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Administrācijas sleja
Lustīgu līgošanu!
Jau aizritējuši maģiskie
vasaras saulgrieži, kad astronomiski ir gada visīsākā
nakts un visgarākā diena,
bet tuvojas Līgo un Jāņu
svētku svinēšana, ko ar
dziesmām, dejām, sieru un
alu, dzirkstošiem ugunskuriem sagaida teju vai katrā
sētā.
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Svētki

SIA „BAUSKAS SILTUMS” atklāj šķeldas
katlu un rekonstruēto katlumāju

Latviešiem šie svētki ir tuvi un tradīcijām apvīti. Vasaras
saulgriežu rituāli ir saistīti ar uguni un ūdeni, kam šai naktī piemītot dziedinošs spēks. Tāpēc jāpeldas ezeros un upēs, kas tek
pret sauli, vai jāvārtās rīta rasā. Uguns jādedzina pēc iespējas
augstākās vietās, jo ticējumi vēsta, ka uguns nes svētību tik tālu,
cik tālu redzams tās spīdums. Uguns jāaizdedz saulrietā un jāuztur degošu līdz pat Jāņu dienas rītam.
Jāņu naktī parasti lec pāri ugunskuram, lai attīrītos no visa
liekā. Jaunieši lec, sadevušies rokās, lai burvju spēks tos vienotu
kopā.
Daba ap saulgriežu laiku ir pilnā plaukumā, tāpēc šajā laikā
vāktajām zālītēm piemīt īpaši dziedinošs spēks. Līgo pušķos liekamas gan madaras un rudzupuķes – skaistumam, asinszāle un
kumelīte – veselībai, pīlādzis – pret ļaunajām acīm, ozols – spēkam un veselībai, raspodiņš – dvēseles skaidrībai, mežrozītes –
stiprām jūtām, vībotne – pret sliktām domām, āboliņš – uzticībai,
margrietiņa – mīlas degsmei, piparmētra – aizsardzībai, magone
– auglībai, jasmīns – viediem sapņiem.
Īpaša vainagu pīšana ir jaunām meitām. Viņām esot jāpin trejdeviņu ziedu vainadziņš, liekot no katra zieda pa trim ziediņiem
kopā. Pēc Jāņiem vainagus izžāvē un glabā līdz nākamajiem
Jāņiem, lai tos sadedzinātu Jāņu ugunskurā, līdz ar to sadedzinot neveiksmes un nelaimes. Vainagā ievītās Jāņuzāles var arī
izmantot tējai, kvēpināmajām slotiņām un zālīšu amuletiem jeb
maisiņiem.
Namu un pagalmu rotāšanai savukārt parasti izmanto meijas,
pie sliekšņiem pieliek pīlādžu zarus, bet grīdas pušķo ar Jāņu
zālēm un kalmēm.
Jāņu siers apļa formā simbolizē sauli un pasauli tās veselumā.
Laužot pa gabalam no siera, katrs paņem sev daļu saules spēka.
Līgo svētku tradīcija ir arī alus gatavošana, kas simbolizē saimnieka darba sparu, apstrādājot laukus, iesējot labību, novācot
ražu. Tas ir arī lauku ražības rādītājs.
Vārds „līgo” līvu valodā nozīmē „lai top”. Bauskas novada
pašvaldība novēl, lai katrā Bauskas novada sētā svētki aizrit piepildīti ar mūsu senču godā turētajām tradīcijām, ar jestrām dziesmām un smaidošām sejām.

Lustīgi līgot būs iespēja arī lielākā pulkā
– 22.jūnijā plkst. 20 Vecsaules saieta namā varēs baudīt svētku ieskaņas „Lai līgojam, lai svinam…”
– Savukārt 23. jūnijā no plkst.22 dejotgribētāji būs gaidīti
Bauskas Pilskalna estrādē, kur Līgo balli bez maksas visām paaudzēm dziedās un spēlēs Kārlis Ārgailis – Straumēns un draugi.
– Brunavas pagasta Budbergas parka estrādē risināsies zaļumballe kopā ar Aigaru un draugiem.
Ar moto „Sports, daba, mūzika, Jāņi” Viļa Plūdoņa muzejā
tiks svinēts „Midsummer fest”, ko iecienījuši jaunieši.

Lai top neaizmirstami svētki!
Bauskas novada administrācija

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

Atklājot rekonstruēto katlumāju, lenti pārgrieza Bauskas novada domes priekšsēdētājs Raitis
Ābelnieks (no labās), pašvaldības izpilddirektors Jānis Kalinka, SIA „Bauskas siltums” valdes
loceklis Ilmārs Rūsis, SIA „Monum” darbu vadītājs Dmitrijs Jansons un SIA „Filter” pārstāvis Agris
Šipkovs.
Pagājušā gada izskaņā noslēdzās līdz šim vērienīgais SIA
“Bauskas siltums” īstenotais
infrastruktūras
uzlabošanas
projekts “Siltumapgādes efektivitātes paaugstināšana Bauskā”,
kura rezultātā katlumājā tika uzstādīts 5 MW šķeldas katls ar 1
MW dūmgāzu kondensatoru, kā arī izbūvēta šķeldas pieņemšanas infrastruktūra.
10.jūnijā tika rīkots šķeldas katla un rekonstruētās katlumājas
atklāšanas pasākums. Viesus sagaidīja SIA “Bauskas siltums”
saimnieki un folkloras kopa „Dreņģeri”. Pasākumu vadīja Ilva
Vansoviča un palīdzēja Bauskas Kultūras centrs. Sarīkojuma
apmeklētājus divās grupās uzņēmuma valdes loceklis Ilmārs
Rūsis un uzskaitvede Gita Granta-Vanaga izveda ekskursijā pa
katlumāju.
Interesneti varēja iepazīties ar modernizēto siltumapgādes
sistēmu, kas ieviesta ar mērķi samazināt ietekmi uz apkārtējo
vidi un nodrošināt iedzīvotājiem kvalitatīvus siltumapgādes pakalpojumus.
Projekta kopējais finansējums bija 3,139,038,87 eiro. No tiem
Kohēzijas fonda finansējums bija 1 297 123, 50 eiro, SIA “Bauskas siltums” līdzfinansējums 1 841 975,37 eiro. Lai projekts saņemtu struktūrfondu atbalstu gandrīz 1,3 milj. eiro apmērā, būv-

niecības un tehnoloģisko iekārtu uzstādīšanas darbi bija jāpabeidz
un noslēguma dokumentācija jāiesniedz Latvijas investīciju un
attīstības aģentūrā (LIAA) līdz 2015. gada 31. decembrim. Minētie darbi tika pabeigti 2015. gada 30. decembrī un nepieciešamā
dokumentācija iesniegta, tādejādi pretendējot uz fondu atbalstu.
2016. gada sākumā turpinājās darbi pie būvuzraugu fiksēto
defektu novēršanas, un lielāko darbu apjomu veidoja katla palīgmehānismu, katla automātikas, katla darbības režīmu ieregulēšana bez šķeldas padeves. Veiktas katlu iekārtas drošības pārbaudes, saņemtas nepieciešamās atļaujas katla darbināšanai. No
iekārtu ražotāja KOHLBACH (rūpnīca Austrijā) Bauskā ieradās
divi rūpnīcas pārstāvji, kuri uzsāka katla pakāpenisku iedarbināšanu mazas slodzes režīmā, ražojot siltumenerģiju no šķeldas.
Februāra beigās katlumājā ieradās LIAA kontroles grupas darbinieki un veica projekta tehnisko un dokumentācijas pārbaudi,
konstatējot nebūtiskas novirzes, kuras ir novērstas. Martā bija jāpabeidz jauno iekārtu nodošana ekspluatācijā Būvniecības valsts
kontroles birojam (BVKB) un dokuments jāiesniedz LIAA. Līdz
ar apliecinājuma saņemšanu, varēja uzsākt pilnvērtīgu šķeldas
katla iekārtu darbināšanu. Taču katla ekspluatācijas un tehnoloģiskās īpatnības apkalpojošajam personālam jāapgūst šovasar un
gaidāmajā apkures sezonā.

Zane Gorškova, sabiedrisko attiecību speciāliste
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Bauskas Novada Vēstis

Aktuāla informācija
PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2016.gada 6.jūlijā pulksten 13.30 Bauskas novada domes telpās Uzvaras
ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Ainavu ferma”, Gailīšu pag., Bauskas
nov., kadastra Nr. 4060 009 0058, kas sastāv no zemes vienības ar platību 1,62 ha, kadastra apzīmējums 4060 009 0058, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 2900,- (divi tūkstoši deviņi
simti euro).
Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.
Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571, AS „SEB” banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi „Nekustamā īpašuma – „Ainavu ferma”, Gailīšu 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 – „Ainavu ferma”, Gailīšu pag., Bauskas nov. izsoles reģistrācijas maksa”.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Bauskas novada domes mājas lapā www.bauska.lv. Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā
Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2016.gada 6.jūlijā pulksten 13.45 Bauskas novada domes telpās Uzvaras
ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Ceļtekas”, Ceraukstes pag., Bauskas
nov., kadastra Nr. 4050 005 0008, kas sastāv no zemes vienības (starpgabala) ar platību 3,01 ha,
kadastra apzīmējums 4050 005 0008, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 18 400,- (astoņpadsmit tūkstoši četri 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 – „Ceļtekas”, Ceraukstes pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods UNLALV2X ar atzīmi „Nekustamā īpašuma – „Ceļtekas”, Ceraukstes pag., Bauskas nov. izsoles reģistrācijas maksa”.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Bauskas novada domes mājas lapā www.bauska.lv. Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2016.gada 6.jūlijā pulksten 14.00 Bauskas novada domes telpās Uzvaras
ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Dubļu starpgabals”, Codes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4052 002 0147, kas sastāv no zemes vienības (starpgabala) ar platību 1,35 ha,
kadastra apzīmējums 4052 002 0145, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 5500,- (pieci tūkstoši pieci
simti euro).
Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.
Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571, AS „SEB” banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi „Nekustamā īpašuma – „Dubļu
starpgabals”, Codes pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods UNLALV2X ar atzīmi „Nekustamā īpašuma – „Dubļu starpgabals”, Codes pag., Bauskas nov. izsoles
reģistrācijas maksa”.
Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmtiesību
realizēšanu jāiesniedz viena mēneša laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Bauskas novada domes mājas lapā www.bauska.lv. Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā
Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2016.gada 6.jūlijā pulksten 14.15 Bauskas novada domes telpās Uzvaras
ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Vētru lauks”, Codes pag., Bauskas nov.,
kadastra Nr. 4052 005 0156, kas sastāv no zemes vienības (starpgabala) ar platību 7,22 ha, kadastra
apzīmējums 4052 005 0092, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 37 000,- (trīsdesmit septiņi
tūkstoši euro).
Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.
Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571, AS „SEB” banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi „Nekustamā īpašuma – „Vētru
lauks”, Codes pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods UNLALV2X ar atzīmi „Nekustamā īpašuma – „Vētru lauks”, Codes pag., Bauskas nov. izsoles reģistrācijas
maksa”.
Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmtiesību
realizēšanu jāiesniedz viena mēneša laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Bauskas novada domes mājas lapā www.bauska.lv. Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā
Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2016.gada 6.jūlijā pulksten 14.30 Bauskas novada domes telpās Uzvaras
ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Cepļa 6 starpgabals”, Mežotnes pag.,
Bauskas nov., kadastra Nr. 4072 004 0257, kas sastāv no zemes vienības (starpgabala) ar platību
0,2331 ha, kadastra apzīmējums 4072 006 0245, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 1000,- (viens tūkstotis euro).
Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.
Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV66UN-

LA0050019706571, AS „SEB” banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi „Nekustamā īpašuma – „Cepļa
6 starpgabals”, Mežotnes 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 – „Cepļa 6 starpgabals”, Mežotnes pag., Bauskas nov. izsoles
reģistrācijas maksa”.
Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmtiesību
realizēšanu jāiesniedz viena mēneša laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Bauskas novada domes mājas lapā www.bauska.lv. Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā
Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2016.gada 6.jūlijā Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamo īpašumu (dzīvokļu) atkārtotās, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli:
1. „Kūdra 5” - 1 , Vecsaules pag., 40,7 m², sākumcena – EUR 250, izsoles laiks plkst. 14.30.
2. „Kūdra 5” - 2 , Vecsaules pag., 48,2 m², sākumcena – EUR 300, izsoles laiks plkst. 14.30.
3. „Kūdra 5” - 4 , Vecsaules pag., 43,6 m², sākumcena – EUR 250, izsoles laiks plkst. 14.30.
4. „Kūdra 5” - 7 , Vecsaules pag., 42,3 m², sākumcena – EUR 300, izsoles laiks plkst. 14.30.
5. „Kūdra 5” - 9 , Vecsaules pag., 37,6 m², sākumcena – EUR 250, izsoles laiks plkst. 14.30.
6. „Kūdra 3” - 1 , Vecsaules pag., 30,9 m², sākumcena – EUR 250, izsoles laiks plkst. 14.30.
7. „Kūdra 3” - 5 , Vecsaules pag., 39,3 m², sākumcena – EUR 300, izsoles laiks plkst. 14.30.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums – 10% no nekustamā īpašuma
izsoles sākumcenas Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571, AS „SEB” banka, kods UNLALV2X un reģistrācijas maksa – EUR 20 apmērā
Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS
„SEB” banka, kods UNLALV2X.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

SIA „Vides serviss” informācija
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas pakalpojumiem tiks
piemērots pievienotās vērtības nodoklis
Kā jau iepriekš informējām, jau pavisam drīz, ar 2016.
gada 1. jūliju - dzīvojamo māju pārvaldīšanas pakalpojumiem (namu apsaimniekošanai) tiks piemērots
+21% PVN (pievienotās vērtības nodoklis).
Šie grozījumi likumā, 2015. gada nogalē, tika veikti, lai saskaņotu “Pievienotās vērtības nodokļa
likumu” ar Eiropas Savienības Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīvu 2006/112/EK.
Mājas pārvaldniekam, kurš ir reģistrēts kā PVN maksātājs, ir pienākums izrakstīt rēķinu iedzīvotājiem, piemērojot PVN standartlikmi 21% (šī likme var mainīties, ja Saeima pieņems lēmumu
par PVN likmes izmaiņām).
Iespējams, lielo un bagāto pašvaldību apsaimniekotājiem tas raizes nesagādās, bet Bauska ir
mazpilsēta, kurā liela daļa klientu jeb, aptuveni, 37% ir pensijas vecuma cilvēki virs 60 gadiem,
kuriem jau esošā apsaimniekošanas maksa šķiet augsta, tāpēc “SIA “Vides serviss”, tieši tāpat kā
iedzīvotāji, ar bažām gaida šo maksas palielinājumu, jo kā zināms, šī papildus summa, kas tiks
iekasēta no dzīvokļu īpašniekiem, nenonāks ne māju uzkrājumos, lai varētu uzlabot māju stāvokli,
ne SIA “Vides serviss” budžetā, bet gan “iekritīs” valsts kasē.
Katrs dzīvokļa īpašnieks var aprēķināt savu apsaimniekošanas maksu šādi: piemēram, 0,50
EUR/ m² + 21% = 0,605 EUR/m². Vidēji dzīvoklim, kura platība ir 50 kvadrātmetru (m²), maksa
palielināsies no 25 EUR uz 30,25 EUR mēnesī jeb par 5,25 EUR/mēn.

Iluta Rasa, SIA „Vides serviss” Sabiedrisko attiecību speciāliste
E-pasts: iluta@videsserviss.lv

Bauskas sākumskolai izcili rezultāti konkursā
„Gada labākais ekonomikā”
Lai veicinātu sabiedrības interesi par Latvijas jauniešu sasniegumiem ekonomikā, Junior Achievement Latvija (JA Latvija) no 1996. gada rīko konkursu „Gada labākais ekonomikā”. Šogad konkursa “Gada labākais ekonomikā 2016” laureātus godināja 16. jūnijā, Latvijas Bankas Zelta zālē.
Konkursā tika noteikti un apbalvoti labākie JA Latvija programmu dalībnieki – pedagogi, skolu
direktori un skolēni, kuri savu darbu veic pašaizliedzīgi, atbildīgi, ar augstu profesionalitāti un neizsīkstošu enerģiju, veicinot Latvijas tautsaimniecības attīstību. JA Latvija un sadarbības partneri
īpaši pateicās skolotājiem, kuri iemieso pedagoga profesijas mīlestību un devuši lielu ieguldījumu mērķtiecīgas, zinošas Latvijas sabiedrības
veidošanā. Sumināti tika skolēni, kas ne tikai
sasnieguši izcilus rezultātus ekonomiskās izglītības teorijā, bet arī veiksmīgi un radoši pielietojuši šīs zināšanas biznesa praksē un bijuši sociāli
atbildīgi, darbojoties JA Latvijaprogrammās.
Esam priecīgi, ka nominantu vidū bija arī
Bauskas sākumskolas skolotāja Santa Nākmane,
kurai, par labo darbu ar sākumskolēniem, būs iespēja doties braucienā uz Briseli pie Ineses Vaideres. S.Nākmane ir ļoti priecīga par iegūto un
atzīst, ka darbs ar skolēniem viņai sagādā lielu
prieku un gandarījumu.
Savukārt, Bauskas sākumskolas direktore
Linuta Ģerģe ir kļuvusi par „JAL Gada labāko
skolas direktori 2016”. Kā atzina L.Ģerģe, šī nominācija ir nākusi negaidīti, bet pelnīti. Bauskas
sākumskolas vadības atbalsts finanšu pratības
konkursos un uzņēmējspēju attīstīšanai skolā ir
bijis vienmēr.
Abas laureātes sveica arī Bauskas novada domes priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks.

Solvita Lauzēja
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Aktuāla informācija
Kurzemes-Zemgales hercogu Ketleru laika mūzikas
un mākslas festivāls „Vivat Curlandia!”
No 16. līdz 17.jūlijam Bauskā izskanēs Kurzemes-Zemgales hercogu Ketleru laika mūzikas un mākslas festivāls. Koncerti norisināsies Bauskas pilī, Bauskas rātsnamā un Bauskas
Svētā Gara baznīcā.
Kurzemes hercogu Ketleru Zemgalē celtās pilis bija pirmās, kas Latvijas teritorijā reprezentēja
ziemeļu renesanses laicīgās arhitektūras un profesionālās mākslas izpausmes, kuras līdzi atnesa
renesanses laikmeta Eiropas domāšanu, kultūru un mākslas dīgļus, kas neapšaubāmi ietekmēja
kultūras procesu attīstību ne tikai Zemgalē.
Savukārt, mūsdienās, Bauskas pils ir vienīgais renesanses un manierisma perioda laicīgās arhitektūras mantojums, ko 17.-18.gs. kari nespēja iznīcināt pilnībā un kas materiāli pārstāv minēto
periodu Latvijas kultūras vēsturē. Ir tikai loģiski, ka Bauskas pils muzejs šo nebūtībai no nagiem
izrauto pieminekli cenšas piepildīt ar dzīvu renesanses laikmeta elpu, darot to visos profesionālajai
mākslai, mūzikai un teātrim raksturīgajos veidos, jo renesanses un manierisma laikmets ir profesionālās mākslas šūpulis.
Bauskas festivālam „Vivat Curlandia!” ir būtiski savu programmu pasniegt saturam vēsturiski
atbilstošā vidē, jo ne tikai senās mūzikas atskaņošana ar senajiem instrumentiem, bet arī atjaunotās hercogu rezidences interjeri, izpildītājmākslinieku meistarība, dejotāju kustības ļauj mūsdienu
cilvēkam dabiskāk iejusties senatnes vērtību pasaulē un baudīt to ar visām cilvēkam piemītošām
maņām.
Festivāla programmā iekļautas ne tikai interesantas 17. gadsimta mūzikas koncertprogrammas,
ne tikai spožais Klaudio Monteverdi operas „Orfejs” iestudējums, bet arī vairāki koncerti, kuru
saturs saistīts ar vēsturiskiem faktiem un notikumiem, kas skar Kurzemes hercogu Ketleru dzimtu
un Bauskas pili kā vēsturisku notikumu vietu.
Festivāla atklāšanas koncertā atjaunotā Bauskas rātsnama zālē dziedātāja Elīna Šimkus (soprāns),
Agnese Kanniņa – Liepiņa (baroka vijole), Mauro Pinciaroli (teorba), mākslinieciskais vadītājs
Māris Kupčs atskaņos dziesmas no Kurzemes hercogienes Luīzes Šarlotes mācību Tabulatūras jeb
Dziesmu grāmatas, kuru pēc laulībām ar Kurzemes hercogu Jēkabu Brandenburgas princese bija
atvedusi līdz uz Kurzemi. Grāmata joprojām glabājas Hercoga bibliotēkā Pēterburgā.
Bauskas pils koncertu zālē Senās mūzikas ansamblis Ludus un Renesanses deju grupa Galms
rādīs Ilonas Ozolas iestudējumu „Planētu parāde”, kas radīts izmantojot 15. gadsimta beigu un
16. gadsimta sākuma deju pierakstus. Skatītāji varēs nolūkoties svinīgā planētu un citu mītisku un
alegorisku tēlu gājienā. Līdzīgā gājienā 1613. gada 27. jūnijā Drēzdenes pils pagalmā nolūkojies
Kurzemes hercogs Vilhelms, piedalīdamies sava brālēna Saksijas kūrfirsta Johana Georga I un
hercoga Vilhelma sievas māsas Magdalēnas Sibillas dēla kristību svinībās.
Bauskas Sv. Gara baznīcā izskanēs koncerts „Burkards Valdiss – psalmi”, ko atskaņos Fabella
Ensemble Guntara Prāņa vadībā. Burkards Valdiss (1490-1557) bija vācu garīdznieks, politiķis,
filozofs, dzejnieks, mūziķis un amata meistars (alvas kannu lējējs), kurš 16 savas dzīves gadus nodzīvojis Livonijā. Būdams viens no pirmajiem Mārtiņa Lutera sekotājiem un draugiem, reliģiskās
pārliecības dēļ 1536. gadā tiek apcietināts un ieslodzīts Bauskas pils cietumā. Šeit viņš no latīņu
valodas pārtulko visus 150 psalmus un sakomponē šo psalmu melodijas.
Festivāla programma solās būt īpaši krāšņa, uzstājoties gan izciliem Latvijas mūziķiem, gan
māksliniekiem no Austrijas, Francijas, Nīderlandes.
Biļetes iepriekšpārdošanā iespējams iegādāties Bauskas pils muzeja kasē, “Biļešu Paradīze”
tirdzniecības vietās un www.bilesuparadize.lv

Justīne Zaķe,Bauskas pils muzeja sabiedrisko attiecību speciāliste

Jaunie Bauskas aktieri Liepājā
Bauskas Bērnu un jauniešu centra (BJC) teātra pulciņš un Bauskas sākumskolas teātra kopa
“’Ancīši” kopā ar režisorēm Aigu Baltalksni un Anitu Feldmani no 2.līdz 4.jūnijam piedalījās Latvijas bērnu un jauniešu teātra festivālā „Spēlēsim TE-ĀTRI”. Jaunajiem aktieriem līdzi brauca arī
BJC metodiķe V.Puķe un Bauskas sākumskolas direktores vietniece Inita Nagņibeda un skolotāja
Inese Masjule.

2.jūnija vakarā koncertzālē “’Lielais dzintars” 1.stāvā notika festivāla atklāšanas pasākums, kurā
vairāk kā 70 bērnu un jauniešu teātra kolektīvi iepazīstināja ar sevi, rādot atraktīvu prezentāciju.
3.jūnijā uz Eksperimentālās skatuves, kas atradās koncertzāles 6.stāvā, uzstājās mūsu abu teātru
bērni un jaunieši. BJC teātra pulciņš režisores A.Baltalksnes vadībā izrādīja A. Grīnieces lugu „Raganiņas klapatas”, bet Bauskas sākumskolas 3. b klases teātra kopa „Ancīši” visus iepriecināja ar
režisores Anitas Feldmanes iestudēto Evijas Gulbes lugu „Mazie pigoriņi”.
4.jūnijā varējām baudīt Liepājas Ģimenes svētku atmosfēru, apmeklējot dažādas radošās darbnīcas, izstādes, amatnieku sētu, koncertus, piedalījāmies arī svētku gājienā kopā ar Kurzemes dejotājiem. Daugavas stadionā varējām vērot deju kolektīvu koncertu.
Visas 3 dienas varēja iepazīt teātra festivāla 72 iestudējumus 3 dažādās zālēs, arī Bauskas jaunie
mākslinieki apmeklēja vairākas izrādes. Brīvajā laikā peldējāmies jūrā, apmeklējām Jūrmalas parku, iepazinām pilsētas šarmu, staigājot pa Liepājas ielām un interesantām vietām, aizbraucām līdz
Karaostai un Ziemeļu molam.
Īpašu sirsnību, rūpes un atsaucību izjutām no mūsu mājvietu saimniekiem- Liepājas Centra sākumskolas darbiniekiem, ar garšīgām maltītēm mūs lutināja šīs skolas pavāres. Paldies kurzemniekiem par radīto mājas sajūtu!
Tāpat mīļš paldies mūsu šoferītim Laimonim par siltu smaidu, pacietību, precizitāti, atbalstu un
drošu braukšanu ērtā un tīrā autobusā.
Bet vislielākais paldies mūsu bērniem un jauniešiem- viņi Liepāju piepildīja ar atraktīvu un kvalitatīvu teātra mākslu, radošu un krāsainu pašizpausmes prieku. Jāuzteic arī bērnu fiziskā izturība-

katru dienu ļoti daudz staigājām kājām, bet vakaros nogurumu nemaz nevarēja just.
Paldies vecākiem par uzticēšanos un atbalstu, paldies abām režisorēm par ieguldīto darbu.
Atgriežoties mājās, saņēmām vēl vienu priecīgu ziņu- Bauskas sākumskolas teātra kopai “’Ancīši”( režisore A.Feldmane) piešķirta žūrijas specbalva un VISC diploms par atraktīvu iestudējumu.

Inita Nagņibeda, Bauskas sākumskolas direktora vietniece

Novada skaisto sētu pamatos ielikta liela vēlēšanās
un čakls darbs

Bauskas novada sakoptāko īpašumu konkursu „Bauskas novada rota” pašvaldība šogad organizēja jau trešo gadu. Līdz 30.aprīlim konkursam bija pieteikti kopumā 16 īpašumi. Visvairāk
konkursā tika pieteiktas individuālās dzīvojamās mājas lauku teritorijā, nominācijā „Sakoptākā
individuālā dzīvojamā māja un viensēta lauku teritorijā” – deviņi īpašumi. Trīs īpašumi no Gailīšu
pagasta: „Madaras”, „Pēteri” un „Kaijas”, divi īpašumi no Vecsaules pagasta – „Akmeņlauki” un
„Irbītes”, Dāviņu pagasta „Vīgriezes”, Īslīces pagasta „Rītausmas”, Codes pagasta „Kārkliņi” un
Ceraukstes pagasta „Gobas”.
Nominācijā „Sakoptākā daudzdzīvokļu māja” bija pieteikta daudzdzīvokļu māja „Upītes” Gailīšu pagastā.
Nominācijā „Sakoptākais lauksaimniecības uzņēmums” pieteikts viens uzņēmums – Īslīces pagasta SIA „PS Līdums”.
Nominācijā „Sakoptākais uzņēmums” – viens uzņēmums SIA „ D.M.I.Dālderi” Ceraukstes pagastā.
Uz sakoptākās pašvaldības iestādes titulu pretendēja četras iestādes – Jaunsaules pamatskola,
Vecsaules pamatskola, Codes pamatskola, Bērnu un jauniešu centrs.
Neviens īpašums šogad netika pieteikts nominācijai „Individuālā dzīvojamā māja pilsētas teritorijā”.
Konkursa mērķis ir veicināt novada teritorijas vides attīstību un labiekārtošanu, motivējot pašvaldības iedzīvotājus, organizācijas, uzņēmumus, nevalstisko sektoru un uzņēmējus aktīvi tajā iesaistīties.
Šogad komisijā darbojās komisijas priekšsēdētājs, domes priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks, izpilddirektora vietniece Ineta Ruhocka, Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes dalībniece Anita
Vismane, sabiedrisko attiecību speciāliste Andra Matuļenko, darba drošības speciālists Andrejs
Podnieks, Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Tijone, projektu vadītāja Ieva Šomina un katras pārvaldes
vadītājs savā pagastā – Līvija Šarķe, Dace Šķiliņa, Līga Vasiļauska, Aleksandrs Gurkovskis un
Jānis Barans.
Komisija vērtēja gan īpašumu kopskatu, gan iebraucamo ceļu, apstādījumus un ziedu kompozīcijas, ēku vizuālo stāvokli, mazās arhitektūras formas, īpašuma nosaukuma noformējumu, īpašos
vides objektus u.c.
Vērtējot uzņēmumus vērā tika ņemts ne tikai ēku vizuālais stāvoklis, zāliens, apstādījumi, labiekārtojumi, bet arī uzņēmuma dalība sabiedriskajās aktivitātēs, vēsturiskā mantojuma saglabāšana,
mārketings un uzņēmuma tēla veidošana, draudzīga vide cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, Eiropas
Savienības līdzekļu piesaiste un saimnieciskajā darbībā izmantotās modernās tehnoloģijas.
Skaistas, radošas izdomas un čaklu darbu apliecinošas bija visas lauku sētas. Saimnieki ar aizrautību stāstīja par to, kāds bijis „pats sākums, kad te nekā nebija”. Visu skaisto sētu pamatā ir
liela vēlēšanās radīt sakoptu vidi, kurā cilvēks jūtas labi, kurā var ciemos aicināt draugus un tikties
ģimenes lokā. Lauku sētu saimnieki atzina, ka šogad lielu postu zālienam un augiem nodara lielais
sausums, iznīkst arī lolotie dārza augi. Nereti zāliens tiek laistīts. Daudzviet komisija priecājās par
radošiem risinājumiem un saimnieku attapību defektu pārvēršot efektā.
Komisija priecājās arī par konkursā pieteiktajām pašvaldības iestādēm. Šogad tās ir mācību
iestādes un katrā bija sava „odziņa” un šarms apkārtējās vides elementu izveidē un piemērošanā
bērnu vajadzībām.
Patīkamas pārvērtības apkārtējā vidē varēja vērot arī Ceraukstes pagasta SIA „D.M.I. Dālderi”
apsaimniekotajā veikalā, kur saimnieki krietni pastrādājuši novācot gadiem krātās atkritumu kaudzes un izveidojot acij tīkamu mauriņu un stādījumus.
Prieks par vienu no lielākajiem lauksaimniecības uzņēmumiem novadā SIA „PS Līdums” Īslīces
pagastā, kur modernas tehnoloģijas un darba nodrošinājums vietējiem iedzīvotājiem iet roku rokā
ar sakoptu vidi un atsaucību novadā rīkotajos pasākumos.
Komisija apkopojusi visas konkursa anketas un uzvarētāji mums ir zināmi, bet, lai saglabātu
pārsteigumu, uzvarētājus pasludināsim un apbalvosim Bauskas novada svētkos 2.jūlijā Bruknas
muižā. Nominanti tiks informēti un uz pasākumu uzaicināti.
Bauskas novada pašvaldība pateicas visiem konkursa dalībniekiem par viesmīlību un atsaucību.
Visus dalībniekus gaida noslēguma koppasākums septembrī un pieredzes apmaiņas ekskursija uz
daiļdārziem pašās vasaras beigās.

Andra Matuļenko,
sabiedrisko attiecību speciāliste

„Bauskas Novada Vēstis” lasāmas arī Bauskas novada mājas lapā
www.bauska.lv
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Priecīgs tu nāc, darboties sāc Bauskas Bērnu un jauniešu centrā
Noslēdzies radošs, jauniem sasniegumiem bagāts
mācību gads Bauskas Bērnu un jauniešu centrā

Priecīgie pārsteigumi saistīti ar teātra un pasākumu studiju. Mērķtiecīgi strādājot un izjūtot situāciju, pedagoģe Aiga Baltalksne profesionāli sagatavoja izrādi „Raganiņu klapatas”. BJC Multimediju studijas vadītājs Markels Zaluckis izveidoja teātra izrādes video konkursam iesūtāmo materiālu,
un šī kopdarba rezultātā BJC audzēkņiem sīvā konkurencē pirmo reizi bija iespēja nokļūt skolu
teātru festivālā. Pedagogiem un jaunajiem aktieriem bija iespējas pašiem spēlēt teātri jaunajā koncertzālē „Lielais dzintars” un vērot citu iestudētās kvalitatīvās izrādes, kā arī baudīt sauli, jūru un
vēju. Prieks, ka Bauskas BJC koši zilais karogs plīvoja Liepājā, un Bauskas vārds izskanēja valsts
mērogā. Lielu darbu pirms šī valsts pasākuma paveica metodiķe Veronika Puķe, organizējot skatuves runas un literāro uzvedumu konkursus Bauskas novadā un Zemgales reģionā. 1.attēlā redzama
Bauskas BJC delegācija pie Liepājas teātra pirms svētku gājiena.
31. maijā, Bauskas Bērnu un jauniešu centra mācību gada noslēgumā, dzīvība “Sarkanās” un
“Dzeltenās” mājas pagalmos nepārstāja kūsāt visas dienas garumā. “Sarkanajā mājā” radošie un tehniski domājošie savas spējas varēja izmēģināt un prasmes pilnveidot tehniskās jaunrades un mākslas
darbnīcās: darbojoties ar mālu, gleznojot, izkrāsojot akmeņus, uzspēlējot dambreti vai domino, kā
arī palīdzot tapt lielajai lego pilsētai, bet fotostūrī ikvienam bija iespēja uz brīdi pazust no realitātes, ietērpjoties saulītes, skudras, ozola vai cita tēla kostīmā. Pagalmā bija apskatāms gleznošanas
pulciņa veikums.
Jauno vides pētnieku foruma „Skolēni eksperimentē” pārstāvji no Bauskas sākumskolas, Bauskas pilsētas pamatskolas un Ozolaines pamatskolas klātesošos pārsteidza, prasmīgi demonstrējot
dažādus eksperimentus, kurus ar sajūsmu vēroja gan liels, gan mazs, kā arī ikviens bija aicināts
eksperimentēt pats. Tikmēr 2. stāva autotrasē valdīja spraiga gaisotne - tur aktīvi norisinājās sezonas
noslēguma sacensības. Automodelisma pulciņš Kristapa Asīša vadībā šogad ir startējis astoņās lielās
valsts sacensībās, uzlabojot iepriekšējā gada rezultātus.
Līdztekus darbnīcām elektronikas pulciņa dalībnieki izrādīja pašu veidotus robotus, kuriem skatītāji piešķīra pašu izdomātus vārdus. Skolotāja Ilze Krieviņa spēj aizraut zēnus šajās tehniskās
jaunrades jomās un rod iespēju piedalīties dažādās sacensībās. Elektronikas pulciņa audzēkņi šajā
mācību gadā piedalījās LETERA (Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija)
rīkotajā Elektronikas dienā, iegūstot 1.vietu. Arī Lego pulciņa dalībnieki Latvijas mēroga lego konstruēšanas sacensībās ieguva 1.vietu.
Šajā dienā apmeklētāji varēja ielūkoties pulciņu nodarbību telpās, apskatīt Dairas Jātnieces gleznu izstādi “Akmens seja”, kā arī aprunāties ar pulciņu skolotājiem par skolēnu iespējām darboties
Bauskas Bērnu un jauniešu centrā.
“Dzeltenās mājas” pagalmā ņiprajiem drosminiekiem tika sniegta iespēja pierādīt savus spēkus
izturības un veiklības izaicinājumos, kurus bija sagatavojuši aktīvā tūrisma pulciņa audzēkņi, kā arī
bija izdevība iepazīties ar 508. jaunsardzes vienības dalībnieku ekipējumu un uzzināt interesējošo
par jaunsargu kustību no tās vadītāja Bauskā Zigurda Kalēja.
“Dzeltenās mājas” pagalmā Bauskas Bērnu un jauniešu centra audzēkņi viesus priecēja ar kon-

certu “Iekrāsojam vasaru”, kurā bija vērojams mūsdienu deju grupas un deju kopas “Mēmelīte”
azarts, ģitārspēles pulciņa virtuozitāte, vokālā ansambļa lieliskais skanējums, teātra pulciņa draiskums izrādē “Raganiņu klapatas”. Pasākuma noslēgumā tika prezentēta multimediju studijas filma
“Bauskas BJC”.
Jūnija sākums Bauskas Bērnu un jauniešu centrā tradicionāli ir nometņu laiks. Šī gada tēma
veltīta zivīm.
Dažādu radošu un aktīvu darbnīcu ietvaros nometnes dalībnieki apguva jaunas iemaņas un pilnveidoja jau esošās. Keramikas darbnīcā pie skolotājas Laimas Oborunes bērni gatavoja vēja zvanus
māla zivju veidolā, savukārt kokamatniecībā Pēteris Ozols ierādīja koka apstrādes pamatelementus,
darinot zivju skeletus un rāmīšus, kuros vēlāk tika veidotas krāsainu smilšu kompozīcijas Indras
Liepas vadībā. Ilze Krieviņas pārraudzībā bija gan putošanās, gan marionešu darbnīcas, bet Aiga
Baltalksne bija parūpējusies par sportiskām aktivitātēm jaunajiem censoņiem. Ģirts Donerblics
nometnes bērniem organizēja velokrosu Pilskalnā, kuru papildināja dažādas aktivitātes “Meklējot
Nemo” tematikā. Ināra Cukura visus iepazīstināja ar lasi Ludi un viņa brīnumaino dzīvi, bet pie skolotāja Kristapa Asīša norisinājās automodelisma sacensības “Ātrās, rūcošās zivis”. Nodarbībās “No
do līdz do” Ilga Pūle ikvienam dalībniekam iemācīja izdziedāt ne tikai gammu, bet arī sagatavoja
muzikālu priekšnesumu. Aktīvo kustību nodarbībās pie Kitijas Zosas tika apgūti mūsdienīgi deju
ritmi un iestudēta īsa dejas izrāde par lielajām un mazajām zivīm.
Bauskas BJC teātra pulciņa dalībnieki nometnes audzēkņus priecēja ar A. Grīnieces izrādi “Raganiņu klapatas”, bet nedēļas vidū ceļš veda uz Jūrmalu, kur Brīvdabas muzejā varēja iepazīt zvejnieku
seno dzīves ritu, ieelpot jūras gaisu un padraiskoties Dzintaru mežaparkā.
Valērijs Gabrāns informēja nometnes dalībniekus un viņu vecākus par zivīm dabā un cilvēka
dzīvē, bet Daira Jātniece risināja sarunas par akmeņu daudzveidīgajām sejām un mūsu savstarpējām
attiecībām.
Noslēdzoties raibajai nedēļai, dalībnieki priecēja visus klātesošos ar jauku koncertu un paveikto
darbu izstādi, kura bija lielisks pārsteigums bērnu vecākiem.
Darbā ar nometnes bērniem skolotājiem lieliskas palīdzes bija četras aktīvas skolnieces Karolīna
Dievaite, Kristiāna Paula Lībiete, Patrīcija Svareniece un Linda Spundiņa, kuras jūnija mēnesī strādā Bauskas Bērnu un jauniešu centrā Nodarbinātības valsts aģentūras rīkotā projekta ietvaros par

skolēnu nodarbināšanu vasarā. Jaunietes darbojās ar lielu atbildības izjūtu, komunicējot ar nometnes
dalībniekiem un gādājot par viņu drošību.
Patrīcija, Linda, Karolīna, Kristiāna un citi Bauskas novada jaunieši aktīvi piedalās vasaras
saulgriežu festivāla „MidSummer Fest” tapšanā. Tas norisinās vasaras saulgriežu dienās Mēmeles
krastā Viļa Plūdoņa muzeja „Lejenieki” teritorijā. „MidSummer Fest” ir domāts aktīvās atpūtas,
mūzikas un dabas cienītājiem. Šajā festivālā latviešu tradīcijas iegūst jaunas nokrāsas - radošās un
klasiskās sporta spēlēs, meistardarbnīcās un mūzikā. Festivālā ir laipni gaidīts ikviens, jo aktivitātes
būs paredzētas visām paaudzēm. Aktīvākajiem un veiksmīgākajiem spēļu dalībniekiem būs iespēja
tikt pie dažādām piemiņas veltēm, uzvarētājiem balvās - koši velosipēdi.
Jaunieši pasākuma organizatoriem palīdz visdažādākajos darbos: volejbola laukuma tapšanā, baneru izgatavošanā, pasākuma reklamēšanā u.c. Šajās aktivitātēs
labprāt iesaistās arī Reno Garza, kurš ir brīvprātīgais no Francijas.
Puisim un citiem jauniešiem šī dalība brīvdabas pasākumā sniedz
jaunu pieredzi un iespaidus. Reno pirmo reizi atzīmēs vasaras
saulgriežus, iepazīstot latviešu tradīcijas.
Jau no šī gada 1. februāra “Erasmus+” projekta “Give me five”
ietvaros Bauskas Bērnu un jauniešu centrā darbojas divi brīvprātīgie – Reno no Francijas un Stefānija no Ziemeļnīderlandes.
Jaunieši vēlējās iepazīt viņam vēl nezināmo Eiropas daļu, papildus gūstot arī jaunu pieredzi, valodas iemaņas un draugus.
Šajos četros mēnešos abi apgūst latviešu valodu pie skolotājas Solvitas Bērtelsones. Viņi atzīst, ka valoda ir grūti apgūstama,
taču ļoti skanīga un interesanta.
Reno ir arī nodibinājis savu franču valodas klubu, uz kuru ikviens ir laipni gaidīts katru otrdienu plkst. 17:00 Bauskas BJC
Dzeltenajā mājā (Rīgas iela 8). Reno pēc profesijas ir beķeris un
ar savām kulinārijas prasmēm priecē baušķeniekus.
Stefānija ir grafiķe un interakīvā dizaina speciāliste, kura izglītību šajā jomā ir ieguvusi Amsterdamas koledžā. Savas prasmes
meitene realizē, veidojot dizainu plakātiem, nozīmītēm, magnētiem un citiem materiāliem. Stefānija ir guvusi interesantu pieredzi, piedaloties dažādos “Erasmus+” projektos, ar kuriem viņu
iepazīstinājusi draudzene, bet šis ir pirmais projekts, kurā meitene
nolēmusi pieteikties pati.
Reno un Stefānija pamazām iepazīst Latviju un arī vasarā gaida ciemos ikvienu interesentu BJC Dzeltenajā mājā, kur kopīgi
pavadīt laiku sarunās, sarīkot novusa mačus vai citas aktivitātes.

Vasaras ieskaņas priecīgos mirkļus Bauskas BJC
apkopoja Benita Svareniece, Veronika Puķe, Linda
Spundiņa, Patrīcija Svareniece, Karolīna Dievaite,
Kristiāna Paula Lībiete
Foto mirkļus tvēra Girts Donerblics
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Nāc, piedalies
Bauskas novada pašvaldība novada svētku apmeklējumam
2.jūlijā nodrošina bezmaksas transportu uz svētku vietu,
Bruknas muižu un atpakaļ
Autobuss Vecsaules pagastā
10:10 Jaunsaule
10:25 Zvaigzne
10:40 Vecsaule
10:55 Kūdra
11:10 Ozolaine
11:30 Brukna
21:00 No Bruknas
Autobuss Brunavas
un Ceraukstes pagastā
10:00 Ērgļi –> Tunkūni
10:20 Grenctāle
10:35 Ceraukstes centrs
10:50 Mūsas ciemats
11:30 Brukna
21:00 No Bruknas
Autobuss Gailīšu
un Īslīces pagastā
10:10 No Pāces –>Uzvaras centra
10:40 No Rītausmām
11:30 Brukna
21:00 No Bruknas

Autobuss Mežotnes
un Codes pagastā
9:40 Jumpravas
9:55 Mežotne
10:15 Strēlnieks
10:25 Garoza
10:45 Code
11:00 Jauncode
11:30 Brukna
21:00 No Bruknas
Autobuss no
un uz Bausku
10:45 no Rimi
11:15 Dāviņi
11:30 Brukna
14:00 no Bruknas
14:45 no Bauskas (15:30 Brukna)
17:30 no Bruknas
18:15 no Bauskas (19:00 Brukna)
21:00 no Bruknas (21:45 Bauskā)

Bauskas novada svētki no pilsētas iziet pie saviem
iedzīvotājiem pagastos

FESTIVĀLA PROGRAMMA
8. jūlijs:
18:15 Flame & Rolltones
19:00 Tequila
20:00 Jonis (Lietuva)
21:00 Aivars Birzmalis
22:00 Wayne Law (Austrālija)
23:00 Dakota

9.jūlijs, 16:00
16:00 Apvedceļš
17:00 Aldis Rullis
18:00 Klaidonis
19:00 Jauna diena
20:00 Mārtiņš Jātnieks
21:00 Kaidi & Barn Brothers (Igaunija)
22:00 Sestā Jūdze
23:00 Dutch Eagles (Nīderlande)

2.jūlijā ar moto “Iepazīsti savu novadu!” Bauskas novada
svētki izies ārpus pilsētas robežām, lai aizvestu sev līdzi un
ļautu svētku viesiem iepazīt tuvāk Dāviņus - vienu no astoņiem Bauskas novada pagastiem.
Novada svētkiem šogad dots skanīgs un vasaras vidum atbilstošs nosaukums – “Deviņi ziedi Dāviņu dārzā”, kas sevī
ietver ideju par Bauskas pilsētas un novada astoņu pagastu
iedzīvotāju vienošanos kopīgās svinībās Dāviņu dārzā, tā kā
galvenā pasākumu norises vieta būs Bruknas muižas dārzs.
Svētki sāksies plkst.12.00, tos līdz ar Bauskas novada domes priekšsēdētāja Raita Ābelnieka svinīgu uzrunu atklās novada folkloras kopas. Svētku ieskaņā
podnieks, Pūdnīku skūlas dibinātājs un amatnieks ar 40 gadu pieredzi šai arodā, Evalds Vasilevskis,
atvērs keramikas cepli. Evalds ir viens no retajiem podniekiem Latvijā, kas darbam nepieciešamo
mālu pats izrok un attīra. Dienas gaitā prasmes māla apstrādē varēs apgūt un papildināt meistarklasē
pie pieredzējušā podnieka.
No plkst.13.00 Bruknas muižā būs skatāma novada amatiermākslas kolektīvu koncertprogramma, kurā piedalīsies kori, vokālie ansambļi un grupas, kā arī latviešu tautas deju, Eiropas deju,
vēderdeju un līnijdeju dejotāji. Plkst.13.30 muižas Lielajā zālē būs klausāma Bauskas Mūzikas
skolas audzēkņu koncertprogramma. Plkst.16.00 uz svētku skatuves izrāde “Tā precas vecpuiši” ar
humoru apskatīs dažādos iemeslus un argumentus, kuru dēļ vīrieši ir gatavi iestūrēt laulības ostā.
Galvenās lomas atveidos Zane Daudziņa, Juris Lisners un Indulis Smiltēns. Plkst.18.00 izsmalcinātas mūzikas pavadījumā, stīgu kvarteta izpildījumā, Bauskas novada dome pasniegs apbalvojumus
novada iedzīvotājiem un godinās sakoptāko īpašumu saimniekus. Svētku izskaņā, plkst.19.30 uz
Bauskas novada svētku skatuves skaistākās Latvijas novadiem veltītās dziesmas koncertprogrammā “No četriem novadiem austs” izdziedās Igo, Samanta Tīna, Ginta Krievkalna un Atis Auzāns.
Visas dienas garumā muižas kompleksa mūra ēkā būs skatāms kino – video stāsti par Bausku un
Dāviņiem, kā arī multiplikācijas filmas bērniem. Īpašu auru svētkiem piešķirs ērģelnieču Simonas
Radovičas un Rutas Birzules koncerti Svēto Apustuļu kapelā, kas lepojas ar labākajām baroka laika
ērģelēm novadā. Aktīvās atpūtas cienītāji Bruknā varēs izmēģināt savus spēkus šaušanā ar loku
un alpīnisma sienas pievarēšanā, bet kādreiz aktuālo spēkratu modi būs iespēja novērtēt retro auto
parādē. Ģimenēm ar bērniem būs iespēja piedalīties aizrautīgā un dzīvespriecīgā pasākumā “Mazā
stiprinieka piedzīvojumi tirgus laukumā”. Ar Bauskas novadā tapušiem mājražotāju un amatnieku
produktiem un izstrādājumiem varēs iepazīties un tos arī iegādāties tirdziņā. Bet muižas saimnieki,
biedrība “Kalna svētību kopiena” dārzā uz dzīvas uguns gatavos un svētku viesiem piedāvās Bruknas īpašos ēdienus. Neaizmirstamas sajūtas sniegs iespēja paraudzīties uz Bauskas novada ziemeļaustrumu pusi un Iecavas upes lokiem no augšas, paceļoties virs Bruknas gaisa balonā.
Brukna ir skaista vieta ar brīnumainu auru, un Bauskas novada svētki “Deviņi ziedi Dāviņu
dārzā” sniegs iespēju katram savam viesim šeit pasmelties sev nepieciešamo – iedvesmu, enerģiju,
spēku, ticību vai garīgu skaidrību.
Lai visiem novadniekiem būtu iespēja piedalīties novada svētku aktivitātēs, Bauskas novada
pašvaldība nodrošinās bezmaksas transportu. Pieteikties transportam aicinām visās Bauskas novada pagastu pārvaldēs, kā arī Bauskas Kultūras centrā.
Svinēsim Bauskas svētkus kopā!

Elīna Māla,
Bauskas Kultūras centra sabiedrisko attiecību speciāliste
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Sports novadā
Pirmais pavasara mēnesis bijis piesātināts ar dažādām brīvdabas sporta aktivitātēm. Savu trīs mēnešus garuo maratonu uzsākusi sporta centra „Mēmele” kausa izcīņa pludmales volejbolā, strītbolā
un ielu florbolā. Izspēlētas pirmās kārtas, noskaidrotas vienības, kas cīnīsies par uzvaru kopvērtējumā.
29.maijā Vecsaules pagasta Zvaigznē pulcējās dažādu paaudžu smilšu volejbola cienītāji. Visas
dienas garumā, karstās saules pavadīti, lieliskajā Vecsaules pagasta bāzē cīnījās 8 sieviešu un jauniešu vienības un 9 vīru komandas. Veterānu grupas dalībnieki iesaistījās kopējās sacensībās. Par SC
„Mēmele” pirmā posma uzvarētājiem kļuva:
Vīriešiem
1.vieta - Artūrs Skrējāns, Jānis Rutkovskis;
2.vieta - Jānis Alda, Lauris Ikaunieks;
3.vieta - Jānis Ozoliņš, Jānis Kuļikauskis.
Sievietēm
1.vieta - Daila Žukauska, Lauma Vidovska, Rovena Ignataviča;
2.vieta - Dinija Gātere, Aivita Ļuļaka, Marta Katinska;
3.vieta - Megija Drunka, Tatjana Pesecka, Beāte Bušmane.
Veterānēm
Rita Lejniece, Jolanta Ignataviča, Inese Skrēbena
Jauniešiem
Ardis Māskis, Armands Puduls, Ralfs Brazauskis, Reinis Inževatkins
Veterāniem
Jānis Skrējāns, Andris Kvedars, Renārs Goldbergs, Mareks Goldbergs

28. maijā Bauskas novada pašvaldības sporta bāzē, Latvijas veselības nedēļas ietvaros, risinājās
tradicionālā Ģimeņu sporta diena un Mazuļu V rāpošanas čempionāts. Ik gadus šie svētki pulcē lielu
skaitu jauno ģimeņu un viņu atvašu. Šajā reizē pilsētas stadionu piepildīja vairāk kā 100 jauno braucēju, skrējēju, lecēju un rāpotāju. Pasākuma organizatori bija iecerējušu sporta dienu uzsākt ar jauno
māmiņu ratiņu gājienu no novada domes. Diemžēl šai aktivitātei atsaucās neliels skaits dalībnieku,
novada domes priekšsēdētājs R.Ābelnieks sveica jaunās mammas un kopā ar kuplo Seržānu audžuģimeni, dziesmas pavadīti iesoļoja stadionā. Pēc aizraujošās iesildīšanās mazie dalībnieki izgāja
stadiona skrejceļā lai sacenstos skriešanā, riteņbraukšanā. Katram bija iespēja veikt savu mazo vai
lielo distanci, par ko saņēma garšīgu balvu. Ģimenes tika aicinātas piedalīties tāllēkšanas, apslēptās
mantas meklēšanas un basketbola metienu “gudrajā grozā” sacensībās. “Lecīgākās” ģimenes kausu
saņēma Simsonu ģimene, viņi arī labākie basketbola metienos, Tumsā vislabāk orientējas Mucenieku saime. Kuplākās ģimenes balva tika piešķirta Seržānu ģimenei. Kā ierasts aizraujošas bija mazo
rāpotāju sacensības, kurās gan vairāk savu meistarību demonstrē vecāki. Reizēm pat mazais dalībnieks apjuka mammas vai tēta izdomas samulsināts. Kopumā savā pirmajā trasē devās 7 dalībnieki
no Rīgas, Bauskas, Īslīces un Codes. Viņi godam veica uzdevumu un saņēma medaļu un sertifikātu
par piedalīšanos čempionātā. Jau otro sezonu Ģimeņu sporta svētki tiek organizēti kopā ar Kultūras centra atsaucīgajiem darbiniekiem. Šajā reizē dalībniekus uzrunāja Karlsons un multiplikācijas
filmu tēli. Savu krāšņo un aizraujošo priekšnesumu sniedza deju grupas “Lēra” dalībnieki. Paralēli
dažādām sportiskajām aktivitātēm darbojās radošās darbnīcas, kurās bērni varēja pūst burbuļus,
veidot taureņus, apgleznot sejas un piedalīties dažādās aktivitātēs. Pasākumu kuplināja Bauskas sākumskolas pedagogi, projekta „Kalendāra karuselis” ietvaros, aicinot pasākuma dalībniekus pīt Jāņu
vainagus, krāsot, klausīties putnu balsīs, veidot ziedus un eglīti. Maijs ir Mātes un Ģimenes dienas
mēnesis, tādēļ pasākuma noslēgumā katrai māmiņai tika dāvāts puķu podiņš. Sporta centrs Mēmele
saka lielu paldies visiem, kas atbalstīja Ģimeņu sporta dienas sarīkošanu.

Startē ielu florbola sezona

Sports cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Bauskas vecpilsētas sirdī, rātslaukumā 4.jūnijā notika sporta centrs (SC) „Mēmele” I posms ielu
florbolā.
Bauskas rātsnama fonā desmitiem florbolisti bumbiņu dzenāja pa vecpilsētas bruģi. Te ar īpašu
meistarību izcelties neviens nevarēja – bumbiņa, atsitoties pret bruģi lēkāja nekontrolējami, bet
apstākļi visiem vienādi un tāda, patiesībā, arī ir ielu sporta būtība – spēlēt ārā, jebkādos apstākļos.
I posmā trijās vecuma grupās piedalījās 16 komandas.

18.jūnijā Bauskas novada pašvaldības sporta bāzē kopā sabrauca likteņa biedri no dažādiem Latvijas novadiem un kaimiņu republikas. Neraugoties uz spēcīgo vēju, vairāk kā 100 dažāda vecuma
sportotgribētāji piedalījās 30 metru skrējienā, tāllēkšanā, lodes grūšanā, futbola sitienos, šaušanā,
bumbiņas mešanā mērķī, florbola metienos, šautriņu mešanā, lidojošā šķīvīša mešanā mērķī un
stafetē. Sacensību diena iesākās ar Bauskas novada domes priekšsēdētāja Raita Ābelnieka apsveikuma uzruna un aicinājumu pavadīt veselīgu un interesantu dienu. Deju grupas “Jasmīna” meitenes priecēja ar krāšņiem tērpiem un aizraujošiem priekšnesumiem. Kā ierasts pēdējos gados, mūsu
pasākumos cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, piedalās arī draugi no Lietuvas republikas.
Šoreiz kopā ar Radvilišķu invalīdu biedrības komandu, pirmo reizi piedalījās Kuršenai sportisti. Kā
ierasts Bauskas invalīdu sporta pasākumos startēja dalībnieki no Rundāles, Krāslavas, Tukuma un
Siguldas. Siguldieši ir apmeklējuši visus divpadsmit mūsu novada vasaras sporta svētkus cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām, šoreiz gan Inesei Mežakai un viņas domubiedriem ceļu uz Bausku nācās
mērot ar sabiedrisko transportu, jo pašvaldība kopš zināma laika vairs neatbalstot invalīdu sporta
aktivitātes.
Ņemot vērā nelabvēlīgos laika apstākļus sporta dienas programma tika sadalīta divās daļās-vieglatlētikas, futbola un šaušanas disciplīnas risinājās stadionā, bet pārējie sporta veidi notika sporta
spēļu hallē.
Dalībnieki aktīvi iesaistījās visās sporta sacensībās. Kopvērtējumā atsevišķi tika vērtēti vīrieši,
sievietes, cilvēki ratiņkrēslos un bērni. Prieks par saņemtajām medaļām bija gan jaunajiem, gan
vecāka gada gājuma dalībniekiem, bet galvenais ir gandarījums par kopā pavadīto laiku, jaunajiem
draugiem, par sevis pārvarēšanu. Pēc kopīgajām pusdienām, sporta dienas dalībnieki aktīvi piedalījās šķēršļu stafetē. Savu līdzjutēju atbalstīti un uzmundrināti visveiklākā un ātrākā bija Vecsaules
puses komanda, “neviesmīlīgi” atstājot aiz sevis Radvilišķu un Kuršenai vienības. Sirsnīgs paldies
jāsaka gan dalībniekiem, gan sacensību tiesnešiem un galvcenajam ti9esnesim Ilgonim Rencim.
Šī bija gaiša prieka piepildīta diena gan tiem, kas regulāri piedalās Invalīdu sporta un rehabilitācijas biedrības “Bauska” un sporta centra “Mēmele” rīkotajos pasākumos, gan tiem, kas pirmo
reizi atsaucās un uzdrošinājās iziet skrejceļā. ISRB “Bauska” ir saņēmusi uzaicinājumu septembra
mēnesī viesoties pie jaunajiem draugiem Kuršenai pilsētā. Ir motivācija nākt kopā, gatavoties un
aktīvi izmantot dzīves dotās iespējās. Jāatzīmē arī Ināras Kričalo, Jāņa Skrējāna, Marijas Bobeles
un AlekSandra Timofejeva un Intas Savickas atsaucība un ieguldījums cilvēku ar funkcionāliem
traucējumiem organizēšanā šiem svētkiem.

Bīčs

Plašāk pārstāvētā un jaunākā, 2005.gadā dzimušo un jaunāku puišu grupā spēlēja septiņas komandas. Pārliecinošu dominanci grupu spēlēs, pusfinālā un finālā demonstrēja komanda „Bauskas
Trio” ar Denisu Afanasjevu, Ralfu Akmentiņu un Pāvelu Seredicki sastāvā. Puiši trijās grupu spēlēs
guva 11 vārtus un neielaida nevienu. Arī pusfinālā viņi savus vārtus nosargāja neskartus (4:0), bet
finālā gūts panākums pret otras grupas pretinieci „Dedzinātāji” ar 3:1.
2002. –2004.gadā dzimušie florbolisti sacentās piecu komandu konkurencē. Prasmīgākie izrādījās „Oxdog Team” ar Gustavu Pļevoku, Evertu Janušauski, Reini Krīgali un Kristeru Ķūrēnu Repši
sastāvā. Jaunie censoņi guva trīs panākumus, bet reizi cīnījās neizšķirti. Otrie – „Red Wings Bauska”, trešie – „Burbuļuki”.
Pieaugušo vīru konkurencē piedalījās četras komandas. Ceturtie palika 1999.dzimušie un jaunāki
florbolistu veidota komanda, bet labāko trijniekā atrodami tādi Latvijas florbola virslīgas spēlētāji
kā Ģirts Laugalis, Pēteris Zeltiņš un Gints Velmunskis un Aivis Barkovskis. Pirmajiem trim šoreiz
otrā vieta.
Pēc seniem laikiem, atkal ar nūju rokās atgriežoties Latvijā tika redzēts Māris Akmentiņš – savulaik ilggadējās FK «Bauska» komandas vilcējspēks. Viņš kopā ar brāli Jāni un Edgaru Lujānu
triumfēja pieaugušo turnīrā. Trešie palika „H2O” komanda ar Gati Pelēķi, Oskaru Švāgeri, Aivi
Barkovski un Kristapu Kurpnieku sastāvā.
Sacensību organizators Agris Grandovskis par I posma norisi ir apmierināts. „Sakarā ar izlaidumiem, pieaugušo konkurencē šoreiz mazāk komandu, tomēr nākamajos posmos ceru ieraudzīt
kuplāku dalībnieku skaitu tieši šajā vecuma grupā. Sacensības aizvadīts raiti. Iespējams, būtu nepieciešams uzstādīt divus laukumus, bet domāju, ka trijās stundās izspēlēt 16 komandu turnīru nav ilgi.
Paldies treneriem, kuri palīdzēja ar tiesāšanu” tā A. Grandovskis.

Inga Ūbele, sporta centra „Mēmele” galvenā speciāliste
Foto Uldis Varnevičs „Bauskas Dzīve”

Ielu basketbols
Ielu basketbola sacensībās iesaistījies ievērojami vairāk komandu nekā iepriekšējos gados. Tas
izskaidrojams ar lielāku vecuma grupu iekļaušanu sacensību programmā. Galvenā tiesnese, sporta
centra „Mēmele” direktore L. Rimševica uzskata, ka papildinot nolikumu ar dažāda vecuma grupu basketbolistiem, jauniešiem ir radusies motivācija piedalīties, jo iespējams sacensties ar līdzaudžiem.
Pirmajā kārtā 14.maijā pie Bauskas novada Domes, pulcējās 19 vienības. Otrajā sacensību posmā
4.jūnijā sacentās 16 komandas. Vecākajā grupā abās reizēs nepārspēti palika Bauskas Zelta Lauvas.
1999.-2001.gadā dzimušo grupā pirmajā posmā uzvarēja Dūži, bet otrajā kārtā spēcīgāki izrādījās
komandas Nezinu jaunieši, 2002.-2003.g.vecuma grupā abās reizēs spēcīgākie LAK komandas puiši, bet jaunākajā vecuma grupā maija sacensībās uzvarēja Tucinieki, savukārt jūnijā laurus plūca
Bauskas Variors. Nākamā ielu basketbola kārta iecerēta 9.jūlijā.

Artūrs Dulbe

Ģimeņu svētki

Bērnu vasaras nometne Līgo noskaņās
Arī šogad Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija ar ABLV Charitable foundation programmas „Palīdzēsim izaugt! Bērnu vasaras nometnes
2015-2016”atbalstu Bauskā organizē ģimeņu vasaras diennakts nometni
„Lustīgā ielīgošana”. Tā kā nometnes laiks sakrīt ar pirms vasaras Saulgriežu svinību laiku, tad arī nometnes mērķis un aktivitātes ir saistītas ar šiem
gadskārtu svētkiem. Nometnes mērķa grupa ir 7 ģimenes ar bērniem vecumā no 4 līdz 15 gadiem
– Bauskas SOS ģimeņu atbalsta centra dalībnieki, kopskaitā 20 personas. Nometnes norises vietu izvēlējāmies viesu namu Bērzkalni, taču lielāko daļu laika ģimenes pavada aktīvā darbībā brīvā dabā.
Kā jau iepriekšējos pasākumos, nometnes mērķis ir, pirmkārt, veicināt ģimenes kopā būšanu, šoreiz vairāk mudinot izzināt mūsu kultūras tradīcijas, kas saistītas ar gadskārtu svētkiem. Pirmā diena
sākās ļoti aktīvi: ar jautrībām un atrakcijām Īslīces SOS bērnu ciematā, kur jauku pasākumu bija
noorganizējuši organizācija AON. Pēc aktīvās izkustēšanās darbs turpinājās viesu namā Bērzkalni,
jo iepriekš ieplānotās aktivitātes brīvā dabā nedaudz sagrozīja lietus vīriņš.
Taču aktivitātes un pasākumi turpinājās arī viesu namā: katrs sameklēja savu simbolu pēc ziedu
horoskopa un sagatavoja kopīgu nometnes karogu. Tad tika organizētas dažādas izglītojošas aktivitātes: augu un
ziedu atpazīšana,
tradīciju un paražu
apzināšana, spēlētas dažādas sadraudzības spēles.
Juaks
piedzīvojums bija arī Tērvetes dabas parka
apmeklējums.

Irēna Kalniņa,
Bauskas SOS
ģimeņu atbalsta
centra vadītāja
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Aktuāla informācija
Ja nepieciešama bezmaksas juridiskā palīdzība
Juridiskās palīdzības administrācijas organizētajā seminārā pašvaldības sociālajiem un bāriņtiesu
darbiniekiem š.g. 15.jūnijā Bauskā tika aktualizēta informācija par šīs iestādes bezmaksas pakalpojumiem iedzīvotājiem.
Valsts apmaksāta juridiskā palīdzība veicina pieeju taisnīgai tiesas aizsardzībai, nodrošinot
valsts garantētas juridiskās palīdzības saņemšanu, tajā skaitā:
– maznodrošinātām un trūcīgām personām (ar Sociālā dienesta izsniegtām izziņām);
– personām, kuras pēkšņi nonākušas tādā situācijā un materiālajā stāvoklī, kas tām liedz nodrošināt savu tiesību aizsardzību;
– personām, kuras atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā.
Runājot par personām, kas pēkšņi nonākušas tādās situācijā un materiālajā stāvoklī, kas tām liedz
nodrošināt savu tiesību aizsardzību, jāakcentē, ka tiesības pretendēt uz juridisko palīdzību ir personām, kuras ne tikai vienkārši ir saskārušās ar materiālām grūtībām, bet kuras šādās grūtībās ir nonākušas pēkšņi un tādā pakāpē, kas izslēdz iespēju nodrošināt savu tiesību aizsardzību. Te minamas ne
tikai stihiskas nelaimes un nepārvaramas varas apstākļi, bet ari gadījumi, kad persona ir cietusi vai
cieš no vardarbības, kad nepieciešama tūlītēja aizsardzība. Šajā gadījumā cietušajai personai nav jābūt ne trūcīgai, ne maznodrošinātai. Bauskas novada Sociālā dienesta pieredze sadarbībā ar policiju
un tiesu par vardarbībā cietušo sieviešu tiesisko aizsardzību un pagaidu aizsardzības nodrošināšanu
pret vardarbību, diemžēl, ir bijusi negatīva. Tā kā Sociālajā dienestā nav jurista, sociālie darbinieki
ir gandarīti, ka saviem klientiem varēs palīdzēt piesaistīt valsts apmaksātu juridisko palīdzību personas tiesiskajai aizsardzībai.
Lai saņemtu Juridiskās palīdzības administrācijas pakalpojumus, augstākminētajām personām ir jāaizpilda iesnieguma veidlapa, kas pieejama bezmaksas portālā latvija.lv vai mājas
lapā: www.jpa.gov.lv sadaļā „Pakalpojumi” un jānosūta izskatīšanai uz adresi Pils laukumā 4,
Rīgā, LV 1050. Iesniegumam jāpievieno dokumentu kopijas, kas apliecina iesniegumā minētās
ziņas.
Iesniegums Juridiskās palīdzības administrācijai ir uz četrām lapām un pirmajā mirklī liekas sarežģīts. Taču pakāpeniski aizpildot prasīto informāciju, tas ir paveicams jebkuram cilvēkam. Iesniegumā ir jānorāda personas dati, informācija par ienākumiem un īpašuma stāvokli, apgādībā esošām
personām, informācija par jautājumiem, kurā nepieciešama valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība.
Tā kā juridiskā palīdzība tiek sniegta, galvenokārt, civiltiesiska rakstura strīdos, tad jāsniedz īss
strīda apraksts. Tas var būt saistīts ar ģimenes tiesībām (laulības šķiršana, uzturlīdzekļu piedziņa,
paternitātes noteikšana, rīcībspējas, saskarsmes tiesību, aizgādības, aizbildniecības noteikšana), darba tiesībām (darba devēja uzteikuma atzīšana par spēkā neesošu, darba algas piedziņa), mantojuma
tiesībām (mantojuma pieņemšana, testamenta apstrīdēšana), saistību tiesībām (zaudējumu piedziņa, parāda piedziņa, līguma, vienošanās atcelšana). Te jānorāda arī pretējās puses dati – fiziskai
personai- vārds, uzvārds, juridiskai personai – nosaukums un adrese. Tālāk iesniegumā jānorāda
vēlamais juridiskās palīdzības veids – juridiskā konsultācija, procesuālā dokumentu sastādīšana vai
pārstāvība tiesā. Svarīgi, ka pārstāvības veidi var būt visi trīs. Iesniegumā jānorāda arī pievienoto
dokumentu saraksts un ar parakstu jāapliecina, ka sniegtās ziņas ir patiesas, jo ļaunprātīgi izmantota
valsts apmaksātā palīdzība tiek piedzīta atpakaļ.
Juridiskās palīdzības administrācija izskata šo iesniegumu un pievienotos dokumentus un pieņem
lēmumu par juridiskās palīdzības piešķiršanu vai atteikšanu – 21 dienas laikā, bet, ja skartas bērnu
intereses, 14 dienu laikā. Lēmums tiek paziņots uz norādīto e pastu vai pasta adresi. Ja lēmums ir
pozitīvs, tiek norīkots arī konkrēts juridiskās palīdzības sniedzējs- advokāts vai jurists, kuram ir
līgums ar Juridiskās palīdzības administrāciju un kurš apkalpo attiecīgo administratīvo teritoriju,
kur deklarēts klients.
Ir tikai divi gadījumi, kad personas var saņemt Juridiskās palīdzības administrācijas pakalpojumu
arī administratīvajās lietās Tie ir: pārsūdzības procedūrās patvēruma piešķiršanas procesa ietvaros
un bāriņtiesas lēmuma par bērna tiesību un tiesisko interešu aizsardzību pārsūdzēšanas ietvaros.
Savukārt krimināllietās ar lūgumu nodrošināt valsts apmaksātu juridisko palīdzību personai jāgriežas pie kriminālprocesa virzītāja (izmeklētāja, prokurora vai tiesneša), kurš pieņems lēmumu par
advokāta nozīmēšanu un Juridiskās palīdzības administrācija apmaksās viņa darbu.
Būtiski zināt, ka valsts nesedz tiesāšanās izdevumus, tajā skaitā valsts un kancelejas nodevas.
Ja nepieciešama palīdzība iesnieguma aizpildīšanā un Juridiskās palīdzības administrācijas pakalpojumu izmantošanā, varat griezties pie sociālajām darbiniecēm Dinas Romanovskas un Artas
Manušas Rūpniecības ielā 7, Bauskā (tālr. 63921802). Bezmaksas tālrunis uzziņām 80001801.
Ja esat cietis noziegumā vai bijis tā aculiecinieks, izmantojiet atbalsta tālruni 116006, kur Jūs
uzklausīs un atbalstīs, kā arī informēs par Jūsu tiesībām un cietušo atbalsta organizācijām.

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

Arī šajā gadā Sociālais dienests organizē vasaras
nometnes
Jau piekto gadu par pašvaldības budžeta līdzekļiem Bauskas novada Sociālais dienests organizē
3 nometnes trūcīgo, maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu bērniem. 13.jūnijā sākās pirmā 5 diennakšu nometne „Solis pretī vasarai”. Nometnē piedalās 20 bērni no visa novada. Ik dienu bērniem
tiek piedāvātas dažādas radošas, sportiskas, izklaidējošas un izglītojošas nodarbības. Saskaņā ar
darba plānu notiks dekupāžas, marmorēšanas, šūšanas, gleznošanas uz auduma un vitas radošās
nodarbības. Notiks sveču liešanas darbnīca. Paralēli radošajām nodarbībām bērniem tiek piedāvātas netradicionālas sporta spēles, sadraudzības spēles, atrakcijas un rotaļas. Kopā nometnēs būs
iespēja piedalīties 60 bērniem.

Dina Romanovska, sociālā darbiniece, nometņu vadītāja

Pirmsskolas izglītības iestādē „Zīlīte” noslēdzies
saspringtais mācību gads
Ir noslēdzies 2015./2016. mācību gads, atvadas bērnudārzam ir teicis 71 audzēknis no piecām
iestādes grupām, kuru vietā iestādē varam uzņemt jaunos audzēkņus. Bērnudārza absolventi ir lieliski mākslinieki, kuri izlaiduma pasākumos priecēja gan iestādes darbiniekus, gan vecākus, gan
uzaicinātos viesus ar skanīgu dziedāšanu, lustīgu dejošanu un izteiksmīgu dzejoļu skaitīšanu.
Lai mūs priecētu ar jaukiem priekšnesumiem, lielu paldies jāsaka mūzikas skolotājām Ingrīdai
Kulbei, Annai Baradakai un Vivitai Beikulei, kuras kopā ar grupu pirmsskolas skolotājām ieguldīja

lielu darbu svinīgo pasākumu norisē.
Īpašu pateicību pelnījušas pirmsskolas skolotājas – Gaida Druseika, Aija Smilga, Larisa Šutka, Evita Lakstīgala, Iveta Varnevica, Aiga Fišere, Ilga Miglāne, Zane Minkeviča, Sanita Millere,
Vera Krafta .Šīs skolotājas veiksmīgi sagatavojušas bērnus skolai, ieliekot darbā mīlestību pret
bērniem, nedziestošu optimismu un radošu ideju izpausmes, kas atspoguļojas audzēkņu iegūtajās
zināšanās, viņu veidotajos darbiņos, arī iestādes tēla radīšanā estētiski noformējot telpas ikdienā,
dažādos svētkos un pasākumos, kuri mūsu iestādē norisinās visa mācību gada garumā. Lai bērni
zinātu mūsu senču dzīves pieredzi, iestādē tiek organizēti gadskārtu ieražu pasākumi, rudenī sākot
ar Miķeļdienu un vasarā beidzot ar Jāņiem. Iestādē netiek aizmirsti arī mīlestības svētki – Valentīndiena, Mātes diena, par godu kurai tiek rīkoti svinīgi koncerti. Kā tradīcija, mūsu iestādē ik gadu
notiek valodas dienas pasākums – konkurss „Gudrā pūce”, kurā vecāko grupu audzēkņi demonstrē
prasmes dzejoļu deklamēšanā. Bērnudārzā tiek rīkoti kopīgi sporta pasākumi, kuros iesaistās viss
iestādes kolektīvs. No šiem pasākumiem pozitīvas emocijas gūst ne tikai bērni, bet arī pieaugušie.
Lielu un atbildīgu darbu, audzēkņu valodas attīstībā ir ieguldījušas iestādes logopēdes – Arkādija Pekulesa, Vivita Frīdenberga un Inese Bērziņa, veicot bērnu valodas korekciju. Par to ir liels
gandarījums, jo ,šī ieguldītā darba augļus, redz ne tikai pedagogi, bet pateicības vārdi tiek izteikti
arī no audzēkņu vecākiem.
Vasaras periodā iestādē darbs nerimst, tikai audzēkņu un darbinieku skaits sarūk, jo daudzi dodas atvaļinājumā, grupas tiek apvienotas. Vasaras periodā arī bērni neapmeklē nodarbības baseinā,
bet jau rudenī iestādē darbs noritēs ierastajā ritmā, kad atsāksies mācību process , kā arī nodarbības
baseinā, kuras apmeklē ne tikai mūsu iestādes bērni, bet arī bērni no pirmsskolas iestādes ‘’Pasaulīte’’.
Vasaras sākumā sazināmies ar vecākiem, kuru bērniem pienākusi rinda bērnudārza apmeklējumam, lai aicinātu rudenī uzsākt bērnudārza gaitas pie mums iestādē.
Noslēdzoties mācību gadam, iestādes kolektīvs novēl bērnudārza absolventiem saulainas un gaišas ,raitā solī uzsāktas skolas gaitas . Jauno audzēkņu vecāki un mazuļi tiek aicināti un mīļi gaidīti
2016./2017. mācību gadā uzsākt bērnudārza gaitas mūsu iestādē.
Lai visiem saulaina un piedzīvojumiem bagāta vasara!

Gunta Trubača, Bauskas novada PII „Zīlīte’’ vad. vietn. izgl. jomā
FOTO – mīļmantas gaida savus saimniekus izlaidumā

Piemiņas brīdis 1941.gadā represētajiem
Piemiņas brīdis 1941.gadā represēto baušķenieku un Latvijas iedzīvotāju piemiņai jau tradicionāli Bauskā 14.jūnijā notika Brīvības bulvārī represēto piemiņas vietā. Piemiņas brīdī bija pulcējušies baušķenieki, kuru atmiņās 14.jūnijam ir sēru nokrāsa, jo šajā dienā tika salauzts cilvēku
liktenis.
Klātesošos uzrunāja novada domes priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks, uzsverot, ka 1941.gada iedzīvotāju deportācija bija skaudra, jo puse izvesto iedzīvotāju gāja bojā – ceļā uz Sibīriju, smaga
darba, bada un aukstuma nobendēti. Tika izsūtīta galvenokārt inteliģence – nozīmīgi vietējie iedzīvotāji, virsnieki, deputāti u.c. Domes priekšsēdētājs aicināja turēt svētu šo piemiņu un atmiņas.
Pasākuma dalībniekus uzrunāja arī luterāņu mācītājs Aivars Siliņš, muzikālo pavadījumu spēlēja
baušķeniece, jaunā vijolniece Dace Bukša.
Piemiņas vietā tika iedegtas svecītes un nolikti ziedi.

Andra Matuļenko, sabiedrisko attiecību speciāliste
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Informācija, sludinājumi, ziņojumi
Kultūras pasākumu plāns jūlijam
Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

2.jūlijā plkst.12.00

Dāviņu pag. pie Bruknas
muižas

Bauskas novada svētki „Deviņi ziedi Dāviņu dārzā” Ar detalizētu pasākuma programmu var iepazīties www.kultura.bauska.lv

6.jūlijā plkst.19.00

Vecsaules pag. Jaunsaules
klubs

Vecsaules amatierteātra izrāde „Burvīgie blēži”

16.jūlijā plkst.18.00

Brunavas pag. Budbergas
parka estrāde

Ikgadējs sarīkojums „Budberga laikmeta griežos”

22.jūlijā plkst.19.00

Bauskas Pilskalna estrāde

Izrāžu apvienības „Pannas teātris” izrāde “Saimnieks meklē saimnieci”Lomās: Ģirts Ķesteris, Daiga Gaismiņa, Dace Vītola, Līga Zeļģe,
Madara Melne-Tomsone, Aldis Siliņš un Imants Strads.Biļetes: 6 EUR, 8
EUR, 10 EUR

23.jūlijā
plkst.11.00
plkst.17.00

Rātslaukums,
Pilskalna estrāde

Latvijas Senioru deju festivāls „Annas danči 2016” Koncerts, dalībnieku
gājiens un koncerts

Par Jāņu tradīcijām
No bērnu dienām man Jāņi ir mīļākie svētki. Atmiņā palikušas Jāņu nakts svinības manā dzimtajā
pagastā – Codes pagastā. Viena no jaukākajām tradīcijām bija doties uz kolektīvo svētku svinēšanu Mežagudžu
mājās ar zirga pajūgu. Lielās pirmsjāņu
gatavošanās drudzī starp siera siešanu,
kvasa darināšanu, pīrāgu cepšanu un
mājas un sētas kopšanu netika aizmirsts
izdaiļot ar Jāņu zālēm arī mīļās ķēves Vētras galvu un ratus. Tās
ir tradīcijas, ko man mācīja mani vecāki, vecvecāki un droši vien
tapēc arī tik nozīmīgas man.
Arī šajā pimssvētku laikā Brunavas pagastā cenšamies sakopt
teritoriju. Maija mēnesī tika atremontēta Budbergas parka estrādīte, kas ir maza, bet noteikti nozīmīga vietējiem iedzīvotājiem.
Tāpēc arī šogad visi tiek laipni aicināti uz Līgo nakts balli Budbergas parkā. Muzicēs Aigars Urtāns ar draugiem.
Remontdarbi diemžēl bija jāveic arī Ērgļu estrādei, tika
nomainīta daļa dēļu klājuma. Bauskas novada dome šogad arī
piešķīra finansējumu smilšu volejbola laukuma izveidei Ērgļu
parkā. Smiltis ir atvestas un ceram, ka aktīvie Ērgļu ciema iedzīvotāji tuvākajā laikā uzstādīs volejbola tīklu. Liels paldies
visiem, kas sniedza atbalstu – Ģirtam Bērzlejam, Velgai Jansonei Slavai un zemnieku saimniecības „Rasas” darbiniekiem un
Aivim Žindulim
Lai Jums jauka svinēšana!

Jāņa māte, meita, mazmeita Brunavas pagasta
pārvaldes vadītāja Baiba Marčenkova

BAUSKAS MUZEJĀ
piektdien 29.jūlijā plkst. 16.00 atklās

Starptautiska gleznotāju plenēra
„Bauskas vasara 2016”
dalībnieku darbu izstādi
29.07.2016. - 16.08. 2016

Bauskas muzejā apskatāmas
•ROLANDA KRIŠJĀNA gleznu izstāde
„MĪLESTĪBAS PIKSEĻI” līdz 17.jūlijam
•TLMS „BAUSKA” izstāde
„VERAM VAĻĀ PŪRA LĀDI ” līdz 14.augustam.

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

Seko līdzi un nenokavē!

Mežgaļu pamatskolā 2.jūlijā plkst. 12.00
Netradicionālās sporta spēles
Programmā: rokasbumba, tautasbumba, frīsbijs, skrējiens bez laika
kontroles, individuālās disciplīnas.
Informācija un komandu pieteikšana
pa tālr. 27065182.

Ai vasara, ai vasara,
Tavu lielu bagātību:
Druvā kupli rudzi auga,
Pļavā balts āboliņš.
Latviešu tautas dziesma
Lai Saulgriežu naktī Jūs ikvienu silda Jāņuguns liesmas, un sirdī ikkatrā lai skan Līgo dziesmas!

Sveicu svētkos!
Vecsaules pagasta kultūras pasākuma organizatore
Rasma Maldute
Kultūrvēsturiskā mantojuma pieejamība un
popularizēšana plašākai sabiedrībai
Bauskas muzejā
Bauskas muzejs kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšanai un pieejamībai
plašākai sabiedrībai piedalījās ZKP 2016
projektu konkursā ar projektu „Bauskas
muzeja – vēsturisko ekspozīciju anotāciju
tulkojumi - saturiskā tēla pilnveidošanai”. ZKP finansiālais atbalsts EUR 450.00 (kopējā summa EUR 493.89) Lai muzeja apmeklētājiem radītu precīzu, nepārprotamu informāciju un priekšstatu par 19. un 20.gadsimta Zemgales kultūrvēsturisko vidi,
saimniecisko un kultūras daudzveidību Bauskas novadā, kā arī
par kādreizējām nacionālajām minoritātēm Bauskā - vāciešiem,
ebrejiem un „krieviņiem”, projekta ietvaros tiek veikti vēsturisko
ekspozīciju tulkojumi angļu, vācu, lietuviešu un krievu valodās.
Anotāciju tulkojumi balstīti uz muzeja apmeklētāju statistikas
pētījumiem:
• angļu valodā - orientēti uz visu valstu tūristiem, tostarp,
kuri nekomunicē krievu valodā,
• krievu valodā – orientēti uz tūristiem no Krievijas valsts,
un to valstu tūristiem, kuri pārsvarā komunicē krievu valodā (krievvalodīgo tūristu apmeklējums muzejā ir procentuāli liels skaits),
• lietuviešu valodā – Lietuva ir tuvākā Baltijas valsts un lietuviešu tūristu apmeklējums ir lielākais starp ārvalstu tūristiem,
• vācu valodā - muzeju arvien vairāk apmeklē bijušo vācu
izcelsmes iedzīvotāju pēcteči, kuri par savu savu senču gaitām un dzīvi iegūtu informāciju vācu valodā. 19.gadsimta
sākumā Bauskas iedzīvotāju vairākums bija vācieši un viņiem piederēja politiskā un ekonomiskā vara pilsētā.
Projekts tiek īstenots laikā no 1.maija līdz 1.jūlijam, sadarbojoties ar SIA „RT Tulkojumi”. Ekspozīciju anotācijas izstrādāja
muzeja Vēstures nodaļas vadītājs Aigars Urtāns, ekspozīciju autors.

Līga Grosbarde,
Bauskas muzeja vecākā speciāliste, projekta vadītāja

Rīgas Pedagoģijas un izglītības
vadības akadēmijas
Bauskas filiāle
2016./2017. studiju gadā izsludina pieteikšanos
uz augstākās izglītības studiju programmām
Nepilna laika klātienē:
• Cilvēkresursu/biroja administrēšana
• Komercdarbības organizācija
• Komercdarbība un uzņēmuma vadība
• Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs
• Pirmsskolas izglītības skolotājs
• Sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt
vienu priekšmetu pamatskolā
Dokumentu iesniegšana:
no 1.jūlija līdz 15.augustam Bauskas 2.vidusskolas telpās,
Dārza ielā 9, Bauskā, 206.kabinetā
P., O., C.
8.00 - 16.00
T.
8.00 - 17.00
Pk.
8.00 - 15.00

Koronetes
Līdz 31.jūlijam Bauskas pilī notiks Edītes Paulas Vīgneres izstāde „Koronetes”,
kurā būs redzama fascinējoša galvas rotu kolekcija. To
papildinās krāšņās Valda Ošiņa fotogrāfijas, ļaujot saskatīt
koronešu zelta diedziņu vai stikla pērlīšu smalkumu un audumu
tekstūru nianses.

Bauskas Tūrisma informācijas centrs aicina
bez maksas apskatīt Bauskas rātsnama
interjeru un ekspozīciju
Apmeklējums kopgrupā šādā datumā un laikā:
3.jūlijā, 7.augustā un 4.septembrī
plkst. 10.30; 11.30; 12.30; 13.30; 14.30.
Rātsnamu vienlaicīgi, rindas kārtībā,
varēs apmeklēt 25-30 personas.
Sīkāka informācija pa tālruni 63923797, 27746484.

Sirsnīgi sveicam mūsu novada dižo
jubilāru
• Jonu JURGAITI Bauskā

Sirsnīgi sveicam mūsu novada
Zelta kāzu jubilārus
Vitautu un Zani GALIŅUS Vecsaulē
Pēteri un Ausmu BUNDURUS Ceraukstē
Aini un Dzintru SKURBAS Īslīcē
Jāni un Žanetu MATISONUS Bauskā
Aivaru un Guntu VĪREĻUS Bauskā

Dimanta kāzu jubilārus
Ēvaldu un Gundegu BEĻĀJEVUS Bauskā

Dzimtsarakstu ziņas
Dzimtsarakstu ziņas no 24.05.2016. līdz 17.06.2016.
Reģistrēti dzimušie
18, t.sk. 8 meitenes un 10 zēni
Reģistrēti mirušie
28, t.sk. 13 sievietes un 15 vīrieši
Reģistrētas laulības
12, t.sk. baznīcā - 0
Bērniem doti vārdi
Lauris, Artūrs, Markuss, Jēkabs, Adrians, Ralfs, Marsels, Dilans, Reinis, Rubīns un Viktorija, Keita,
Marta, Paula, Rēzija, Gabriella, Amanda, Elīza Līva.

Neaizmirsīsim izkārt karogu jūlijā
Saskaņā ar likumu „Par Latvijas valsts karogu”
– 4.jūlijā – ebreju tautas genocīda
upuru piemiņas dienā pie iestādēm
un dzīvojamām ēkām jāizkar Latvijas
valsts karogs sēru noformējumā
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