).
Maksāšanas līdzekļi: 100% eiro.
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 „C Komplekss”, Dāviņu 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 „C Komplekss”, Dāviņu pag., Bauskas nov. izsoles reģistrācijas maksa”.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2017.gada 11.janvārī pulksten 13.45 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma „Rāmavu lauks”, Īslīces pag., Bauskas
nov., kadastra Nr. 4068 010 0055, kas sastāv no zemes vienības ar platību 1,355 ha, kadastra apzīmējums 4068 010 0055 atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 5100,- (pieci tūkstoši viens simts
eiro).
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 „Rāmavu
lauks”, 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 „Rāmavu lauks”, Īslīces pag., Bauskas nov. izsoles reģistrācijas
maksa”.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2017.gada 11.janvārī pulksten 14.00 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. 30, Bauskas ielā 11, Dāviņu
pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4056 900 0110, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa ar platību 37 m²,
kopīpašuma 370/21111 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums
4056 005 0195 001, zemesgabala, kadastra apzīmējums 4056 005 0195, atklātu, mutisku atkārtotu
izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 450,- (četri simti piecdesmit eiro).
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 - dzīvokļa
Nr. 30, Bauskas ielā 11, Dāviņu 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 - dzīvokļa Nr. 30, Bauskas ielā 11, Dāviņu pag., Bauskas nov.
izsoles reģistrācijas maksa”.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2017.gada 11.janvārī pulksten 14.15 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. 4, „Uzvaras”, Jaunsaule, Vecsaules pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4092 900 0206, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa
ar platību 31,8 m², kopīpašuma 318/1571 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas,
kadastra apzīmējums 4092 013 0178 001, zemesgabala, kadastra apzīmējums 4092 013 0178, atklātu, mutisku atkārtotu izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 250,- (divi simti piecdesmit
eiro).
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 - dzīvokļa
Nr. 4, „Uzvaras”, Vecsaules pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods UNLALV2X ar atzīmi „Nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr. 4, „Uzvaras”, Vecsaules pag., Bauskas nov.
izsoles reģistrācijas maksa”.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2017.gada 18.janvārī pulksten 13.30 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, 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 2017.gada 1.februārī pulksten 13.30 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma „Jaunžūžas”, Dāviņu pag., Bauskas
nov., kadastra Nr. 4056 002 0105, kas sastāv no zemes vienības ar platību 0,68 ha, kadastra apzīmējums 4056 002 0105, 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 „Jaunžūžas”, Dāviņu 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 „Jaunžūžas”, Dāviņu pag., Bauskas nov. izsoles reģistrācijas
maksa”.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā darba dienāsno plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma
saņemšanu
Bauskas novada dome atgādina, ka ir spēkā Bauskas novada domes 2013.gada 29.augusta saistošie noteikumu Nr.12 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Bauskas novadā”, kas paredz
6 nekustamā īpašuma īpašnieku kategorijām nodokļa atvieglojumus 25-70% apmērā.
Kam pienākas nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi?
50% apmērā no taksācijas gadā aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa par zemi un ēkām summas saņems fiziskas personas, kas ir pirmās un nestrādājoši otrās grupas invalīdi, Černobiļas AES
avārijas seku likvidatori un personas, kurām ir bērns ar īpašām vajadzībām. Šīm nodokļa maksātāja
kategorijām Bauskas novada domē jāsniedz iesniegums (noteikta parauga veidlapa) par nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu un dokuments, kas apliecina personas statusa atbilstību attiecīgai nodokļa maksātāju kategorijai
25-70% apmērā no taksācijas gadā aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa par zemi un ēkām
summas saņems saimnieciskās darbības veicēji, kas no saviem finanšu līdzekļiem investējuši novada
infrastruktūras sakārtošanā, Bauskas vecpilsētas ēku sakārtošanā, kā arī radījuši jaunas darba vietas
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi netiek piešķirti, ja ir parādi pašvaldības budžetam par
iepriekšējiem taksācijas gadiem.
Nodokļu atvieglojumus piešķir par to taksācijas gadu, kurā iesniegts nodokļa maksātāja iesniegums. Lai atvieglojumu par taksācijas gadu saņemtu pilnā apmērā, nodokļu maksātājam iesniegums
jāiesniedz līdz aktuālā gada 1.februārim.
Bauskas novada dome aicina nekustamā īpašuma nodokļa maksātājus iepazīties ar saistošajiem
noteikumiem un izvērtēt atbilstību saistošo noteikumu prasībām un iespēju saņemt atvieglojumus.
Katrai nodokļu kategorijai ir sagatavota iesnieguma veidlapa. Iesniedzamo dokumentu saraksts un
iesniegumu veidlapa pieejama novada mājas lapā bauska.lv vai pie nodokļu inspektoriem.
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Aktuāla informācija
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem
politiski represētām personām 2016.gadam
Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciālisti ATGĀDINA, ka atbilstoši LR likuma
„Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta otrajai daļai, politiski represētām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošām ēkām vai dzīvokļa īpašumu, bez zemes domājamās daļas,
kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, piemērojama nekustamā īpašuma nodokļu atlaide 50% apmērā. Minimālā nodokļa summa, no kuras netiek atrēķināta atlaide, ir 7 eiro un mazāk.
Lai augstāk minēto atlaidi piemērotu, politiski represētām personām līdz 2015. gada 31.
decembrim sava pagasta pārvaldē, vai novada domē jāiesniedz:
iesniegums, par nodokļa atvieglojumu piemērošanu ar apliecinājumu, ka īpašumā netiek veikta
saimnieciskā darbība.
Ja minētie dokumenti iesniegti pēc 2015.gada 31.decembra, - nodokļa atvieglojums par 2016.gadu
tiks piemērots ar nākamo mēnesi pēc dokumenta iesniegšanas (MK noteikumi Nr.495 „Likuma „Par
nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” 35.punkts).
Informāciju par nodokļu atvieglojumiem, Jums sniegs pašvaldības ekonomikas un finanšu nodaļas
speciālisti:
Par Bauskas pilsētas īpašumiem – nodokļu inspektore Zita Ašmane, tālrunis 63924055,
par Gailīšu, Īslīces pagasta īpašumiem – nodokļu inspektors Zintis Konovs, tālrunis 63921946,
par Brunavas, Ceraukstes, Mežotnes pagasta īpašumiem - nodokļu inspektore Ineta Šķirmante,
tālrunis 63921946, par Codes, Dāviņu, Vecsaules pagasta īpašumiem – nodokļu inspektore Ņina
Tomase, tālrunis 63921946.
Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju – juridisko personu pienākums deklarēt e-pasta
adresi pašvaldībā
Bauskas novada pašvaldība informē, ka grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”
9.panta 1.¹ daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam - juridiskajai personai – ir pienākums mēneša laikā no nekustamā īpašuma maksāšanas pienākuma rašanās brīža turpmākajai saziņai
ar nodokļu administrāciju paziņot pašvaldībai savu elektroniskā pasta adresi.
Iesniegumus nosūtīt uz Bauskas novada pašvaldības e-pasta adresi: dome@bauska.lv, vai iesniegt
personīgi.
Papildu informācijai Bauskas novada pašvaldības nodokļu inspektori tālrunis: 63921946

mus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktā noteikts, ka pašvaldība izdod saistošos noteikumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu savā administratīvajā teritorijā,
nosakot šīs teritorijas dalījumu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonās, prasības atkritumu
savākšanai, arī minimālajam sadzīves atkritumu savākšanas biežumam, pārvadāšanai, pārkraušanai un uzglabāšanai, kārtību, kādā veicami maksājumi par šo atkritumu apsaimniekošanu, kā arī
nosaka pašvaldības pilnvarotas institūcijas un amatpersonas, kuras kontrolē saistošo noteikumu
ievērošanu un ir tiesīgas sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi nosaka kārtību un laika periodu, kādā atļauta bioloģisko atkritumu dedzināšana ugunskuros un dedzināšanas iekārtās, ievērojot ugunsdrošības noteikumus
3. Informācija par projekta plānoto ietekmi uz pašvaldības budžetu
Tiešas ietekmes nav
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Tiešas ietekmes nav
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Saistošie noteikumi tiks nosūtīti atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas tiks publicēti laikrakstā „Bauskas Novada Vēstis”
un portālā www.bauska.lv
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Konsultācijas nav notikušas
Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis

NĪN samaksa
Sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, portālā www.epakalpojumi.lv iedzīvotājiem tiek piedāvāts
elektroniskais pakalpojums – Nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN)
Portālā pakalpojuma lietotājs var:
• iegūt informāciju par savu nekustamo īpašumu nodokli Latvijas pašvaldībās;
• aplūkot un izdrukāt maksāšanas paziņojumus par saviem īpašumiem;
• pieteikties saņemt elektroniski maksāšanas paziņojumus;
• veikt nodokļa apmaksu par saviem īpašumiem;
• iegūt informāciju par veiktajiem, sev piederošo īpašumu, nodokļa maksājumiem pašvaldībās;
• iegūt citu noderīgu informāciju par nekustamā īpašuma nodokli.
NĪN maksāšanas paziņojuma saņemšana elektroniski
Pakalpojums nodrošina nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma saņemšanu elektroniski nodokļu maksātāja e-pastā.
Lai pieteiktos pakalpojumam- nekustamā īpašuma maksāšanas paziņojuma saņemšanai uz savu
e-pasta adresi par Bauskas novadā piederošajiem īpašumiem, nepieciešams:
1. aizpildīt iesniegumu, kurā uzrādīt savu vārdu, uzvārdu personas kodu un e-pasta adresi (veidlapas paraugs atrodams Bauskas novada pašvaldības mājas lapā bauska.lv sadaļā pakalpojumi-veidlapas-nekustamā īpašuma nodoklis)
2. nosūtīt to uz e-pastu dome@bauska.lv
3. vai ierasties personīgi Bauskas novada domē, aizpildot iesniegumu par nekustamā īpašuma
nodokļa saņemšanu e-pastā.
Papildu informācijai Bauskas novada domes nodokļu inspektoru tālrunis: 63921946

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Bauskā 2016.gada 29.septembrī
(protokols Nr.22, 5.punkts)

Nr.13

Grozījumi Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūlija saistošajos
noteikumos Nr.19 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu un Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu
Izdarīt Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūlija saistošajos noteikumos Nr.19 „Par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu”” šādus grozījumus:
Izteikt 70.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
„70.1. dedzināt, tai skaitā atkritumu konteineros, ugunskuros, dārza kamīnos, krāsnīs u.c., izņemot bioloģiskos atkritumus, ievērojot šādus nosacījumus:
70.1.1 pilsētas un ciemu teritorijā bioloģisko atkritumu dedzināšana ugunskuros un dedzināšanas iekārtās atļauta no 15.septembra līdz 30.oktobrim un no 1.aprīļa līdz 15.maijam no plkst.8.00
līdz plkst.17.00;
70.1.2. lauku teritorijā bioloģisko atkritumu dedzināšana ugunskuros un dedzināšanas iekārtās
atļauta no 15.septembra līdz 15.maijam;
70.1.3. bioloģiskie atkritumi ir savākti dedzināšanai paredzētā vietā un tiek nodrošināta ugunsdrošības prasību ievērošana, kā arī netiek traucēti vai apdraudēti citi sabiedrības locekļi (piemēram,
aizliegts ierīkot bioloģisko atkritumu dedzināšanas vietu kaimiņu īpašuma ēku logu tuvumā vai
vietā, kur dedzināšanas radītie dūmi var samazināt redzamību, apdraudot satiksmes drošību (pie
ielu krustojumiem, gājēju pārejām u.tml.));
70.1.4. saistošo noteikumu 70.1.1. un 70.1.2. apakšpunktā noteiktajā kārtībā bioloģisko atkritumu dedzināšana ir atļauta tikai nekustamā īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai lietotāja klātbūtnē.”.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis

Paskaidrojuma raksts
Bauskas novada domes 2016.gada 29.septembra saistošajiem
noteikumiem Nr.13 „Grozījumi Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūlija
saistošajos noteikumos Nr.19 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu””
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešā daļa nosaka, ka dome var pieņemt saistošos noteiku-

Iespēja saņemt palīdzības pakas
Bauskas Sarkanā Krusta komiteja dala Eiropas palīdzības pakas personām ar trūcīgā statusu un
krīzes situācijā nonākušajiem. Pārtikas komplekti tiek dalīti visa novada trūcīgajiem iedzīvotājiem
2 reizes ceturksnī, higiēnas komplekti vecumā no 0-18 gadiem – vienu reizi ceturksnī un mācību
piederumu komplekti bērniem no 5-16 gadiem – vienu reizi gadā.
No nākošā gada janvāra sāksim dalīt papildu pārtikas un higiēnas komplektus bērniem no 0-2
gadu vecumam. Izdales reižu skaits bērnu pārtikas komplektiem paredzēts divas reizes ceturksnī,
bet higiēnas komplektiem – vienu reizi ceturksnī. Šie bērnu higiēnas komplekti tiks dalīti četrās
vecuma grupās no 0-6 mēn.,7-12 mēn.,13-18 mēn.,19-24 mēn. Pārtikas komplekti no 7-12 mēn.,
13-18 mēn., 19-24 mēn.
Aicinām visus, kam piešķirts trūcīgās personas statuss izmantot šo piedāvājumu, jo pakās esošie
produkti, higiēnas komplekti un skolas lietas ir ļoti labas un noderīgas. Palīdzības pakas var saņemt
uzrādot trūcīgas personas statusa izziņas oriģinālu.
Trūcīgās personas, kuras saņem palīdzības pakas, var bez atlīdzības saņemt arī Sarkanā Krusta
sagādāto humāno palīdzību un Veselības istabā esošos bezrecepšu medikamentus, tējas un uztura
bagātinātājus, izmērīt asinsspiedienu un noteikt cukura līmeni asinīs. Lūgums tiem iedzīvotājiem,
kuri vēlas ziedot sev nevajadzīgās drēbes trūcīgajiem, būt kritiskākiem par šo drēbju kvalitāti un
nenest saplēstas, netīras un novecojušas mantas. Lūdzam neatstāt pie organizācijas durvīm saiņus
ar utilizējamām mantām.
Reizi ceturksnī trūcīgajām personām organizējam dažādus tematgiskus pasākumus. Iepriekšējā
pasākumā dalījāmies un apmainījāmies ar interesantām konservēšanas receptēm, runājām kā labāk
un ekonomiskāk izmantot dārza veltes, sagatavojot ievārījumus un konservus ziemas krājumiem.

Sandra Pumpuriņa,
Bauskas SK komitejas izpilddirektore
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Aktuāla informācija
Projektā „PROTI un DARI!” iesaistās pirmie jaunieši
Sākot ar decembra mēnesi
dalību projektā ir uzsākuši pirmie divi jaunieši. Saskaņā ar
projekta nosacījumiem, jaunieši
ir nointervēti un katram ir izstrādāta individuālā pasākumu
programma. Ar janvāra mēnesi plānota vēl piecu jauniešu iesaiste.
Programmas ietvaros šie jaunieši varēs saņemt psihologa konsultācijas, karjeras konsultācijas,
sadarbībā ar vietējiem uzņēmējiem, jauniešiem būs iespēja ieskatīties uzņēmumu darbā, piedalīties
brīvprātīgajā darbā. Katram jaunietim tiek nodrošināts mentors. Tas sniegs atbalstu pašvērtības
stiprināšanai, motivācijas attīstībai, savas dzīves plānošanai, mācīs lietderīgi un pozitīvi pavadīt
brīvo laiku un darboties radošajās darbnīcās, mācīs dažādas dzīves prasmes. Sadarbībā ar Sociālo
dienestu, jauniešiem būs iespēja apmeklēt jaunizveidoto Higiēnas centru, mācīties ēdiena gatavošanas prasmes. Paredzēts apmeklēt arī sabiedriskos, kultūras un izglītojošos pasākumus.
Atgādinu, ka projekta „PROTI un DARI!” mērķis ir attīstīt to jauniešu (vecumā no 15 līdz 29
gadiem ieskaitot) prasmes, kuri pašlaik nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki (NEET jaunieši), un veicināt viņu iesaisti izglītībā, darba gaitās, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā. Vienlaikus projekta
ietvaros tiks piemērota kompleksa pieeja darbā ar mērķa grupas jauniešiem, lai viņi saņemtu pēc
iespējas vispusīgāku un viņu individuālajām vajadzībām piemērotāku atbalstu.
Kāpēc jārisina NEET jauniešu problēmas?
Pirmkārt, atrisinot NEET jauniešu problēmas, varētu samazināties nepieciešamība ieguldīt ievērojamus līdzekļus dažādu pabalstu un palīdzības programmu finansēšanai.
Otrkārt, NEET jaunieša iegūtā izglītība, prasmes un darbs gan pozitīvi ietekmē viņa paša dzīvi,
gan sniedz labumu sabiedrībai. Iesaistoties apmācībā, jaunietis iegūst nepieciešamo cilvēk kapitālu,
kas var tikt izmantots darba tirgū. Jaunietis rod arī materiālu stabilitāti un psiholoģisku pārliecību,
iegūstot darbu. Jaunieša nodarbinātība savukārt rada pievienoto vērtību precēm un pakalpojumiem,
kā arī papildu nodokļu ieņēmumus, kas savukārt ir sabiedrības ieguvums.
Treškārt, risinot NEET jauniešu problēmas, iespējams novērst vai samazināt arī blaknes, kas
izpaužas kā dažādas sociālas problēmas. Izolētība no sabiedrības un materiālā stāvokļa nestabilitāte var radīt citus riskus – stimulēt deviantas uzvedības (devianta uzvedība izpaužas alkoholisma,
bezpajumtniecības, narkomānijas, nepilngadīgo noziedzības u.c. formās) attīstību un atkarību no
dažādu apreibinošu vielu lietošanas, kuru novēršana sabiedrībai prasa ievērojamus cilvēku un finanšu resursus.
Mērķa grupas jaunietim paredzētais atbalsts:
1.Veikta jauniešu profilēšana (anketēšana, intervija), apzinot jaunieša prasmes, intereses un iegūto izglītību, kā arī nosakot attīstības virzienus;
2.Sadarbībā ar katru jaunieti, balstoties uz tā profilēšanas rezultātiem, izstrādāta viņa individuālā pasākumu programma, kas sastāv no četrām obligātajām komponentēm (UNESCO izstrādātie
mācīšanās pīlāri): personības attīstība, iekļaušanās sabiedrībā, “darba tikums”, mūžizglītības kompetences;
3.Noslēgta vienošanās ar mērķa grupas jaunieti par dalību individuālās pasākumu programmas
īstenošanā projekta ietvaros;
4. īstenota jaunieša individuālā pasākumu programma līdz 9 mēnešiem ilgā laika periodā,
nodrošinot tajā paredzētos pasākumus, kas var ietvert šādas aktivitātes:
– regulārs individuāls mentora (atbalsta persona) atbalsts (ne mazāk kā 20 stundas mēnesī),
kura laikā mentors sniedz atbalstu mērķa grupas jaunietim individuālās pasākumu programmas
īstenošanā;
– formālās un ikdienas mācīšanās,
– speciālistu konsultācijas (psihologs, karjeras konsultants u. c., izņemot ārstniecības personālu),
– dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi),
– brīvprātīgā darba aktivitātes,
– iesaisti nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos,
– profesijas specifikas iepazīšana, tai skaitā vizītes uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt profesionālo
kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara;
– iesaisti vietējās sabiedriskajās aktivitātēs.
– specifiski pasākumi mērķa grupas jauniešiem ar invaliditāti (ar surdotulka, asistenta palīdzību,
specializēto transportu).
– un citi pasākumi, kas iekļauti mērķa grupas jaunieša individuālajā pasākumu programmā un ir
vērsti uz jauniešu prasmju un personības attīstību.
Bauskas novada pašvaldība šo projektu plāno ieviest sākot ar šī gada oktobri līdz 2018.gada
31.decembrim. Projektā iesaistāmo mērķa grupas jauniešu maksimālais skaits – 103 jaunieši, kopējais pieejamais finansējums 161 112,60 eiro.
Ja Jums ir interese vai jautājumi par šo programmu, lūdzu, zvaniet programmas vadītājai
Dinai Romanosvskai, tel.639 21802.

Jolanta Kalinka, projektu vadītāja

„Apvienība JUMS” laureāti konkursā
“Labākais darbā ar jaunatni 2016”
9.decembrī Jelgavas tehnikumā notika konkursu “Labākais darbā ar jaunatni 2016” un “Latvijas
Jauniešu galvaspilsēta 2017” apbalvošanas ceremonija.
“Šodien 13 nominācijās mēs godināsim tos labākos, bet ceru, ka laureāti pie sasniegtā neapstāsies. Savukārt tie, kuriem šoreiz līdz balvai varbūt nedaudz pietrūka, nesatraucieties, tā jūs gaida
nākamajā reizē”, atklājot pasākumu uzsvēra Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis. K.Šadurskis teica viedus vārdus, kas spilgti raksturo darbu ar jaunatni: “No vienas puses es apskaužu
zālē sēdošos jaunatnes jomas darbiniekus, jo tas ir radošs un interesants darbs. No otras puses - tikai
retais apzinās, cik lielu atbildības nastu šis darbs nes sev līdzi.”
Konkursā “Labākais darbā ar jaunatni 2016” atzinību saņēma jaunatnes organizācijas, aktīvākās
pašvaldības un darbā ar jaunatni iesaistītās personas par ieguldījumu jauniešu dzīves kvalitātes
uzlabošanā Latvijā.
Kategorijā „Pašvaldības” tika saņemti 14 pieteikumi, no kuriem kā tradīcijām bagātākā balvu
saņēma Rīgas pilsēta un nominācijā „Straujākais lēciens darba ar jaunatni attīstībai pašvaldībā”
balva tika piešķirta Ventspils pilsētai.
Kategorijā “Jaunatnes organizācijas, biedrības un nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni”
kopā tika saņemti 17 pieteikumi. Nominācijā „Straujākais lēciens jaunai jaunatnes organizācijai,
biedrībai vai nodibinājumam, kas veic darbu ar jaunatni (divi darba gadi)” balvu saņēma Biedrība
“Express Yourself”.
“Viens no rādītājiem, kas parāda, ka mums Latvijā ir kvalitatīvs darbs ar jaunatni, ir tas, ka arvien rodas jaunas organizācijas. Priecē, ka mums ir jaunieši, kuri ir gatavi uzņemties iniciatīvu un
kaut ko darīt,” pēc balvas pasniegšanas organizācijai, uzsvēra Latvijas Jaunatnes padomes (LJP)

prezidents Emīls Anškens.
Nominācijā „Darbīgākā jaunatnes organizācija, biedrība vai nodibinājums, kas veic darbu ar
jaunatni līdzdalības veicināšanai jauniešu vidū” balvu saņēma Latvijas Nedzirdīgo savienības Jauniešu centrs un nominācijā „Aktīvākā jaunatnes organizācija, biedrība vai nodibinājums, kas veic
darbu ar jaunatni reģionālā mērogā” balvas ieguvēji ir biedrība “Apvienība JUMS”.

Kā „Pieredzes bagātākā jaunatnes organizācija, biedrība vai nodibinājums, kas veic darbu ar jaunatni starptautiskajā līmenī” pasākumā tika sveikta biedrība “Latvijas Jaunatnes padome”. LJP pārstāvis vērtēšanas komisijā no balsošanas šajā nominācijā atturējās, bet saņemtā balva par paveikto
darbu 2015.-2016.gadā noteikti ir patīkams brīdis. Balva pierāda, ka LJP kā interešu aizstāvības
īstenotāji veic būtisku darbu, kas Latvijai ir nepieciešams un ļoti specifisks un kurā ļoti būtiska ir
tieši LJP dalīborganizāciju cieša sadarbība.
Kategorijā “Pašvaldību, pašvaldības iestāžu, jaunatnes organizāciju, biedrību un nodibinājumu
darbā ar jaunatni iesaistītās personas” tika saņemti 24 pieteikumi. Nominācijā „Uzlecošais jaunatnes darbinieks (viens gads aktīvā darbā jaunatnes jomā)” balvu saņēma Madonas novada Kalsnavas
bērnu un jauniešu iniciatīvu centra “UP’s” jaunatnes lietu speciālists Gatis Teilis un kā „Aktīvākais
jaunatnes darbinieks (2015.-2016.gadā)” tika sveikta Jūrmalas jaunatnes iniciatīvu centra jaunatnes
darbiniece Austra Purviņa. Nominācijā “Pieredzes bagātākais jaunatnes darbinieks” balva tika piešķirta Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra jaunatnes lietu speciālistei Initai Neimanei.
Šogad, atzīmējot Eiropas Brīvprātīgā darba 20 gadu jubileju, tika īpaši izteikta atzinība tām pašvaldībām, organizācijām un iesaistītajām personām, kuras ir aktīvi piedalījušās Eiropas Brīvprātīgā
darba projektu īstenošanā, veicinot jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanos visplašākajā nozīmē.
Nominācijā „Nozīmīgākais atbalsts Eiropas Savienības programmu “Jaunatne”, “Jaunatne darbībā” un “Erasmus+: Jaunatne darbībā” apakšprogrammas „Eiropas Brīvprātīgā darbs” veicināšanai reģionā” tika sveikta Gulbenes novada pašvaldība.
Kategorijas “Pašvaldības iestādes” nominācijas „Aktīvākā pašvaldības iestāde programmu „Jaunatne”, „Jaunatne darbībā” un „Erasmus+: Jaunatne darbībā” apakšprogrammas „Eiropas Brīvprātīgais darbs” ietvaros” balva tik piešķirta Jelgavas bērnu un jauniešu centram “Junda”.
Nominācijā „Aktīvākā jaunatnes organizācija, biedrība vai nodibinājums, kas veic darbu ar jaunatni programmu “Jaunatne”, “Jaunatne darbībā” un “Erasmus+: Jaunatne darbībā” apakšprogrammas „Eiropas Brīvprātīgais darbs” ietvaros” balvu saņēma LJP dalīborganizācija - biedrība
“Pozitīvā Doma”. Nominācijā „Pieredzes bagātākā atbalsta persona (mentors) darbā ar Eiropas
Savienības programmu “Jaunatne”, “Jaunatne darbībā” un “Erasmus+: Jaunatne”” balvu saņēma
Valmieras novada fonda līdzekļu piesaistes un sabiedrisko attiecību speciāliste Inese Boša.
Pēc LJP iniciatīvas 2014.gadā, un ar IZM atbalstu, jau otro gadu sveicām “Latvijas Jauniešu
galvaspilsētu”. Konkurss - “Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2017” – tiek rīkots ar mērķi popularizēt
darbu ar jaunatni pašvaldību vidū. Ir atsaucība no pašvaldībām, kas tikai pierāda, ka konkurss ir
nepieciešams un tiks turpināts.
Šogad par Jauniešu galvaspilsētas titulu finālā cīnījās trīs pašvaldības - Liepājas un Ventspils
pilsētas un Ogres novads.
Vērtējot pašvaldību saņemtos pieteikumus, konkursa vērtēšanas komisija pārliecinājās, ka tie ir
interesanti un saistoši, tādi, kas apliecina darba ar jaunatni kvalitāti un nozīmību. Būtiski uzsvērt,
ka viens no konkursa mērķiem ir veicināt darba ar jaunatni attīstību pašvaldībās ilgtermiņā.
Par jauniešu iniciatīvu #OgreVar publiskā interneta balsojuma kampaņā, pasākumā tika sveikti
Ogres novada pārstāvji.
Fanfarām skanot, titulu “Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2017” saņēma Liepājas pilsēta. Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts sekretāre Līga Lejiņa sveicot uzvarētājus norādīja, ka Liepājas
pilsēta šo titulu ir godam nopelnījusi:”Nākamā jauniešu galvaspilsēta ir vieta, kurā darbs ar jaunatni
augstā līmenī tiek īstenots vairāk nekā desmit gadus, tā ir pilsēta, kura sevi pierādījusi darbos, no
kuras daudz mācījušies citi. Tieši šī pilsēta ir pirmā, kurā paši jaunieši pirms desmit gadiem izstrādāja jaunatnes politikas rīcības programmu, nosakot to, kā paši vēlas veidot savu dzīvi un vidi
apkārt. Tas apliecina darbu ilgtermiņā, kas ir viens no šī konkursa pamatiem. Novēlu, lai saņemtā
balva Jums nekļūst par pieturas vietu, kad šķietami mērķis ir sasniegts, bet gan par jaunu tramplīnu
drosmīgām idejām un radošiem risinājumiem.”
Konkursa uzvarētājs visa gada garumā kļūs par epicentru svarīgākajām Latvijas jaunatnes politikas aktivitātēm un jauniešu pasākumiem. LJP Latvijas jauniešu galvaspilsētā 2017 organizēs
Strukturētā dialoga V cikla noslēguma pasākumu 8.-10.martā un SD VI cikla atklāšanas pasākumu
25.jūlijā, kā arī iesaistīsies virknē pasākumos, kuri Latvijas jauniešu galvaspilsētā 2017 tiks īstenoti
sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, piemēram, Starptautiskās jaunatnes dienas svinības
12.augustā, Latvijas Jauniešu galvaspilsētas 2018 paziņošanas pasākums decembrī un citi.
Uzvarētāji saņēma goda plāksni ar uzrakstu “Liepāja - Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2017”,
ceļojošo kausu ar uzrakstu “Latvijas Jauniešu galvaspilsēta” un piemiņas kausu Latvijas jauniešu
galvaspilsēta 2017.
Konkursus „Labākais darbā ar jaunatni 2016” un “Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2017” organizēja Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Jaunatnes Starptautisko Programmu Aģentūru,
Latvijas Jaunatnes padomi, Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā un Latvijas Jauniešu galvaspilsētu 2016.
Latvijas Jaunatnes padome sirsnīgi sveic balvu ieguvējus no visas Latvijas par sniegto ieguldījumu darbā ar jaunatni!

Informāciju sagatavoja
Laura Liepiņa, Latvijas Jaunatnes padomes
Mediju programmas direktore
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Sumina Bauskas novada labākos pedagogus

2016.gada 29.novembrī Bauskas kultūras centrā norisinājās konkursa “Bauskas novada gada
skolotājs 2016” noslēguma pasākums, kurā tika pulcēti un sumināti Bauskas novada labākie pedagogi, kuri saņēma atzinību par godprātīgi un apzinīgi paveiktu darbu.
Pasākumu, kā ik gadu, rīkoja Bauskas novada pašvaldības Izglītības nodaļa. Tā mērķis ir stimulēt, atbalstīt un pateikties talantīgākajiem pedagogiem, godināt viņu profesionālās un cilvēciskās
kvalitātes. Pedagogus 7 nominācijās - Bauskas novada pirmsskolas, sākumskolas, pamatskolas,
vidusskolas pedagogi, kā arī izglītības iestādes vadītāji vai vietnieki, jaunie gada skolotāji un skolotāji profesionālās ievirzes vai interešu izglītībā - konkursam nominēja izglītības iestāžu vadītāji,
savukārt laureātus izraudzīja žūrijas locekļi. Kopā balvām tika izvirzīts 31 Bauskas novada pedagogs. Lielākā konkurence noritēja starp pedagogiem nominācijai “Gada skolotājs pamatskolā”,
savukārt nominācijā “Gada skolotājs vidusskolā” šogad tika saņemts tikai viens pieteikums un
žūrija pieņēma lēmumu šo balvu 2016.gadā nepasniegt.
Svinīgo pasākumu ar savu klātbūtni bija pagodinājuši gan Bauskas novada pašvaldības pārstāvji
gan konkursa atbalstītāji: SEB bankas Bauskas filiāles klientu apkalpošanas speciāliste Dina Bērziņa, Swedbankas Bauskas filiāles vadītāja Inese Ūdrēna, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības
akadēmijas (RPIVA), Bauskas filiāles vadītāja Aija Spriņķe, kā arī Latvijas Izglītības un Zinātnes
Darbinieku Arodbiedrības (LIZDA) pārstāve Māra Graudiņa.
Kā tradīcija šajā nozīmīgajā pasākumā bija sponsoru un atbalstītāju speciāli sarūpētās balvas.
Specbalvu no Swedbankas saņēma Linda Jakutāviča, LIZDA specbalva tika pasniegta pedagoģei
Egitai Dreimanei, SEB bankas lielo balvu saņēma Ludmila Baltrušaite, savukārt RPIVA bija sarūpējusi 5 godalgas, kuras pasniedza pedagoģēm Maijai Rotšteinai, Daigai Eimusai, Mārai Kampānei, Ingai Bernātei un Daigai Muceniecei.
Lai arī galvenās balvas saņēma seši izglītības darbinieki, ikviens nominants tika pieminēts ar
mīļu vārdu, tika teiktas pateicības un laba vēlējumi. Konkursa noslēguma pasākums dāvāja daudz
prieka un pozitīvu emociju, radīja gandarījuma sajūtu par pedagogu uzcītīgi un godprātīgi veikto
darbu.
Par patīkamu gaisotni pasākumā rūpējās viesmākslinieks Kristaps Rasims, kurš priecēja pasākuma viesus ar muzikāliem priekšnesumiem un dāvāja humora pilnus un skaistus mirkļus, reizē sūtot
daudz laba vēlējumus pedagogiem viņu īpašajā dienā.
Konkursam “Bauskas novada gada skolotājs 2016” izvirzītie kandidāti:
”Gada skolotājs pirmsskolā”
Maija Rotšteina - PII “Pasaulīte”

Bauskas Valsts ģimnāzijas pārstāvji projektā
S.M.I.L.E. apciemo Itāliju
Jau kopš septembra sākuma Bauskas Valsts ģimnāzijā (BVĢ) turpinās projekta S.M.I.L.E. aktivitātes. Septembra sākumā BVĢ skolotājas Aija Biļdjuga, Līga Elmane un Egita Atslēga viesojās
Rumānijas pilsētā Moreni, lai tiktos ar pārējiem projekta dalībniekiem transnacionālajā sanāksmē,
kurā tika analizēta projekta gaita, sagatavota projekta starpatskaite un plānotas projekta aktivitātes.
Savukārt 7. septembrī pie BVĢ skolēniem un skolotājiem viesojās Valsts Sporta medicīnas centra
Antidopinga nodaļas pārstāve, lai ar skolēniem un skolotājiem runātu par jautājumiem, kas skar
dopingu. Nodarbībā tika pārrunāts gan tas, kā dopings atsaucas uz sportistu veselību, gan kā tas skar
ne tikai lielā sporta pārstāvjus, bet arī jauniešus. Jaunieši iesaistījās diskusijā, izteica savu viedokli
un saņēma dažādus informatīvus materiālus. Jau gatavojoties braucienam uz Turcija, skolēni, intervējot sportistus, centās noskaidrot viņu viedokli par šo jautājumu, un par šo tēmu turpināja spriest,
gatavojoties braucienam uz Rumāniju.
14. oktobrī BVĢ viesojās Rīgas Stradiņa universitātes lektore, dietoloģe Lolita Neimane, kas ar
jauniešiem runāja par veselīgu uzturu, dzīvesveidu un dažādiem stereotipiem un pieņēmumiem, kas
nereti var kaitēt veselībai.
Savukārt jau 6. novembrī skolotājas Ina Spēkmane un Ingrīda Slaktere kopā ar skolēniem Liānu
Judinu, Santu Koroļkovu, Baibu Betiju Saulīti, Elīzu Kilbloku, Elizabeti Katrīnu Laudiņu un Jutu
Voronovu devās uz Itāliju (Cremu) ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “PIERO SRAFFA”, lai
piedalītos mācību mobilitātē. Šoreiz skolēni jau iepriekš rūpīgi bija strādājuši ar dažādiem mācību
materiāliem, kas bija saistīti ar veselību, dopinga ietekmi, kā arī apzinājuši dažādus dopinga skandālus. Skolēni prezentēja savu un skolas biedru sagatavotās prezentācijas par dažādiem dopinga
skandāliem, kā arī kopīgi veidoja rakstu sēriju, kurā apkopoja labākos rakstus par šo tēmu. Protams,
neatņemama šīs nedēļas sastāvdaļa bija sportiskās aktivitātes. Dažādas deju nodarbības, volejbols,
klinšu kāpšana, orientēšanās sacensības pa pilsētas centru, kurām noslēdzoties, skolēni gaisā palaida
balonus un pašu gatavotus pūķus, pie kuriem bija piestiprināti viņu sagatavotie saukļi, kuru mērķis
bija atturēt ikvienu no dopinga lietošanas.

Marina Maceviča - PII “Pasaulīte”
Daiga Muceniece - Īslīces vidusskola
Irita Ozoliņa - PII “Zīlīte”
Laureāte Maija Rotšteina ir skolotāja ar labām zināšanām
pedagoģijā un metodikā. Šai skolotājai ir lieliskas prasmes veidot
ļoti labu un kvalitatīvu komunikāciju ar audzēkņu vecākiem, kā arī
spēj lieliski un organizēti sagatavot mazos audzēkņus pirmsskolas
grupās.
“Gada skolotājs sākumskolā”
Inga Pātaga - Mežgaļu pamatskola
Daiga Eimusa – Bauskas sākumskola
Edīte Launiece – Codes pamatskola
Jeļena Vederņikova – Bauskas 2.vidusskola
Vita Lukša - Bauskas pilsētas pamatskola
Gada skolotājs sākumskolā 2016 Daiga Eimusa ir mūsdienīga skolotāja un atsaucīga kolēģe. Savā darbā ļoti rūpīga, toleranta,
taktiska un atvērta jaunām inovācijām. Savu audzēkņu izaugsmei
un mācību sasniegumiem seko līdzi ar lielu precizitāti un atbildības sajūtu, kā arī spēj motivēt bērnus un noticēt katra iekšējam
potenciālam.
“Gada skolotājs pamatskolā”
Gunta Kiseļeva – Bauskas pilsētas pamatskola
Ludmila Baltrušaite – Griķu pamatskola
Egita Dreimane – Īslīces vidusskola
Linda Jakutāviča – Codes pamatskola
Jānis Mikulāns – Pamūšas speciālā internātpamatskola
Inga Kursiša – Vecsaules pamatskola
Vadims Grigorjevs – Bauskas 2.vidusskola
Daina Jarmalāviča – Ozolaines pamatskola
Valda Bičkova –Uzvaras vidusskola
Par “Gada skolotājs pamatskolā” titula ieguvēju Ludmilu
Baltrušaiti kolēģi stāsta - pedagoģe ir ar labu gaumi un estētisku
izjūtu, godprātīga un labestīga. Ludmila Baltrušaite darbā atdod
sevi visu, ir prasīga un pedagoģe ar lielo burtu.
“Gada izglītības iestādes vadītājs vai vietnieks”
Elita Borkovska – Uzvaras vidusskola
Māra Kampāne – Pamūšas speciālā internātpamatskola
Inita Nagņibeda – Bauskas sākumskola
Irina Kalle – PII “Zīlīte”
Agra Ķēniņa – Vecsaules pamatskola
Terēzija Pundure – Bauskas Valsts ģimnāzija
Atraktīva un radoša skolotāja, kas ir prasīga, ar labu humora izjūtu un lielisku ideju raisoša persona – tā par laureāti Initu Nagņibedu saka viņas audzēkņi. Arī kolēģu Initu vērtējot velta tikai
labus vārdus – viņa ir ar milzīgas enerģijas, gribas un izdomas rezervēm. Spēj aizrautīgi īstenot
radošas ieceres, un ir kā paraugs, ziedojot sevi sabiedrībai.
“Jaunais gada skolotājs”
Niks Edušs – Bauskas Mākslas skola
Zane Jurēvica – Bauskas Mūzikas skola
Dmitrijs Jemeļjanovs – Bauskas Valsts ģimnāzija
Laureāte Zane Jurēvica ir radoša un daudzpusīga mūziķe, kurai piemīt liela degsme un aizrautība darot savu darbu. No Zanes flautas spēles nāk siltums un brīvība. Klausītāji par Zanes Jurēvicas spēli saka, ka viņas flautas spēle ir “garšīga, krāsaina, gaisīga, brīnišķīga un netverama viegla”.
Audzēkņi teic - skolotāja Zane ir saprotoša, uzticama, mīļa, atraktīva. “Zane ir līdzīga jūrai.. Zane
ir kā puķe”.
“Gada skolotājs profesionālās ievirzes vai interešu izglītībā”
Inga Bukša – Bauskas Mūzikas skola
Inga Bernāte – Bauskas Bērnu un jaunatnes sporta skola
Gita Graudiņa – Mežotnes pamatskola
Titula ieguvēja Inga Bernāte tiek raksturota kā ļoti pozitīva un draudzīga pedagoģe, ar spēcīgu
mērķtiecību, organizētību un atbildības sajūtu. Aktīvi un rūpīgi seko līdzi savu audzēkņu rezultātiem un panākumiem vienmēr tos atbalstot un dodoties līdzi uz sacensībām ziedojot savu brīvo
laiku. Skolotāja Inga Bernāte šo titulu nopelnījusi ar savu entuziasmu un neatlaidību savā darbā.

Imanda Livčāne,
sabiedrisko attiecību nodaļas praktikante

Ceturtdien skolēni devās uz Milānu, lai vienas dienas laikā censtos iepazīt kaut nelielu daļu no
šīs pilsētas kultūras un burvības. Atgriežoties no brauciena, meitenes dalījās ar pozitīvajām emocijām, kuras guvušas šajā nedēļā. Priecājās par ģimenēm, kurās nedēļu jutās kā mājās un kuras centās
vien piecu dienu laikā atklāt visu Itālijas krāšņumu, jauniem draugiem un daudz ko, ko vārdos grūti
aprakstīt.

Egita Atslēga, BVĢ skolotāja
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Bauskas novads – vieta, kur satiekas upes un cilvēki
2016.gada 28.novembrī Bauskas novada domes deputāti, pašvaldības vadība un darbinieki
tika iepazīstināti ar Bauskas novada zīmola attīstības stratēģijas pētniecisko daļu. SIA “Nocticus” pārstāvis Andris Klepers klātesošajiem stāstīja par atklāsmēm un secinājumiem kādas
radušās vairāk kā pusgadu ilgajā pētnieciskajā procesā.
Pētnieciskās daļas izstrādes laikā aptaujāti:
487 iedzīvotāji, kam par pamatu izmantota nejaušā izlase, ievērojot, lai būtu pilnvērtīgi; pārstāvētas visa Bauskas novada teritorija;
502 Bauskas novada viesi, vadoties pēc nejaušās izlases principa;
intervēti 29 Bauskas novada uzņēmēji;
veiktas 35 viedokļu līderu padziļinātās intervijas.
Pētnieka galvenais secinājums, kas izrietēja no veiktā pētījuma – ar Bauskas pozīciju – Bauskas
novads – vieta, kur satiekas upes un cilvēki – viss ir kārtībā! Tas ir sauklis, kas iemantojis atpazīstamību un vēsta par unikālu novada iezīmi ģeogrāfiskā nozīmē (šeit satiekas divas upes, kas kopā
veido vienu – Lielupi), kā arī par Bauskas novadu, kā vietu, kas ar unikāliem kultūrvēsturiskiem
tūrisma objektiem, interesantiem pasākumiem un pievilcīgu dzīves un uzņēmējdarbības vidi aicina
šeit dzīvot, strādāt un atpūsties. Tas, pie kā ir jāstrādā turpmāk – attiecinot šo saukli uz katru no
novadam svarīgām mērķgrupām – iedzīvotājiem, viesiem un uzņēmējiem – tas ir jāpiepilda ar
jēgpilnu un uzrunājošu saturu.
Ko Bauskas novads piedāvā iedzīvotājiem – esošajiem, potenciālajiem, bijušajiem?
Ko Bauskas novads piedāvā viesiem – tuviem un tāliem?
Ko Bauskas novadā var atrast uzņēmēji – esošie mazie un lielie uzņēmēji, potenciālie investori.
Izsmeļošais pētījums ļauj pilnvērtīgi izstrādāt Bauskas novada teritoriālās zīmolvedības attīstības stratēģiju un, balstoties uz šiem diviem dokumentiem, sagatavot vizuālo identitāti, kas simbolizētu Bauskas novadu kā vietu, kur satiekas upes un cilvēki! Šobrīd Bauskas novads kā vizuālo
identitāti izmanto Bauskas novada ģerboni, kas nav pareizā pieeja, jo ģerboņa pielietojums šajā
izpratnē tiek zināmā mērā notrulināts un lietots reizēs, kad tas kā novada heraldika nebūtu jāizmanto! Tādēļ, ņemot vērā pētnieka A.Klepera ieteikumus, ir pieņemts lēmums, ka Teritoriālās zīmolvedības attīstības stratēģiju izstrādās Sabiedrisko attiecību nodaļas speciālisti sadarbībā ar citiem
pašvaldības speciālistiem, savukārt vizuālās identitātes izstrāde tiks iegādāta kā ārpakalpojums.
Galvenais vēstījums par Bauskas novadu veidojas no prioritārajām mērķgrupām definētajiem labumiem - gan pragmatiskiem un funkcionāliem, gan emocionāliem. To pastiprina vietas raksturīgās
iezīmes, simboli, vēsture un sabiedrības attīstība, kas to atšķir no citiem novadiem.
Zīmolvedības attīstībai svarīgi vērtēt gan novada kopienas iekšējo piederības sajūtu, gan vietas
tēla pusi plašākā sabiedrībā - asociatīvo kopumu, ko citi domā par Bausku vai novadu.
Bauska, būdama starp 21 reģionālās nozīmes attīstības centriem, konkurē ar citiem līdzīgiem
centriem ar tiem pašiem resursiem: uzņēmējdarbības piesaisti, iedzīvotāju piesaisti un noturēšanu,
apmeklētāju piesaisti uz pasākumiem, tūrisma objektiem, skolēnu piesaisti vidusskolām vai radošu
un kvalificētu darbaspēka piesaisti u.c. Lai salīdzinājums būtu korekts, pētījumā tika izvēlēti trīs
kritēriji:
1)
līdzīgs attālums no Rīgas (no dzīves vietas / darbavietas & mobilitātes perspektīvas);
2)
tuvs novietojums - citi tuvākie reģionālās nozīmes attīstības centri;
3)
līdzīgi resursi (piemēram, izteikts pilsētas akcents tūrismā vai uzņēmējdarbībā u.c.).
Pētījumā Bauska salīdzināta ar Dobeli, Tukumu un Cēsīm. Salīdzināšana veikta vairākās pozīcijās - iedzīvotāju skaita svārstības, iedzīvotāji darbspējas vecumā, uzņēmējdarbības vides faktori,
nodarbinātības jautājumi, pat tāds rādītājs kā mājokļu tirgus cenu salīdzinājums, kurā Bauskas
novads pakļaujas kopējām Latvijas tendencēm mājokļu attīstības jomā. Kopumā vērtējot visi četri
novadi ir ļoti līdzvērtīgi konkurenti, kuri ikdienā satopas ar vienām un tām pašām problēmām – iedzīvotāju skaita samazināšanās, uzņēmējdarbības vides, lai arī neliela, tomēr sarukšana
Milzīga nozīme vietas zīmolvedībā ir tūrisma nozarei, jo, tieši ar vērtībām tūrisma izpratnē daudzi asociē konkrēto teritoriju. Galvenie Bauskas novada konkurenti tūrisma jomā ir Cēsis, Kuldīga
un Sigulda, tā noskaidrots viesu aptaujā. Bauskas novads, līdzīgi kā Siguldas un Cēsu (Gaujas
NP)novadi, ir izteiktāks tūrisma eksporta galamērķis. Apkalpoto ārvalstu tūristu skaits Bauskas
novadā ir lielāks par apkalpoto vietējo tūristu skaitu. Tūrisma nozares kontekstā Bauskas novadam
ir svarīga sadarbība plašākā reģionā – tuvumā esošā Rundāles pils joprojām asociatīvi tiek saistīta
drīzāk ar Bauskas, nekā ar Rundāles novadu un tas, savukārt, palīdz piesaistīt tūristu plūsmu arī
Bauskas novadam.
Zīmolvedība balstās uz vairākiem spēcīgiem stūrakmeņiem
Vēsturiskais ietvars un iedzīvotāju piederība vietai
A.Klepera vērtējumā pārsteidzoša ir augstā vietējo iedzīvotāju piederība Zemgalei,
tādēļ viņaprāt būtu lietderīgi zīmolvedības attīstības stratēģijā
iedzīvināt vēsturisko Zemgales
novadu, padarot to par vēstures
faktu ar ko lepojamies - lielākā
senpilsēta un Austrumu zemgaļu centrs, nozīmīgs centrs Kurzemes un Zemgales hercogistē,
senā Zemgales sēta. Bauskas
novada priekšrocība ir vēsture un tās atstātais kultūrvēsturiskais mantojums – nešaubīgi vieglāk ir
pārdot vietu ar stāstu,
nekā vietu, kam tāda
nav!

Bauskas novada iedzīvotāju svarīgākās iezīmes viesu vērtējumā

Bauskas novada iedzīvotāju svarīgākās iezīmes novada iedzīvotāju vērtējumā

Simboliskās vietas
Bauskas pilsētā īpaši tiek pieminētas trīs upes: Mūsa, Mēmele un Lielupe - īpaši izceļot šo
upju satekas vietu, Lielupes sākumu - Ķirbaksalu. A. Klepers norāda, ka šobrīd šī vieta netiek
īpaši izcelta. Ir nepieciešams
radīt vides pievilcību konkrētajai vietai, padarot to atraktīvāku un pamanāmāku uzstādot,
pirmkārt, redzamas norādes un,
otrkārt, izveidojot, piemēram,
vides objektu, kas piesaistītu apmeklētājus.
Bauskas pils minēta kā līdzvērtīga simboliskā vieta, kas ir
atpazīstamākā Bauskas vizītkarte plašā publikā. Restaurētās pils
reprezentativitāte un ainaviskums, vēsturiskais nozīmīgums
un pilsētas ģeogrāfiskais novietojums ļauj vēl vairāk akcentēt
šo vietu mūsdienās kā politiski
nozīmīgu notikumu norises vietu. Bauskas novads var lepoties
ne vien ar pili kā unikālu kultūrvēsturisku apskates objektu, bet
piedāvājot to kā norises vietu
vietējas, reģionālas, valsts un starptautiskas nozīmes pasākumiem, parādīt savu profesionalitāti
viesu uzņemšanā un pasākumu organizēšanā. Tas, ka Bauskas novadu, kā pasākumu norises vietu
valsts un starptautiskas nozīmes organizācijas izvēlas aizvien biežāk, ir pierādījums veiksmīgai
sadarbībai pasākumu organizēšanā. Bieži pieminēts Rātslaukums kopā ar atjaunoto rātsnamu, kura
svinīgās telpas līdzīgi kā pils, izmantojamas mazāka mēroga svinīgiem, taču nozīmīgiem notikumiem. Bauskas TIC atrašanās šajā ēkā vēsturiskajam rātsnamam piešķir atbilstošu darbīgumu, bet
laulību ceremonija ir kļuvusi par pieprasītu pakalpojumu ārpus novada robežām. Bauskas vecpilsēta, kas minēta starp simboliskajām vietām, pakāpeniski iegūst šādai vietai atbilstošu noskaņu.
Ārpus Bauskas atpazīstamību iemanto šādi objekti.

Vietējās kopienas
raksturiezīmes
Viena no iespējām
izcelt kopienas raksturiezīmes ir to nošķiršana no kaimiņu
kopienām. Aptaujas
laikā tas tika testēts
salīdzinājumā - ar ko
Bauskas novada iedzīvotāji atšķiras no
jelgavniekiem vai lietuviešiem?

turpinājums 7.lpp
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Bauskas novada vēstneši - personības
Bauskas novadā un tā apkārtnē ir virkne ievērojamu personību gan vēsturiski, gan mūsdienās,

Identitāti ietverošie produkti un pakalpojumi.

Identitātes produkti ir kā novada “eksportprece”, novada vēstneši, kas ar savu funkcionalitāti, dizainu, garšas izcilību vai kādu citu pārākumu savā jomā pārstāv Bauskas novada vērtības.
Uz augstu kvalitāti vērsti produkti, kuri uzsver Bauskas novada kā vietas izcelsmi palīdz veidot
saikni ar citviet Latvijā dzīvojošiem baušķeniekiem, kuri tādējādi dod priekšroku konkrēto produktu iegādei, vienlaikus apzināti vai netīši veicinot novada nodarbinātību. Tie kļūst par dāvinājuma
priekšmetiem novada viesiem, kad nepieciešams materializēt viegli “konvertējamā” veidā kādas no
novada vērtībām: uzņēmējprasmi, radošumu, kvalitāti, gaumi u.c. Nešaubīgs līderis šeit ir Bauskas
alus, kam seko SIA „Kronis”produkti un SIA „Poļu nams” konditoreja.
Zīmolpasākumi

kas ar tiekšanos uz izcilību savā jomā, pamanāmību un reputāciju var palīdzēt stiprināt novada
zīmolvedību.
Identificētās personības - novada vēstnieki var palīdzēt izcelt gan pārstāvēto jomu novadā, emocionāli paspilgtināt kādu no novada attīstības mērķiem, virzieniem, kļūt par patroniem kādai nozīmīgai simboliskai - rituālai darbībai, kas var palīdzēt Bauskas novadam pozitīvā nozīmē izcelties
un veidot plašāku vēstījumu par savām vērtībām. Tāpat tas palīdz nodot personificētu vēstījumu
galvenajām mērķauditorijām, padara stāstus personiskākus, piešķir faktiem cilvēcisku raksturu.
Bauskas pilsētas raksturs un ar pilsētu saistītie izteicieni.
Bauska kā novada centrs ir nozīmīgs zīmolvedības stūrakmens. Nevar neizcelt un nenovērtēt
pilsētas, kā zīmolvedības karoga nesējas lomu. Pētījumā aptaujātajiem bija jānovērtē Bauskas pilsēta, piešķirot tai cilvēciskas īpašības. Pamatojoties uz vārdu “pilsēta” un “Bauska” jēdzienisko saturu un vārdu galotnēm pamatā raksturojums ir sieviešu dzimtē. Spilgtākie no Bauskai veltītajiem
izteicieniem – „Vieda, mazliet noslēpumaina, bet ļoti, ļoti sirsnīga”, „Uzņēmīga, lepna, mierīga”,
„ Saviesīga, komunikabla, draudzīga”, Lepna, ar īsteni mālaini smagu raksturu. Strādīga, rosīga,
inteliģenta, neatkarīga. Dziļu domu glabātāja”.
Dažādās asociācijās par Bauskas novadu biežāk vai dažkārt gan respondentu intervijās, gan medijos pieminēti arī tā sauktie mīmi (memes) - metaforiskas idejas, noteikta uzvedība vai stils, kas
izplatās kultūrā no personas uz personu. Populārākie ir Tante Bauskā, „Laimīgs tas lai sevi sauc,
kas brauc no Bauskas nepiekauts!”
Tradīcijas un rituālās darbības identitātes stiprināšanai
Tradīcijas un rituālās darbības, jeb darbības, kas noteikti ir veicamas saistībā ar Bausku, palīdz
ārmalniekiem justies reģionam, novadam, pagastam vai apkaimei, pilsētai piederīgiem, palīdzēt
izprast vietējumu. Arī vietējiem stiprināt savu piederības sajūtu. Apkopojot iegūto informāciju izceļas piecas tematiskās grupas - Bauskas pils un pilskalna apmeklēšanu, Bauskas alus nogaršošanu
Bauskā, Ķirbaksalas, dabas un upju apskatīšanu, kaušanos un Bauska Kantrī festivāla apmeklēšanu.
Pilnvērtīgi un jēgpilni izmantojot katru no zīmolvedības stūrakmeņiem iespējams stiprināt un
veidot novada tēlu kā vietējā sabiedrībā tā ārpus novada teritorijas. Bauskas novadam ir vairākas
priekšrocības ar kurām tas ir saistošs dažādām mērķgrupām un izceļas starp saviem tiešajiem konkurentiem - Bauska kā ainaviska, kompakta pilsēta, ar labi attīstītu ceļu un citu pilsētu savienojamību. Labi attīstīti sociālie pakalpojumi, bibliotēkas sniegtie pakalpojumi un nākotnes attīstības
ambīciju mērogs, robežošanās ar ārvalstīm - Lietuvu, lielāks saulaino dienu īpatsvars un nedaudz
maigāks klimats. Ikdienas dzīve ir lētāka, nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma un kvalitatīvu tūrisma atpūtas vietu tuvums. Priekšrocība ir arī mazpilsētas kompaktums ar lielu pakalpojumu un
mazumtirdzniecības piedāvājumu. Bauskas novads ar lauksaimniecības dominanci kopumā reprezentē sakoptu vidi un ceļu kvalitāte ir vidēji augstāka visā novadā kopumā par vidējo valstī. Bauskas mazpilsētā pārstāvētas visas reliģiskās konfesijas.
Bauskas novada iedzīvotāji pauž lepnumu, pašpārliecinātību un patriotismu pret Bauskas pilsētu, pagastu un novadu.

Lieliem publiskajiem pasākumiem ir nozīmīga loma novada zīmolvedības stratēģijā. Tie vērsti
uz vietējo sabiedrības iesaisti, piesaista viesus, ļauj citiem apbrīnot vietu. Visredzamākais no šiem
publiskajiem pasākumiem, ar augstāko popularitāti četras reizes apsteidzot otro vietu, ir Bauskas
Kantrī festivāls.
Otrs pasākums, ko atpazīst kā Bauskā notiekošu - ir pilsētas svētki “Bauskas smeķis”. Senās
mūzikas festivāls savu rezonansi sabiedrībā joprojām ir saglabājis, lai gan jau daudzus gadus vairs
nenotiek Bauskā un tieši šī iemesla dēļ veiksmīgi varētu attīstīties 2016.gadā aizsāktais festivāls
“Vivat Curlandia!”, kas risinās Bauskas pilī. Ar radošumu, oriģinalitāti un unikalitāti piesaista Pagalmu svētki un Putras godēšana Bauskas vecpilsētā.

Ar pilnu pētījuma tekstu iespējams iepazīties Bauskas novada pašvaldības mājas lapā
www.bauska.lv, savukārt 2017. gada 11.janvārī plkst.18.00 Bauskas novada iedzīvotāji aicināti uz tikšanos ar pētījuma autoru Andri Kleperu, lai no paša autora dzirdētu svarīgākās
atziņas par to, kā sevi redzam paši, kā mūs redz novada viesi un kas ir tas virziens, kurā,
veicinot novada pievilcību un atpazīstamību, būtu jāskatās.

Ieva Šomina, Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Publikācijas sagatavošanā izmantoti citāti no SIA „Nocticus” izstrādātā pētījuma
„Bauskas novada zīmola attīstības stratēģija pētnieciskā daļa”
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Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas
absolventi gatavojas turpināt studijas
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) Bauskas filiāles profesionālās bakalauru studiju programmu “Skolotājs” un “Komercdarbība un organizācijas vadība”, kā arī pirmā
līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas “Komercdarbības organizācija” absolventi
10.decembrī saņēma diplomus.

varam Svareniekam, uzņēmēju kluba „Bauska 97” prezidentam Indulim Pētersonam, uzņēmējiem
Solveigai Ikertei un Ģirtam Donerblicam, Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājai Lailai
Stapkevičai un Bauskas novada Izglītības nodaļai un personīgi Mārai Bauvarei.
Jau vairākus gadus Bauskas Centrālajai bibliotēkai izveidojusies cieša sadarbība ar Plūdoņa muzeju. Par tradicionālām kļuvušas dzejnieka dzimšanas dienas svinības bibliotēkā un vārda dienas
svinības „Lejeniekos” kopā ar muzeja darbiniecēm Elīnu Kūlu - Braži, Signi Samsoni un skolu
audzēkņiem. Sūtām plūdoniski sidrabaini ziemīgu sveicienu un mīļu paldies muzeja darbiniecēm.
Arvien ciešāka kļūst bibliotēkas sadarbība ar Bauskas muzeju. Liels paldies muzeja direktorei
Baibai Šulcei un muzeja darbiniekiem, jo īpaši Ilvai Strautzelei, Ilgai Balodei un Aigaram Urtānam. Lai arī turpmāk darbi vedas, jo tikai kopīgi darbojoties izdodas kāds patiešām labs darbs, kāda
šogad bija mūsu novadnieka gleznotāja Arnolda Nulīša 120. gadskārtas atcere. Šeit paldies jāsaka
arī darbnīcai „Meistars Gothards” un gleznošanas studijas dalībniecēm par aktīvu līdzdalību šī
pasākuma tapšanā un norisē. Īpašs paldies un laba vēlējumi mākslinieka radiniekiem Ingai Krollei,
Imantam Nullītim un viņa modeles Irēnes Zeidaks radiniekiem Antipinu ģimenei, jo īpaši Līgai
Druviņai un Astrīdai Antipinai.
Gaišus Ziemassvētku vēlējumus sūtām arī Ingai Ūbelei - Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Sporta centrs „Mēmele”” galvenajai speciālistei sporta darbā, Bauskas literātu apvienībai un Rutai
Keišai, represēto klubam „Rēta” un Jānim Zemtautim un Dainai Ziemelei personīgi, kā arī laikraksta „Bauskas Dzīves” redaktorei Anitai Rozentālei ar kolektīvu un „Bauskas Novada Vēstīm” un
Andrai Matuļenko pateicībā par bibliotēkas darbības atspoguļošanu. Nav iespējams nosaukt visus
brīnišķīgos cilvēkus, kuri atbalsta bibliotēkas aktivitātes, labprāt apmeklē gan bibliotēkas lasītavu,
biznesa bibliotēku un abonementu, gan arī labprāt piedalās mūsu veidotajos tematiskajos pasākumos. Paldies viņiem visiem!
Un visbeidzot sūtām vissirsnīgākos sveicienus uz Salaspili, mūsu novadniekam Knutam Skujeniekam, par sadarbību un piedalīšanos, viņa 80. gadskārtai veltītajā Dzejas stundā pie Plūdoņa
pieminekļa, kura spoži saulainajā rudens dienā daudzu baušķenieku sirdis pildīja ar savdabīgo un
gaišo dzejnieka personības enerģiju.

Bauskas Centrālās bibliotēkas darbinieku vārdā - Laimdota Ozoliņa

turpinājums no 1.lpp

Pedagoģijas fakultātes dekāne Inga Stangaine un Sociālo zinātņu fakultātes dekāne Līga Jankova zālē ieveda 35 mantijās tērptus Bauskas filiāles absolventus.
Bauskas filiāles vadītāja Aija Spriņķe savā uzrunā uzsvēra, ka drīz būs 20 gadi kopš RPIVA
Bauskas filiāle kopj savu zinību dārzu, kura vidū aug gudrības ābele, ar kuras augļiem vairākus gadus mielojis katrs no absolventiem. Akadēmijas vadība un mācību spēki, tehniskais personāls ir tie,
kas cenšas padarīt dārzu arvien brīnišķīgāku, sakoptāku un mūsdienīgāku. Tomēr vislielākā loma
dārza attīstībā ir tieši absolventiem, kas, izmantojot augstskolā iegūto un apgūto, attīstot un pilnveidojot sevi, var likt šim dārzam uzziedēt vēl neredzētā krāšņumā pat ziemas spelgonī un sala skavās.
Bauskas filiāle var priecāties par savu studentu sniegumu, jo daudzos diplomos ir redzami tikai
labi, teicami un pat izcili vērtējumi. Ar šādiem diplomiem var lepoties Madara Priede, Laura Barzdeviča, Solvita Liepa, Inese Buzēna, Zanda Kurika, Edijs Priede un Laimonis Vaišla. Visaugstāko
vidējo vērtējumu – 8,6 balles - ieguvusi Madara Priede, kā arī Zanda Kurika - 8,5 balles. Vēl vairāku absolventu vidējais vērtējums ir 8 un vairāk balles. Tie ir Laura Barzdeviča, Inese Buzēna,
Sandra Jankeviča, Zane Āboliņa, Irēna Būmeistare, Zanda Žeglova un Liene Žurevska.
Pedagoģijas fakultātes dekāne Inga Stangaine un Sociālo zinātņu fakultātes dekāne Līga Jankova sveicot absolventus, uzteica tos par labajām sekmēm, izturību un mērķtiecību, aicināja neapstāties pie sasniegtā un turpināt izglītību. . Jau tūlīt pēc Jaunā gada svinībām, 3.janvārī Bauskas
filiālē izglītības bakalauri var pieteikties studijām profesionālajā maģistra studiju programmā “Pedagoģija”. Savukārt pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas
“Komercdarbības organizācija” absolventi var pretendēt uz studiju turpinājumu, lai iegūtu
bakalauru grādu. Vairāki no beidzējiem ir jau izteikuši gatavību to darīt. Viss liecina, ka
nākamā gada sākumā Bauskas filiālē uzsāks mācības jauna grupa profesionālās bakalauru
studiju programmā “Komercdarbība un organizācijas vadība”.
Jaunos pirmsskolas un sākumskolas pedagogus, uzņēmējdarbības speciālistus un uzņēmumu
vadītājus sveica RPIVA sadarbības partnera pārstāve– Bauskas novada pašvaldības izpilddirektore
Ineta Ruhocka, kā arī Bauskas novada administrācijas Izglītības nodaļas metodiķes.
Kā apgalvoja visi absolventi, augstskolā pavadītie gadi paliks atmiņā ar atsaucīgu vadību, zinošiem, pretimnākošiem pasniedzējiem un iegūtajiem draugiem. Viņi savai augstskolai vēlēja, lai viss
izdodas un tās dārzs būtu pilns ar laimīgām sejām, saglabāt košumu un daudzkrāsainību, censties
visu darīt pēc labākās sirdsapziņas, lai vienmēr būtu labi padarīta darba sajūta, savu izaugsmi balstīt
uz augsti profesionāliem mācību spēkiem un mūsdienīgu mācību procesu, izvirzīt pietiekami ambiciozus mērķus un uz tiem virzīties, piesaistīt arvien jaunus studētgribētājus.
Pasākumā valdīja svinīga un reizē sirsnīga, Ziemas svētku ieskaņai raksturīga atmosfēra, ģimeniska vide. Ģimenes vienotību un atbalstu varēja vērot arī priekšnesumos, kurus sniedza absolventes Baibas Rutkas meitiņa Betija ar savu māsīcu Martu Rutku un skolotāju Eviju Kārkliņu.

Aija Spriņķe,
RPIVA Bauskas filiāles vadītāja

Ar Ziemassvētku gaišumu sirdīs
Ziemassvētkos aizdomājamies par gaismu – dabā, sevī un apkārtējos cilvēkos. Skaidrāk saprotam to, cik daudz labu un atsaucīgu cilvēku ikdienā ir mums līdzās. Un tad gribas visus uzrunāt ar
labiem, gaišiem vārdiem un domām, lai vairojas gaišums šajā gada vistumšākajā laikā.
Starp Bauskas Centrālās bibliotēkas atbalstītājiem ir ļoti daudz labu un nesavtīgu cilvēku, kuriem gribas teikt lielu paldies par gadiem ilgo uzticību un sniegto atbalstu. Vispirms sirsnīgs paldies Novada domes priekšsēdētājam Raitim Ābelniekam, deputātiem un domes darbiniekiem par
izpratni un palīdzību dažādu ideju īstenošanā un mūsu māju saimniekiem, Bauskas Kultūras centra
direktoram Jānim Dūmiņam un visiem darbiniekiem, bez kuru aktīvas līdzdalības nebūtu iespējams
neviens tematisks pasākums ārpus bibliotēkas telpām. Sūtām kaimiņiem daudz laba vēlējumu un
radošas veiksmes arī turpmāk.
Ilggadēji sadarbības partneri mums ir skolas, no kurām, pirmkārt, gribas teikt lielu paldies Bauskas Valsts ģimnāzijai un Bauskas sākumskolai un īpaši skolotājām Vijai Cerusai, Inārai Graudiņai,
Initai Nagņibedai, Dainai Ārmanei, Solvitai Lauzējai, Intai Bankai un Aivai Linkevičai. Vienmēr
prieks sadarboties ar Bauskas Mākslas skolas direktori Mārīti Šulci, daudz mākslinieciskas veiksmes arī turpmāk.
Laba sadarbība Bauskas Centrālajai bibliotēkai un Bērnu bibliotēkai veidojas arī ar Bauskas
pilsētas pamatskolu un skolotājām Dinu Almani, Ievu Mašali, Ilzi Žubēri un Ingu Briedi. Paldies
Bauskas 2. vidusskolai un skolotājām Dainai Burcevai un Rutai Dābolai, kā arī Īslīces vidusskolas
skolotājai Ritai Straumītei. Un, protams, visu skolu zinātkārajiem un talantīgajiem jauniešiem, patiess prieks par viņiem.
Bauskas Centrālās bibliotēkas Biznesa bibliotēka sūta siltus sveicienus svētkos saviem sadarbības partneriem - Bauskas novada Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes priekšsēdētājam Ai-

lējāmies noskaidrot arī iedzīvotāju un pašu uzņēmēju viedokli. Atsaucība nebija liela, tomēr ļāva
nepalaist garām kādu svarīgu faktu vai viedokli, kā arī veicināja sabiedrības līdzdalību procesā. Pēc
iesniegtajām anketām konstatējām, ka tajās vairāk tika pieminētas iecienītākās tūrisma vietas, kas
ir pilnīgi pašsaprotami. Priecēja, ka iedzīvotāji, kuri strādā pašvaldībā, tomēr ļoti pamatoti un ar
patriotismu ir izvirzījuši balvai konkrētus uzņēmumus un cilvēkus. Mums bija interesanti vērot, kā
paši tūrisma uzņēmēji novērtē citu uzņēmēju iniciatīvu un ieguldījumu, jo tūrisma attīstības veicināšanā un jaunu produktu radīšanā ir svarīga savstarpējā uzticēšanās un sadarbība”.

Izvērtējot iesniegtos priekšlikumus un TIC speciālistu novērojumus, tika
noteikti astoņi balvu ieguvēji:
1. Andris Kopeika (pašnodarbināts vietējais gids, Iecavas novads) Par ieguldījumu
„Dievdārziņa” attīstībā un devumu tūrisma nozares attīstībā Iecavas novadā;
2. Mārtiņš Mediņš (brīvdabas muzeja „Ausekļu dzirnavas” īpašnieks) Par ieguldījumu muzeja
„Ausekļu dzirnavas” attīstībā un reģionāla mēroga pasākumu veidošanā, tūrisma nozares attīstībā
Vecumnieku novadā;
3. Kristaps Ozols (restorāna “Mūza” īpašnieks).Par „Bauskas smeķis” un citu pasākumu
līdzorganizēšanā un uzņēmēju aktivizēšanā Bauskas novadā, mārketinga aktivitāšu veidošanā;
4. Iveta Burkāne (Mazmežotnes muižas īpašniece).Par ieguldījumu Mazmežotnes muižas
attīstībā un pasākumu organizēšanā Rundāles novadā, atbalstu mārketinga aktivitāšu veidošanā;
5. Laima Indriķe (vietējā gide, Skaistkalnes pag. muzeja „Novadnieki” vadītāja).Par ilggadēju
darbu tūrism nozares attīstībā Skaistkalnē un Vecumnieku novadā;
6. Anita Dzelzkalēja (atpūtas kompleksa “Rožmalas” valdes locekle).Par aktīvu darbu tūrisma
nozares attīstībā Bauskas novadā, atbalstu mārketinga aktivitāšu veidošanā;
7. Jānis Pastars (atrakciju parka „Labirinti” īpašnieks).Par ieguldījumu tūrisma nozares attīstībā
Iecavas novadā, atbalstu mārketinga aktivitāšu veidošanā;
8. Māris Skanis (Bauskas pils muzeja direktors).Par ieguldījumu Bauskas pils restaurācijā un
tūrisma nozares attīstībā Bauskas novadā, par atbalstu mārketinga aktivitāšu veidošanā.
Bauskas „TIC balvu” par sadarbību 2015.gadā saņēma: Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novada
pašvaldība, Rundāles pils muzejs, SIA „Bauskas alus” valdes loceklis Vladimirs Barskovs, viesu
nama „Bērzkalni” šefpavāre Gunta Smaļķe, apskates objekta „Trušu pilsētiņa” saimnieks Ojārs
Narvils, Mežotnes pils speciāliste Ilze Djačuka, zemnieku saimniecības „Vaidelotes” saimniece
Daira Jātniece, SIA „RDD” īpašnieks Ainārs Pastors un laikraksta “Bauskas Dzīve” žurnālists
Vilnis Auzāns.

Bauskas TIC vadītāja, Inese Turkupole-Zilpure

Bauskas muzejā
BAUSKAS MUZEJĀ
apskatāmas:
• Birutas Delles gleznu izstāde “Ciemos Bauskā”. Izstāde apskatāma līdz 2017.gada
22.janvārim
• “Līniju un krāsu spēle”.
Izstāde no Irinas un Andreja
fon Šlipes tērpu kolekcijas.
Izstāde apskatāma līdz 2017.
gada 9.februārim
•Valda
Helmaņa
darbu
izstāde
(28.01.2017–
05.03.2017).Izstādi
atklās
28.janvārī plkst. 13.00.
Bauskas muzejs
SVĒTKU LAIKĀ APMEKLĒTĀJUS GAIDĪS:
23.decembrī
- plkst.10.00 - 16.00
24., 25., 26.decembrī
muzejs slēgts
30.decembrī
– plkst.10.00 – 16.00
31.decembrī un 1.janvārī
slēgts

Bauskas Novada Vēstis

2016.gada 22.decembrī
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Aktuāla informācija
Virzoties uz senatnes pusi, kļūt apņēmīgākiem un
drosmīgākiem

„Rudenāju” aktivitātes Ceraukstē gūst plašu
atsaucību
Ceraukstes pagasta attīstības biedrība „Rudenāji” 2016.gadu noslēdz ar gandarījumu. Pavasarī
biedrībai izdevās iegūt finansējumu Bauskas novada projektu konkursā „Mēs savam novadam”.
Projektu konkursā biedrība startēja ar projektu „Ja gribi labi justies – kusties!”. Projektā bija paredzētas vairākas aktivitātes. Tā kā biedrība ieguva daļēju finansējumu, projekta aktivitātes tika
koriģētas, lai piešķirtais finansējums tiktu izlietots maksimāli efektīvi un no tā labumu gūtu pēc iespējas vairāk Ceraukstes pagasta iedzīvotāju. Projekta īstenošanu ietekmēja tas, ka aktivitātes vairāk tika plānotas tumšajiem, garajiem, nemīlīgajiem rudens vakariem, kad pulkā iešana un kopīga
darbošanās ir visvairāk nepieciešama mundruma un moža noskaņojuma uzturēšanai. Vasaras izskaņā tika sagādāts vingrošanas inventārs un, novembrim sākoties, Ceraukstes pagasta Mūsas ciema
iedzīvotājas reizi nedēļā pulcējas uz kopīgu vingrošanu bērnudārza „Mūsa” telpās. Uz nodarbībām
pieteicās 15 interesenti, tomēr, ņemot vērā telpu ierobežotību, vienlaikus nodarbībā var piedalīties
ne vairāk kā 10 personas, tāpēc paredzam, ka nodarbības varētu notikt divas reizes nedēļā, daloties
pa vecuma grupām. Projekta finansējums vēl paredzēts arī veselīga dzīvesveida nodarbībai Mūsas
ciema senioriem, kura notika 17.decembrī sadarbībā ar SIA”PALMAS A”.
Ceraukstes pagasta attīstības biedrība „Rudenāji” izsaka lielu pateicību Griķu pamatskolas direktorei Daigai Vīlipai par iespēju izmantot bērnudārza zāli un Ingai Ūbelei, kas atsaucās mūsu
lūgumam iepazīstināt mūs ar vingrošanas pamatprincipiem un vingrinājumu demonstrējumiem,
kā arī Mūsas ciema bibliotekārei Rutai Dubinskai par atsaucību un aktivitāšu veicināšanu. Īpašs
paldies novada domes priekšsēdētājam Raitim Ābelniekam par dāsno ziedojumu.
Lai viegli ejamas ir jaunā gada takas.
Lai saules daudz un jauni darbi sauc! Darbīgu 2017.gadu!

Biedrības ,,Rudenāji” valdes locekle Ingrīda Levko

Bauskas Bērnu un jauniešu centra (BJC) 50.dzimšnas dienas jubilejas pasākums Bauskas pilī
2.decembrī pulcēja daudz viesu. BJC direktore Benita Svareniece, atklājot pasākumu, sirsnīgus pateicības vārdus veltīja iestādes pirmajai direktorei Laimdotai Salai, darbiniecēm Smuidrai Hiršfeldei, Veronikai Ruķerei, kā arī ilggadējai direktorei Dzintrai Skurbai.
L.Sala, kas toreizējā Pionieru nama direktores amatā nostrādājusi 30 gadus atzina, ka, raugoties
šodienā ar prieku jāatzīst, ka darbs nav bijis veltīgs, jo daudzi toreizējie jaunieši, kas apmeklējuši
nodarbības „namiņā” izauguši par krietniem cilvēkiem, veidojuši veiksmīgu karjeru.
Gadu gaitā „namiņš” piecas reizes mainījis nosaukumu, bet nosaukuma maiņa nekad nav apstādinājusi bērnu plūsmu uz nodarbībām interešu izglītības iestādē.
Bauskas Bērnu un jauniešu centru svētkos sveica domes priekšsēdētāja vietnieks Alvis Feldmanis, Izglītības nodaļas metodiķe Baiba Stūre un domes deputāts Arnolds Jātnieks.
Valsts izglītības satura centra (VISC) pārstāve Agra Bērziņa pasniedza VISC apbalvojumu „Atzinības raksts” BJC speciālistēm Veronikai Puķei, Ilzei Krieviņai, Ligitai Irbītei, direktorei B.Svareniecei un visam Bērnu un jauniešu centra kolektīvam.
Kolēģus svētkos bija ieradušies sveikt pārstāvji no interešu izglītības centra „Junda”, „Daugmale”,
Talsu BJC, kā arī citu Bauskas novada mācību iestāžu direktori un pārstāvji. Bauskas Mūzikas skolas direktore Anita Velmunska atzina, ka BJC mūsu no vadā ir jauniešu „vārīšanās un kristalizācijas
centrs”, kur katrs var atrast savām interesēm atbilstošas nodarbes.
Pasākumu vadīja mākslinieks Rihards, viesi varēja baudīt arī seno deju grupas „Galms” sniegumu.
Pievakarē Bauskas Kultūras centrā notika svētku dienai veltīts koncerts „Krāsains sapņu karuselis” un izstādes ”Burvīgs mākslas karuselis” atklāšana.
INFORMĀCIJAI
– Bauskas Bērnu un jauniešu centrā šajā mācību gadā darbojas 567 bērni;
– Nodarbības notiek 30 pulciņos
– BJC kopā strādā 25 darbinieki, no kuriem 18 ir pedagogi.

Andra Matuļenko, sabiedrisko attiecību speciāliste

Folkloras kopai „Dreņģeri” jubileja
Decembra sākumā Baukas Kultūras centrā savu 35 gadu jubileju kuplā draugu kolektīvu un bijušo dalībnieku pulkā atzīmēja Codes pagasta folkloras kopa „Dreņģeri”.
Tieši desmit gadus folkloras kopu „Dreņģeri” vada Ināra Grēniņa, kura 2006.gada rudenī piekrita
turpināt vadītājas Skaidrītes Kuķalkas iesākto un 15 gadu garumā darīto darbu. Šajos desmit gados ir
padarīts ļoti daudz – tie ir bijuši neskaitāmi daudz tepat Bauskas novadā, kaimiņu novados, visā Latvijā, Lietuvā. Tās dziesmas, kas iemācītas, jaunapgūtas, apdarinātas un nestas klausītājiem. Tāpat tie
ir jautri latvju deju soļi, ar kuriem kopas dalībnieki spēj iekustināt jebkuras paaudzes ļaudis. Arvien
kuplāks ir arī apgūto un izmantoto mūzikas instrumentu skaits. Svētkiem tika sagatavota fotogrāfiju
prezentācija, kurā apkopots pēdējos piecos gados padarītais, kā atskats no 30 gadu jubilejas.
Jubilejas reizē Bauskas novada domes Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas priekšsēdētāja
Inita Nagņibeda pasniedza Atzinības rakstu folkloras kopai, vadītājai Inārai Grēniņai, dalībniecei
Dainai Francei, kura kopš kolektīva dibināšanas ir apkopojusi it visu „Dreņģeru” vēsturi fotogrāfijās, attēlos un rakstos. Pateicības raksts – ilggadējiem dalībniekiem: Ainai Šapalei, Jānim Teterim
un Alberta Auzāna tuviniekiem.
Kopā ar otrās Adventes svecīšu liesmiņām kopas dalībnieki iededza piemiņas svecītes Ilgai un
abiem Albertiem.
Vadītāja un dalībnieki pateicas Bauskas Kultūras centra kolektīvam par rūpēm un gādību, izmantojot centra telpas, bet vislielāko prieku pauž par iespēju iegādāties vairākus mūzikas instrumentus,
kas ir kā dāvana no Bauskas novada Domes un Codes pagasta pārvaldes.

Solvita Rotberga, Codes pagasta kultūras pasākumu organizatore

Lai gaišāka top sirds
Gaiši, sirsnīgi un emocionāli izskanējis mūsu gadskārtējais audzēkņu un pedagogu Ziemassvētku
koncerts, kurš pulcināja pilnu zāli ar klausītājiem.
Koncertu ieskandināja pirmsskolas grupas bērni, izpildot latviešu tautas dziesmu „Sidrabiņa lietiņš lija”. Neliels satraukums jaunajiem māksliniekiem bija pirms uzstāšanās, jo tiem pirmsskolas
vecuma bērniem, kuri apmeklē „trešdienas” mūzikas skolu tā bija pirmā uzstāšanās. Koncertu turpināja un ar solo instrumentu priekšnesumiem un dažādu sastāvu ansambļiem publiku priecēja
audzēkņi un pedagogi.
Kora dzidrais un dinamiski niansētais izpildījums saviļņoja klātesošos ar Cēzara Franka dziesmu
„Panis Angelicus”. Dziesmas skanējumu papildināja vijolnieku ansamblis, kurš bagātināja skanējumu izpildot skaņdarbu skolotājas Aivas Avotiņas aranžijā.
Koncertā uzstājās 1.-2. kora klases ansamblis, flautiste Leina Simanoviča, pianiste Kate Kononova, Lelda Rādena, Elvita Grišule, Ieva Vaivare un Gatis Breijers. Topošās absolventes flautas klases
audzēknes Klēras Kuļikauskas izpildījumā spoži izskanēja tehniski sarežģītais F.Šūberta skaņdarbs
„Variācijas par Rosīni tēmu”.
Vijolnieču Līgas Vaivares, Ances Ūdres izpildījumā skanēja valši un mazurkas, savukārt vijolnieku ansamblis, kurš šogad ir ieguvis nosaukumu „Sekstakords” izpildīja Ziemassvētku noskaņas
piepildīto neapolitāņu dziesmu „Santa Lučia” un regtaimu „Saldējums”. Emocionāli piesātināti un
muzikāli niansēti izskanēja pedagoga Ikara Ruņģa 4.sitaminstrumentu klases audzēkņa Armanda
Rutkovska atskaņotais populārais un smeldzīgais E.L. Vēbera „Memory” no mūzikla „Operas
spoks”. Akordeonista Emīla Upenieka izpildījumā pārliecinoši izskanēja Paolo Picigoni „Gaismas
un ēnas”, bet „Skumjo dziesmu” smeldzīgi gaiši izpildīja Diāna Pauloviča. Saksofonisti Artūrs
Macpans, Lizete Zaļkalne, Gerda Veršinska, Aksels Griba uzstājās ansamblī, savukārt Lizete un
Artūrs spēlēja arī solo. Daudzveidīgi bagātīgu priekšnesumu sniedza mūsu puišu sitaminstrumentu
ansamblis. Savukārt jaunā akordeonista Vadima Cvetkova izpildītais tehniski sarežģītais skaņdarbs
„Koncertburleska” klausītājus aizrāva tik ļoti, ka zālē skanēja ilgi aplausi un ovācijas.
Par tradīciju mūsu skolas koncertos ir kļuvusi pedagogu uzstāšanās. To vienmēr gaida gan audzēkņi, gan klausītāji. Šoreiz skolotājas Zanes Jurēvicas, Lauras Meždreijas un Evijas Kārkliņas
izpildījumā skanēja dinamiski daudzveidīgas skaņdarbs „Trio”.
Īpaši emocionāls un saviļņojoši pārsteidzošs bija mirklis, kad kopā muzicēja koris, solists, dziesmas „Svētkus gaidot” autors un mūsu skolas darbinieks Māris Sloka. Pavadošā grupā spēlēja pedagogs Ikars Ruņģis un ģitārists Armands Rutkovskis, flautas solo fantastiski izpildīja skolotāja Zane
Jurēvica.
Koncerta skatuviskajā noformējumā tika izmantotas laternas, ka simbolizēja gaišumu un siltumu,
bet skatuves un koncertprogrammas noformējumā katrs audzēknis, pedagogs varēja atrast savu vārdu kopīgajā vizuālajā simbolā sirds kontūras veidā.
Paldies visiem audzēkņiem un skolotājiem par gaišas noskaņas radīšanu ceļā uz Ziemassvētkiem!

Anita Velmunska, Bauskas Mūzikas skolas direktore

Izcilā Tēvzemes brīvības cīnītāja Mikalīna Supe
saņem Aizsardzības ministrijas apbalvojumu
Latvijas Republikas Aizsardzības
ministrijas Goda rakstu par Tēvzemes mīlestību un ieguldījumu Latvijas neatkarības atgūšanā 6.decembrī
mūsu novadniecei Mikalīnai Supei
pasniedza Latvijas Zemessardzes
54. inženiertehniskā bataljona zemessargs Raitis Purmalis. Viņš atzina, ka ir liels gods būt pie tik izcilas
un varonīgas sievietes, kas savā laikā
Tēvzemes mīlestību likusi augstākos
svaru kausos par savu dzīvību.
M.Supes mūžs ir garš un bagāts.
Šogad sirmā kundze jūlijā atzīmējusi savu 90. dzimšanas dienu. Bagāts mūžs gan daudziem gaišiem un sirsnīgiem brīžiem, gan arī necilvēcīgām grūtībām, ciešanām un Gulaga šausmām Vorkutā.
Mikalīnas kundze ir dzimusi Latgales pusē krietnu saimnieku ģimenē, kur izaugusi un agros jaunības gados kopā ar brāli Pēteri Supi cīnījusies par Latvijas neatkarību. Vairākus gadus Mikalīnas
kundze aizvadījusi kopā ar citiem cīņu biedriem slēpjoties mežā.
Par M.Supi sarakstītas grāmatas, tapuši arī raksti dažādos izdevumos. Pašreiz Mikalīnas kundze
dzīvo pansionātā „Derpele”. Kā sacīja struktūrvienības vadītāja Dzintra Lapiņa, „Mikiņa” par vientulību sūdzēties nevar, jo savā laikā palīdzējusi un labi satikusi ar ļoti daudziem cilvēkiem. Tagad
viņai draugu un apmeklētāju netrūkst.
Aizsardzības ministrijas apbalvojuma pasniegšanas dienā Mikalīnas kundzi sveica arī Bauskas
novada domes priekšsēdētāja vietnieks Alvis Feldmanis, daudzfunkcionālā sociālās aprūpes centra
„Derpele” vadītāja Inta Savicka, jauku muzikālu apsveikumu bija sagatavojuši Bauskas sākumskolas audzēkņi.

Andra Matuļenko,
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Sports novadā
SPORTA LAUREĀTS

17.decembrī, lai atskatītos uz 2016.gadā paveikto, Īslīces kultūras namā pulcējās Bauskas novada spēcīgākie, ātrākie, veiklākie, meistarīgākie un visādā citādā ziņā aktīvākie novada sportisti,
sporta aktīvisti, veterāni. Bauskas novada „Sporta laureāts” allaž pulcē lielu skaitu mūsu puses
ļaudis, jo esam viens no sportiskākajiem novadiem Latvijā. To pierāda gan mūsu lieliskie rezultāti
dažāda mēroga sporta sacensībās, gan novada sportot gribētāju skaits.
Aizvadīts Olimpiskais gads. Mūsu puses sportisti gan nepiedalījās RIO spēlēs, taču novads bija
kupli pārstāvēts Latvijas IV Olimpiādē, kas vasaras vidū risinājās Vidzemē-Valmierā un Cēsu pusē.
Olimpiādē piedalījās vairāk kā 100 pašvaldības, no kurām 54 izcīnīja medaļas, starp tām 10. vietā
mūsu lieliskie sportisti. Savukārt savu spēcīgākā novada titulu nosargājuši Bauskas sporta veterāni-atkal pirmie starp novadiem un ceturtie absolūtajā vērtējumā aiz Rīgas, Jūrmalas un Daugavpils
pilsētām.
Savā svētku uzrunā klātesošajiem, sporta centra „Mēmele” direktore Līga Rimševica pateicās
novada sportistiem, treneriem un sporta aktīvistiem par kopīgo devumu Bauskas novada labā vārda
nešanu ārpus mūsu novada robežām. Sporta centrs lepojas ar sava novada aktīvajiem un sportiskajiem iedzīvotājiem.
Bauskas novada priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks augstu novērtēja novada sportiskos sasniegumus, un uzsvēra sportistu lomu Bauskas novada tēla veidošanā.
Savu sveicienu sportistiem nodeva arī ilggadējā sadarbības partnera, laikraksta “Bauskas Dzīve” galvenā redaktore Anita Rozentāle.
Vakara vadītājas Initas Nagņibedas aicināti pirmie apbalvojumu saņēma mūsu puses sporta veterāni, kuri šajā gadā svinējuši ievērojamas jubilejas. Katram laureātam tika pasniegta īpaši sagatavota balva, kuru apgleznojusi mūsu novada māksliniece Aiva Linkeviča.
Bauskas novada jubilāri 2016:
1. JĀNIS BĒKA 75
2. INDULIS JAUDZEMS 75
3. PĒTERIS RĀJEVS 70
4. HARIJS GRIŠČENKO 70
5. BROŅISLAVS BULS 70
6. PĒTERIS ALEKSAŠINS 70
7. JĀNIS JEGOROVS 70
8. DAINIS PAVILONS 65
9. ARNO HEINRIHSONS 65
10. IVARS MIZIŠS 65
11. LIJA BULĀNE 60
12. MĀRA PAVILONE 60
13. INESE GĀGA 60
14. DZINTRA LAPIŅA 60
15. BOGDANS KOHANOVSKIS 60
16. VLADIMIRS IĻJINS 60
17. IVARS KALADA 60
18. ATIS SLAKTERS 60
Ar interesantu scenārija “piesitienu” skatuves priekšā tika aicināti Bauskas novada pagastu un
pilsētas pārstāvji, kuru ieguldījumu sportisko aktivitāšu veicināšanā novērtējuši sporta pasākumu
organizatori:
1. BRUNAVAS PAGASTĀ - JĀNIS DUNKULIS
2. ĪSLĪCES PAGASTĀ - NAURIS SMAĻĶIS, KONSTANTĪNS MALIŠEVS
3. CODES PAGASTĀ - ARMĪNS TIMINSKIS

4. GAILĪŠU PAGASTĀ - RENĀRS GUMBELIS
5. MEŽOTNES PAGASTĀ - AIVIS ĀNS, RUSLANS KURAŠEVIČS,
VLADISLAVS KURAŠEVIČS
6. CERAUKSTES PAGASTĀ - ĢIRTS DUBINSKIS
7. VECSAULES PAGASTĀ - KRISTAPS KĻAVIŅŠ
8. BAUSKAS PILSĒTĀ - ARNIS KORŅENKOVS
Pasākuma kulminācija bija aizvadītā gada labāko
sportistu nominēšana. Praktiski visās nominācijās
kandidāti bija jau vairākkārtēji iepriekšējo gadu laureāti. Bet ko tu stipram padarīsi? Šie sportisti ikdienā, gatavojoties kārtējai sacensību sezonai, aizvada
smagus treniņus.
Par 2016. gada labākajiem sportistiem tika
atzīti Latvijas olimpiādes zelta medaļnieki -JĀNIS
BALTUŠS UN ILONA DRAMAČONOKA, veterānu nominācijās Pasaules veterānu čempione 64 lauciņu dambretē REGĪNA PIRONENA un Pasaules
čempionāta brīvajā cīņā veterāniem bronzas medaļas ieguvējs IGORS SLAKTERS, par labāko tehnisko sporta veidu sportistu kļuva ūdensmotosportists,
Eiropas čempions UVIS SLAKTERS, par labāko
sportistu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām- AIVARS
VANCĀNS. Nominācijā Labākā Bauskas novada
sporta spēļu komanda balvu saņēma Latvijas Olimpiādes bronzas medaļu ieguvēji -BAUSKAS NOVADA FLORBOLA IZLASE.
Par Bauskas novada gada notikumu sportā, Sabiedriskā sporta lietu padome atzina jaunās un talantīgās ūdensmotosportistes ENDIJAS ZAUMANES
divus uzstādītos Pasaules rekordus.
Aizvadīts vēl viens, sportiski aktīvs, patīkamiem
pārsteigumiem, labiem rezultātiem, arī skumjiem zaudējumiem piepildīts gads. Šajā gadā mums
nācies atvadīties no cilvēkiem, kuriem sports bija viņu dzīves sāls. Arī gada izskaņā saņemta skumju vēsts - Ziemassvētku gaidīšanas laikā mūžībā aizgājis Invalīdu sporta un rehabilitācijas biedrības
„Bauska” dibinātājs un vadītājs Ilgonis Rencis – cilvēks, kurš visu savu mūžu veltījis Bauskas
novada sporta attīstībā.

GALDA TENISS

Decembra pirmajās brīvdienās Bauskas novada pašvaldības sporta bāzes spēļu zālē pulcējās galda tenisa spēles cienītāji no dažādiem Latvijas novadiem un pilsētām un viesi no Lietuvas. Vairāk
kā 80 dažāda vecuma sportisti aizvadīja divas, aizraujošām cīņām piepildītas, sacensību dienas.
Par sporta centra „Mēmele” balvām sacentās gan Latvijas reitinga pirmā divdesmitnieka spēlētāji,
gan iesācēji.
I līgas turnīrā startēja 18 dalībnieki. Meiteņu konkurencē nepārspēta palika meistarīgā Lietuvas
spēlētāja Laura Simulionite, otrajā vietā galda tenisa kluba „Namejs” pārstāve Jana Steļmačenoka,
bet bronzas godalga bērnu jauniešu centra (BJC) „Laimīte” sportistei Viktorijai Prohorovai. Puišu
sacensībās pirmo un otro vietu sadalīja Vecumnieku sporta skolas pārstāvji Mareks un Māris Eņģeļi, bronza viesim no kaimiņu republikas Povilam Rimkevičum.
II līgas sacensībās piedalījās 34 dalībnieki. Meiteņu grupā, sagādājot patīkamu pārsteigumu sev
un trenerim Modrim Indriksonam, par čempioni kļuva baušķeniece Ance Šastakoviča, sudraba godalga Iecavas galda tenisa skolas pārstāvei Līvai Bogdanovičai, bet bronzas medaļa Zanei Grīvanei
no Rīgas.
Augstākās līgas sacensībās iesaistījās 30 dalībnieki. Dāmu turnīrā veiksmīgākā izrādījās Laura
Pavāre BJC „Laimīte”, otrā vieta šajā reizē jūrmalniecei Ievai Vējai, bet bronzas godalga Birzgales
galda tenisa trenerei Ievai Mazjānei.
Vīru sacensības, kā ierasts, izvērtās sīvas. Meistarībā mērojās gan gados jauni, gan jau veterānu
vecuma galda tenisisti. Kā jau varēja prognozēt, par sacensību uzvarētāju kļuva alojietis Jānis Svīķis, jau otro posmu pēc kārtas, sudraba medaļa tiek Jūrmalas galda tenisistam Nikolajam Golubevam, bet bronza Jāņa brālim Mārtiņam Svīķim.
Nākošā sporta centra „Mēmele” balvu izcīņas kārta iecerēta nākošā gada martā.
Ziemassvētki,
Un egļu smarža liega...
Nāk Jaunais gads,
Un viegli baltas pārslas slīd.
Bet sirdi nevar ieputināt sniegā,
Tai jāiet lielus sapņus piepildīt.
Sporta centra „Mēmele” kolektīvs visiem Bauskas novada ļaudīm novēl gaišus un sirsnīgus
Ziemassvētkus, sportisku, jauniem sasniegumiem piepildītu Jauno gadu!

Inga Ūbele, sporta centra “Mēmele” galvenā speciāliste
FOTO Ivars Bogdanovs “Bauskas Dzīve”

Pateicība
Šai baltajā klusumā – brīdi stāt,
Pavērties zvaigznēs un padomāt.
Šai baltajā klusumā iespējams viss,
Kas vēl nav bijis un noticis..
Laika ritējums ir neapturams – jau gada nogale un gada pēdējais mēnesis klāt. Vēl tikai Ziemassvētki un laikrādis iezvanīs 2017.gadu. Šis ir laiks, kad gribas uz mirkli nolikt malā ikdienas
rūpes un steigu, lai pārdomātu līdzšinējo veikumu un pateiktu paldies sadarbības partneriem, kolēģiem, labvēļiem un visiem, kas atbalstīja mūs sociālajā darbā. Īpašs paldies: Bauskas novada domes
transporta nodaļas vadītājam Andrim Juškevicam un jaukajiem šoferīšiem, Bauskas novada bāriņtiesas un Izglītības nodaļas kolēģiem, izglītības iestāžu kolektīviem, nodibinājuma “Palīdzēsim.
lv” meitenēm, PII “Pasaulīte” grupas “Bitītes” audzinātājām un vecākiem, SOS Bauskas ģimeņu
atbalsta centra kolektīvam, Seržānu audžuģimenei.
Novēlam, lai ar gaišām domām, siltumu un dāsnumu sirdī ejam pretī Ziemassvētku brīnumam
un Jaunajam gadam! Lai, ticot brīnumam, kaut brīdi jūtamies laimīgi! Lai aizmirstam rūpes, piedodam saviem pāridarītājiem, lai pieņemam pasauli tādu, kāda tā ir, ja pašiem nav spēka un drosmes
to mainīt uz labu!

Dina Romanovska un Arta Manuša,
Bauskas novada Sociālā dienesta sociālās darbinieces
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Jaunatnes sports
JAUNATNES SPORTA LAUREĀTS 2016
Bauskas Kultūras centrā 16.decembrī notika ikgadējais Bauskas un Rundāles novada bērnu un jaunatnes sporta pasākums „Jaunatnes sporta laureāts 2016”. Ir noslēgusies vēl viena sezona bērnu un
jaunatnes sporta aktivitātēs. Gads mūsu novada jaunajiem sportistiem bijis īpaši veiksmīgs. Izcīnītas
uzvaras ne tikai Latvijas valsts čempionātos, bet arī starptautiskās sacīkstēs. Desmit sporta veidos tika
apbalvoti 104 sporta laureāti, un 58 sportisti saņēma veicināšanas balvas. Īpaši gribētos atzīmēt vieglatlēta Laura Kaufmaņa uzstādīto Latvijas rekordu diska mešanā junioriem (53,05 m.), kā arī mūsu
novada ūdens motosportistes Endijas Zaumanes sasniegtos divus pasaules ātrumrekordus JT 250 laivu
klasē. Liels prieks, protams, ir arī par mūsu florbolistu izcīnīto trešo vietu Latvijas Olimpiādē.
Kopā ar sportistiem priecājas arī viņu treneri, kuri ar savām zināšanām un entuziasmu ir palīdzējuši sasniegt augstvērtīgos rezultātus. Arī jauno sportistu vecāki un atbalstītāji nav žēlojojuši laiku
un līdzekļus, palīdzējuši audzināt mūsu izcilnieku paaudzi. Bērnu un jaunatnes sporta skola lepojas
ar saviem atbalstītājiem – ģimenēm, entuziastiem, sabiedriskajiem treneriem. Tie ir ļaudis, kuriem
patiesi rūp savu bērnu un visa novada jauniešu fiziskā attīstība, viņu veiksmes un neveiksmes.
Galda tenisā: Daigai Muceniecei.
Brīvajā cīņā: Anatolijam Abramovam, Baibai Rutkai.
Dambretē: Elgaram Lepsim, Mārim Bergam.
Basketbolā: Jurija Brazjuļa ģimenei, Uvja Slaktera ģimenei, Normunda Burmistrova ģimenei, Marinai Eisakai, Ingūnai Škutānei – Kustavai, Arņa Simsona ģimenei, Mārča Rācenāja ģimenei, Jura
Artimoviča ģimenei, Jāņa Bulkas ģimenei.
Vieglatlētikā: SIA „LINAS AGRO” valdes priekšsēdētājam Armandam Raguckim, Māra Upenieka ģimenei.
Ūdens motosportā: Miervaldim Zaharčenokam, Jānim Zaumanim, Atim Slakterim
Paldies Bauskas novada domei un administrācijai: Raitim Ābelniekam, Jānim Kalinkam, Inetai
Ruhockai, Voldemāram Čačam, Andrim Juškevicam, Ievai Šominai, Ilzei Tijonei.
Paldies laikraksta „Bauskas Dzīve” komandai: Anitai Rozentālei, Artūram Dulbem, Uldim Varnevičam.
Bauskas novada jaunatnes sporta laureāti florbolā: Dinārs Vaitaitis, Pēteris Zeltiņš, Toms
Niedre, Rihards Mallons, Gints Velmunskis, Armands Lauva, Elvis Holsts, Rolands Kovaļevskis,
Aivis Barkovskis, Romualds Paulovičš,Valdis Vāvers, Ņikita Maksurovs, Lotārs Melderis, Reinis
Kirilko, Zigmārs Liepa, Uģis Ritvars Jirgensons, Artis Barkovs.

Atzinības raksts dambretē: Sanija Valinika, Amanda Opočkina.
Treneri: Inga Bernāte, Ilgvars Ūdris, Jeļena Vederņikova.
Bauskas novada jaunatnes sporta laureāti brīvajā cīņā: Daniels Lavrinovičs, Edijs Rutka, Edgars Grišulis, Markuss Straumanis, Dāvis Rimševics, Jēkabs Ķikurs, Krišjānis Ķikurs, Kitija Kanapecka, Artūrs Alksnis,
Atzinības raksts brīvajā cīņā: Marta Rutka, Betija Rutka, Rūta Rutka, Keita Bērzleja, Laura
Jonase, Andrejs Maslobojevs.
Treneri: Jurijs Ručkanovs, Andrejs Vasiļjevs.
Bauskas novada jaunatnes sporta laureāti futbolā: Elīza Spruntule, Ritvars Briedis, Renāte
Gaugere.
Atzinības raksts futbolā: Ričards Rapševics, Rainers Jegorovs, Ivo Jarmaļuks, Kristers Panteļejevs, Adrians Danoss, Rihards Birznieks, Ēriks Markalovs, Edvīns Mučička, Tomass Valts Jirgensons, Treneris: Arturs Kupčiuns
Bauskas novada jaunatnes sporta laureāti ūdens motosportā: Nils Rets Slakteris, Elīza Lakoviča-Lakovica, Varis Jātnieks, Endija Zaumane, Laura Lakoviča-Lakovica, Miks Zaharčenoks, Toms
Bundzinskis, Kristers Mangins, Ralfs Zaharčenoks, Roberts Katkovskis, Kristers Latuns, Anaisa Žuravļa.
Treneris: Reinis Paegle
Bauskas novada jaunatnes sporta laureāts novusā: Žanis Pilickis.
Treneris: Aldis Pavilons
Bauskas novada jaunatnes sporta laureāts tekvando: Inese Tarvida, Jolanta Tarvida.
Bauskas novada jaunatnes sporta laureāti vieglatlētikā: Ilona Dramačonoka, Solvita Dzilnava,
Amanda Savicka, Emīls Rūgums, Roberts Gļauda, Elīza Puķāne, Lauris Kaufmanis, Dāvis Kaufmanis, Ģirts Dubinskis, Sendija Jakabsone, Raivo Saulgriezis, Einārs Lazdiņš, Gerda Kerija Dreimane, Arnolds Fridrihsons, Haralds Ladusāns, Dāvids Kutra, Krišjānis Upenieks, Mario Segliņš, Ralfs
Strioga, Valts Smilga, Rinalds Smilga, Samanta Repse, Aksels Griba, Rendijs Griba, Arvis Sūna,
Lauris Artimovičs, Jorens Maskals, Andris Skadiņš.
Atzinības raksts vieglatlētikā: Jānis Strazdiņš, Santa Ģērve, Keitija Liepa.
Treneri: Aina Indriksone, Ilona Dramačonoka, Ilze Ladusāne, Raivis Maķevics, Vilnis Zariņš,
Linda Jakutāviča.
Pasākumā tika suminātas vispārizglītojošās mācību iestādes to skolotāji un direktori. Latvijas
Olimpiskās komitejas goda rakstu „Par ieguldījumu bērnu un jaunatnes sporta attīstībā Bauskas novadā” Bauskas 2. vidusskolas direktorei Verai Grigorjevai pasniedza LOK ģenerālsekretārs Žoržs
Tikmers, kā arī Olimpiešu kluba izpildirektore Baiba Veisa izteica atzinību Bauskas sākumskolas
direktorei Linutai Ģerģei un Bauskas pamatskolas direktoram Jānim Rumbam.
1. Bauskas un Rundāles novada skolēnu sporta spēļu 1.vietas ieguvēja kopvērtējumā 1.skolu grupā
2015./2016.mācību gadā – ĪSLĪCES VIDUSSKOLAI. Direktore Irina Vargušenko, sporta skolotāja
Ilze Ladusāne.

Treneri: Ingus Panteļejevs, Agris Grandovskis, Normunds Gruckis
Bauskas novada jaunatnes sporta laureāti basketbolā: Mārtiņš Ābele, Miks Cepure, Roberts
Cers, Niks Konstantīns Dibets, Matīss Gulbis, Anrijs Janševskis, Reinis Krūmiņš, Artis Lagužnieks,
Endijs Monkevičs, Jānis Rācenis, Armands Segliņš, Reinis Solzemnieks, Alens Andrejevs, Lauris
Artimovičs, Arnolds Fridrihsons, Dāvis Karļuks.
Atzinības raksts basketbolā: Kristians Lauva, Arvis Sūna, Ivo Karja, Henrijs Obolevičs, Raimonds Lavenieks, Ričards Kalinka, Daniels Brazjuļs, Ralfs Brazauskis, Roberts Smilga, Edijs Luņ2. Bauskas un Rundāles novada skolēnu sporta spēļu 2.vietas ieguvēja kopvērtējumā 1.skolu grupā
ģis, Hardijs Mankēvičs, Nils Rets Slakteris, Emīls Polovko, Kaspars Pīpiņš, Rihards Rācenājs, Aleks 2015./2016.mācību gadā – BAUSKAS 2.VIDUSSKOLAI. Direktore Vera Grigorjeva, sporta skoloSimsons, Artis Brazauckis, Krišjānis Kugrēns, Kristiāns Zvirbulis, Ralfs Bēka, Markuss Kardovočs, tāja Jeļena Vederņikova, sporta skolotājs Aleksejs Grigorjevs.
Adrians Augusts, Dāvis Smiltnieks, Ervīns Eisaks, Eduards Maikūns, KristersRudevičs, Markuss
3. Bauskas un Rundāles novadu skolēnu sporta spēļu 3.vietas ieguvēja kopvērtējumā 1.skolu grupā 2015./2016.mācību gadā – BAUSKAS VALSTS ĢIMNĀZIJAI. Direktors Raimonds Žabovs,
sporta skolotājs Ivars Prīsis, sporta skolotājs Andrejs Vasiļjevs.
4. Bauskas un Rundāles novada skolēnu sporta spēļu veicināšanas balvu kopvērtējumā 1.skolu
grupā 2015./2016.mācību gadā – BAUSKAS SĀKUMSKOLAI. Direktore Linuta Ģerģe
1. Bauskas un Rundāles novada skolēnu sporta spēļu 1.vietas ieguvēja kopvērtējumā 2.skolu grupā
2015./2016.mācību gadā – VECSAULES PAMATSKOLAI. Direktore Lilija Bula, sporta skolotājs
Arturs Kupčiuns.
2. Bauskas un Rundāles novada skolēnu sporta spēļu 2.vietas ieguvēja kopvērtējumā 2.skolu grupā 2015./2016.mācību gadā – CODES PAMATSKOLAI. Direktore Laila Jurcika, sporta skolotāja
Linda Jakutāviča.
3. Bauskas un Rundāles novada skolēnu sporta spēļu 3.vietas ieguvēja kopvērtējumā 2.skolu grupā 2015./2016.mācību gadā – GRIĶU PAMATSKOLAI. Direktore Daiga Vīlipa, sporta skolotāja
Ināra Klimoviča, sporta skolotāja Sanita Platonova – Simsone.
4. Bauskas un Rundāles novada skolēnu sporta spēļu veicināšanas balvu kopvērtējumā 2.skolu
grupā 2015./2016.mācību gadā – MEŽOTNES PAMATSKOLAI. Direktore Daina Lapkovska.
1. Bauskas un Rundāles novada skolēnu sporta spēļu 1.vietas ieguvēja kopvērtējumā vidusskolu
grupā 2015./2016.mācību gadā – BAUSKAS VALSTS ĢIMNĀZIJAI. Direktors Raimonds Žabovs, sporta skolotāji: Ivars Prīsis un Andrejs Vasiļjevs.
2.Bauskas un Rundāles novada skolēnu sporta spēļu 2.vietas ieguvēja kopvērtējumā vidusskolu grupā 2015./2016.mācību gadā – KANDAVAS LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKUMA SAULAINES TERITORIĀLAJAI STRUKTŪRVIENĪBAI. Struktūrienības vadītāja Laila Jirgensone;
sporta skolotāja Ingūna Šekava.
3. Bauskas un Rundāles novadu skolēnu sporta spēļu 3.vietas ieguvēja kopvērtējumā vidusskolu
Kaufmanis, Kristaps Zviedris, Maikls Burmistrovs, Braiens Burmistrovs, Adrians Šukelovičs, Gus- grupā 2015./2016.mācību gadā BAUSKAS 2.VIDUSSKOLAI. Direktore Vera Grigorjeva, sporta
tavs Škutāns, Ēvalds Savickis.
skolotāja Jeļena Vederņikova, sporta skolotājs Aleksejs Grigorjevs.
4. Bauskas un Rundāles novada skolēnu sporta spēļu veicināšanas balva kopvērtējumā vidusskolu
Treneri: Māris Šekavs, Līga Rimševica, Juris Ojāru.
Bauskas novada jaunatnes sporta laureāti galda tenisā: Karīna Gailīša, Ance Šastakoviča, Da- grupā 2015./2016.mācību gadā UZVARAS VIDUSSKOLAI. Direktore Elita Borkovska.
Gads tuvojas noslēgumam, un jaunais ar darba sparu sagaida mūs visus, uzlikdams tiekties un
niela Kučinska, Kristers Odziņš.
sasniegt jaunus un aizvien augstākus mērķus.
Treneris: Modris Indriksons
Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sportas kolektīvs un direktore skola visiem novada iedzīvotāBauskas novada jaunatnes sporta laureāti dambretē: Everts Rūdolfs Lepsis, Toms Brigmanis,
Ardis Māskis, Emīls Artis Elmanis, Oksana Paegle, Dace Degole, Linda Krūmiņa, Reinis Štāls, De- jiem novēl veselību, neatlaidību un veiksmi jaunajā 2017.gadā!
nijs Vilhelms Krauklis, Pāvels Seredickis, Niks Naidžels Zeltiņš, Maruta Opočkina.
Aivars Solzemnieks, Bauskas BJSS metodiķis

12 2016.gada 22.decembrī

Bauskas Novada Vēstis

Informācija, sludinājumi, ziņojumi
Kultūras pasākumu plāns decembrim, janvārim
23.decembrī plkst. 21.00

Īslīces kultūras namā

Ziemassvētku balle “Brīnumu gaidot!” Spēlē: grupa „Lustīgais Blūmīzers” Ieeja:
5 EUR

25.decembrī plkst. 10.00

Ceraukstes Tautas namā

Ziemassvētku eglīte pirmsskolas bērniem

25.decembrī plkst. 12.30

Vecsaules saieta namā

Ziemassvētku pasākums Vecsaules pagasta pirmsskolas vecuma bērniem

25.decembrī plkst. 15.00

Codes pamatskolā

Ziemassvētku pasākums Codes pagasta pirmsskolas vecuma bērniem

25.decembrī plkst. 17.30

Dāviņu Kultūras centrā

Ziemassvētku sarīkojums pagasta pirmsskolas vecuma bērniem un viņu vecākiem.
Ciemos gaidīs sniegavīriņš OLAFS un rūķu saime.

25.decembrī plkst. 20.00

Ceraukstes Tautas namā

Ziemassvētku koncerts Piedalās: māksliniece Antra Eņģele un koris “Sarma”

25.decembrī plkst. 22.00

Ceraukstes Tautas namā

Vecā gada atpūtas vakars pie galdiņiem Spēlē: Aldis un Oļegs (Dobele)

26.decembrī plkst. 12.00

Īslīces kultūras namā

Ziemassvētku eglīte “Zem lielās rūķu mices” Īslīces pirmsskolas vecuma bērniem

26.decembrī plkst. 14.00

Brunavas klubiņā

Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma bērniem

26.decembrī plkst.16.00

Codes pamatskolā

Ziemassvētku pasākums Codes pagasta pensionāriem

28.decembrī plkst.18.00

Bauskas Kultūras centrā

Deju grupas “Lēra” Ziemassvētku koncerts Ieeja: 3 EUR, 4 EUR

29.decembrī plkst.18.30

Bauskas Kultūras centrā

Mūzikālā pasaka visai ģimenei “Grinča Ziemassvētki” Galvenajās lomās: Ieva
Sutugova un Māris Bezmers

31.decembrī plkst. 23.30

Bauskas Rātslaukumā

Jaunā gada sagaidīšana, uguņošana

31. decembrī (laiks tiks
precizēts)

Jaungada nakts balle (informācija sekos)

Bauskas Kultūras centrā

31.decembrī plkst. 22.00

DFC “Strēlnieki”

Jaungada balle Spēlē: grupa “Gandrīz ideāli”.

31.decembrī plkst. 23.00

Grenctāles kultūras namā

Jaunā gada sagaidīšanas balle “Kikerigū – gailis nodzied pirmo reiz”

1.janvārī plkst. 01.00

Īslīces kultūras namā

Jaungada nakts balle

1. janvārī plkst. 00.30

Bauskas Kultūras centrā

Jaungada balle “Lieliskie Ulmaņlaiki” kopā ar grupu “Bellaccord Tanzorchester”
un dziedātāju, izklaidētāju Emīlu Kivlenieku Ieeja: 10 EUR, galdiņu rezervācija
63923291

7.janvārī plkst. 16.00

Bauskas Kultūras centrā

Senioru Jaungada balle

11.janvārī plkst.18.00

Bauskas Kultūras centrā

Zīmolvedības pētījuma prezentācija novada iedzīvotājiem

14.janvārī plkst.17.00

Bauskas Kultūras centrā

Liepājas Goda teātra viesizrāde “Bļitka” iļetes: 6 EUR, 7 EUR, 8 EUR

21. janvārī plkst. 15.00

Kultūras centrā „Kamarde”

Meteņdienas cepuru gatavošanas meistarklase

21. janvārī plkst. 16.00

Bauskas Kultūras centrā

Latvijas vidējās un senioru paaudzes deju kolektīvu sadancis “Bigas krūze”

22.janvārī

Codes pamatskolā

Cirka izrāde

28.janvārī plkst.15.00

Ceraukstes Tautas namā

Skaistkalnes amatieru teātra izrādes A.Birbele “Zigmunda terapija” un
O.Keisijs “Iesākuma beigas” (ieeja- ziedojumi)

28.janvārī

Codes pamatskolā

Bauskas Tautas teātra izrāde „Koridors” /A.Birbele/

28.janvārī plkst. 19.00

Bauskas Kultūras centrā

TDA “Jandāls” koncerts “Divi, divi, kas tie divi”

Svētki atnāk un aiziet, bet paliek prieks
Par svecītēm, egli un dāvanām,
par sirdi, ko cilvēks neaizliedz,
dvēselei mācot būt baltai.
Un tad nav svarīgi:
Ir vai nav sniegs,
Jo ceļš atvērts gaišākām domām.
Lielajiem un mazajiem ceraukstiešiem gaišus un
ģimeniskus Ziemassvētkus!
Radošām idejām un labiem darbiem bagātu Jauno
gadu!

Ceraukstes pagasta pārvalde

Ir dīvaina sajūta gadu mijā,
Kad satiekas gadi uz īsu brīdi:
Tu pats it kā stāvi vēl durvju priekšā,
Bet domas sen jau atrodas iekšā.
J.Tabūne
Ceraukstes pagasta amatieru
mākslas kolektīvu dalībniekiem ziemas saulgriežu vakars lai atnes gaišu brīnumu, kas liktu
apjaust dzīves mirkļa vienreizību . Lai nākošajā gadā
nepietrūkst ticības, cerības un mīlestības. Jaukus un
līksmus kopā būšanas brīžus!

Ceraukstes pagasta kultūras pasākumu organizatore
Inita Gilberte

Dzimtsarakstu ziņas
Dzimtsarakstu ziņas no 22.11.2016. līdz 18.12.2016.
Reģistrēti dzimušie
16, t.sk. 9 meitenes un 7 zēni
Reģistrēti mirušie
30, t.sk. 16 sievietes un 14 vīrieši
Reģistrētas laulības
11, t.sk. baznīcā - 1
Bērniem doti vārdi
Marsels, Toms, Ralfs, Edvards, Deivids, Reinis (2 ģimenēs), un Estere, Marta, Sofija, Rebeka,
Gabriela, Paula, Stefānija, Odrija, Rometa Letīcija.

PAZIŅOJUMS
Paziņojums par kazino, spēļu zāļu, bingo zāļu, totalizatoru
vai derību likmju pieņemšanas vietām Bauskas novada administratīvajā teritorijā tajā skaitā par azartspēļu zāles atrašanos
tirdzniecības kompleksa telpās Pionieru ielā 2, Bauskā un par
azartspēļu biznesa paplašināšanos tirdzniecības kompleksa telpās Pionieru ielā 2, Bauskā publisko apspriešanu.
Ar Bauskas novada domes 2016.gada 29.septembra lēmumu
„Par publiskās apspriešanas par azartspēļu organizēšanu
Bauskas novada administratīvajā teritorijā izsludināšanu”
norit publiskā apspriešana par kazino, spēļu zāļu, bingo zāļu,
totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietām tajā skaitā par
azartspēļu zāles atrašanos tirdzniecības kompleksa telpās Pionieru ielā 2, Bauskā un par azartspēļu biznesa paplašināšanos tirdzniecības kompleksa telpās Pionieru ielā 2, Bauskā.
Publiskās apspriešanas termiņš no 2016.gada 1.novembra
līdz 2017.gada 31.janvārim. Aptaujas lapas var saņemt un
iesniegt Bauskas novada domē, Uzvaras ielā 1, Bauskā, (tālr.
informācijai 63922238) pirmdienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un
no plkst.13.00 līdz 18.00, otrdienās, trešdi nās un ceturtdienās
no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 16.00), kā
arī Bauskas novada pašvaldības mājaslapā www.bauska.lv, kā arī
Bauskas novada bibliotēkās un pagastu pārvaldēs līdz publiskās
apspriešanas beigām. Ar drošu elektronisko parakstu parakstītas
aptaujas lapas var iesniegt arī elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi
dome@bauska.lv.

Bauskas Kultūras centra jaunā
amatiermākslas sezona
Novembra sākumā Bauskas Kultūras centrā ar krāšņu koncertu
tika atklāta jaunā 2016./2017.g. amatiermākslas kolektīvu darba
sezona.
Sezonas atklāšanas koncerts, kurā uzstājās gandrīz visi Kultūras
centrā darbojošies kolektīvi, iesākās ar pūtēju orķestra “Bauska”
skanīgajām melodijām. Klātesošos kolektīvu dalībniekus un skatītājus ar uzrunu sveica Kultūras centra direktors Jānis Dūmiņš,
savukārt Bauskas novada domes priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks
pasniedza Bauskas novada domes apbalvojumu Atzinības raksts
kultūras darbiniecei Ilvai Vansovičai par ilggadēju radošu darbību
un ieguldījumu Bauskas novada kultūras dzīves attīstībā.
Koncerta laikā starp priekšnesumiem katra kolektīva vadītājs
iestādīja savu īpašo kolektīva telpaugu, kas līdz ar turpmākiem
mēģinājumiem, koncertiem un citām aktivitātēm simbolizēs izaugsmi un attīstību visas sezonas garumā.
Negaidītu pārsteigumu amatierkolektīvu vadītājiem sagādāja arī Kultūras centra direktors Jānis Dūmiņš, dāvinot biļetes uz
Latvijas profesionālo teātru izrādēm. Kā uzsver J.Dūmiņš: “Vēlos pateikt paldies Latvijas Nacionālās operas un baleta direktoram Zigmāram Liepiņam, Latvijas Nacionālā teātra direktoram
Ojāram Rubenim, Dailes teātra direktoram Andrim Vītolam un
Jaunā Rīgas teātra valdes loceklei Gundegai Palmai par atbalstu
un Bauskas Kultūras centra amatiermākslas darba novērtēšanu,
sniedzot iespēju Kultūras centra kolektīvu vadītājiem, speciālistiem un koncertmeistariem apmeklēt mūsu valsts lielāko teātru
izrādes.”
Jau iepriekš ziņots, ka šogad kolektīvu kopējais skaits sasniedzis 20, jo pulkam pievienojušies vēl trīs jauni kolektīvi: Ievas
Karpovičas un Annas Zankovskas vadītā vokālā studija “Pigoriņi” bērniem un jauniešiem, Ulda Tomasa Šimena vadītā sporta, latino, balles deju studija U Dance Studio” gan bērniem, gan
pieaugušajiem, kā arī gleznošanas studija “Meistars Gothards”
Indras Liepas vadībā.

Jānis Bukšs, sabiedrisko attiecību speciālists
Bauskas Kultūras centrs

Sirsnīgi sveicam mūsu novada dižos
jubilārus
Ausmu KRAMPĪTI Ceraukstē
Smuidri KLOKMANI Vecsaulē

Sirsnīgi sveicam mūsu novada
Zelta kāzu jubilārus
Leonu un Ļudu ČIŽAS Bauskā
Jāni un Guntu BĒRICUS Ceraukstē
Vitautu un Annu ĀBOLUS Bauskā
Voldemāru un Māru ANUŽUS Mežotnē
Elmāru un Maiju NORDENUS Īslīcē
Imantu MASKOĻŪNU un Onu MASKOĻŪNIENI
Ceraukstē
Andreju un Velgu ĀBOLKALNUS Bauskā

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.

