Bauskas novada pašvaldības laikraksts 2016. gada 24.martā

Administrācijas sleja
Pievērsīs uzmanību apkārtējās
vides sakopšanai
Bauskas novada pašvaldības Sabiedriskās kārtības nodaļa divos mēnešos ir sastādījusi 41 administratīvā pārkāpuma protokolu. Visbiežāk tas noticis par atrašanos sabiedriskās vietās ar
atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu. Šajā laikā izrakstīti 19
protokoli. Ar astoņām personām, kuras sabiedriskā vietā atradās
alkoholisko dzērienu ietekmē vai grasījās lietot alkoholiskos dzērienus, veikts preventīvais darbs. Otrs biežākais soda iemesls ir
dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas
prasību pārkāpumi – astoņi protokoli. Četriem īpašniekiem izrakstīti protokoli par pilsētas teritorijā esošā zemesgabala neuzturēšanu tīrībā un kārtībā.
Šajā periodā sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli par
transportlīdzekļu mazgāšanu, profilaktisko apkopi šim nolūkam
neparedzētās vietās, par izsmēķu vai citu atkritumu nomešanu ārpus tam speciāli paredzētām vietām, par dabisko vajadzību
kārtošanu dzīvojamo un sabiedrisko ēku kāpņu telpās, pagrabos,
bēniņos, pagalmos, uz ielām un citur ārpus tam speciāli paredzētām vietām, par spļaušanu uz ielas un citās sabiedriskās vietās, par
ugunskuru kurināšanu, naktsmītņu ierīkošanu un telšu uzstādīšanu
ārpus šim mērķim speciāli ierīkotām vietām, par sēdēšanu vai stāvēšanu sabiedriskās vietās uz atpūtas soliņu atzveltnēm vai gulēšanu uz soliņiem, par līguma neslēgšanu ar apsaimniekotāju par
regulāru atkritumu izvešanu no īpašuma, par atkritumu novietošanu vai izbēršanu neatļautās vietās, kā arī par atkritumu ievietošanu
nešķiroto atkritumu konteineros, kas paredzēti cita nekustamā īpašuma apkalpošana.
Divos mēnešos autobraucējiem sastādīti 14 administratīvā pārkāpuma protokoli-paziņojumi par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu
pārkāpumiem. Taču ar 37 transportlīdzekļu vadītājiem, kuri neievēroja apstāšanās un stāvēšanas noteikumus, veikts preventīvais darbs.
Sabiedriskās kārtības nodaļa kopā ar biedrības „DzP Mežavairogi” darbiniekiem izķērusi piecus klaiņojošus suņus un divus
kaķus, paņemts viens nobraukts kaķis un lapsa. Suņi un kaķi nogādāti patversmē.
Veikts preventīvais darbs ar 28 īpašniekiem par nekustamam
īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas neattīrīšanu no sniega un ledus un pretslīdes materiālu neizkaisīšanu līdz
pulksten astoņiem no rīta.
Tāpat preventīvi strādāts ar 22 skolēniem par smēķēšanu skolas
teritorijā vai tuvējā apkārtnē. Šajā laika periodā notikuši 22 izbraukumi uz novada pagastiem. Saņemtas 57 iedzīvotāju sūdzības
– lielākā daļa mutiskas un telefoniskas, bet 23 iedzīvotāji iesnieguši rakstiskas sūdzības.
Notikusi sadarbība ar Valsts policiju, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Pārtikas un veterināro dienestu. 12 izbraukumi organizēti
kopā ar bāriņtiesu, sociālajiem darbiniekiem, HIV un atkarību
profilakses centru, izglītības nodaļu. Sabiedriskā kārtība nodrošināta piecos masu pasākumos. Izglītības iestāžu garajos starpbrīžos
kārtības sargi veic uzraudzību pilsētas un tuvākajās novada skolās,
kā arī skolu apkārtnē.
Joprojām tiek saņemtas iedzīvotāju sūdzības par suņu īpašniekiem, kuri, vedot savus suņus pastaigā, nesavāc pēc suņiem atstātos ekskrementus. Par šādu pārkāpumu paredzēta administratīvā
atbildība līdz 350 eiro, bet par šādu atkārtotu pārkāpumu viena
gada laikā - līdz 700 eiro. Suņu īpašnieki iebilst, ka ne visur Bauskas pilsētas teritorijā ir izvietotas urnas suņu ekskrementiem. Taču
suņu ekskrementi ir kvalificējami kā sadzīves atkritumi, kurus
jāutilizē, tāpēc ekskrementus var izmest jebkurā atkritumu urnā.
Bieži tiek saņemtas sūdzības no māju vecākajiem par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem, tādēļ, atstājot savas
automašīnas stāvēšanai, pārliecinieties, ka tās netraucē citiem satiksmes dalībniekiem.
Bauskas pilsētā ir izvietotas ceļa zīmes, kas nosaka transportlīdzekļa novietošanu stāvlaukumos uz noteiktu laiku. To mērķis
ir ļaut stāvlaukumus izmantot pēc iespējas plašākam transportlīdzekļu vadītāju lokam, lai uz neierobežotu laiku tur netiktu novietotas vienas un tās pašas automašīnas.
Likumdevējs Administratīvo pārkāpumu kodeksā ir noteicis
nemainīgus, konkrētus naudas sodus par apstāšanās un stāvēšanas
noteikumu pārkāpumiem. Lēmuma pieņēmējs sodu nevar samazināt, kā to bieži lūdz pārkāpējs.
Iestājoties pavasarim, Sabiedriskās kārtības nodaļa pievērsīs
pastiprinātu uzmanību apkārtējās vides sakopšanai. Lūgums nededzināt kūlu un plastmasas atkritumus. Kopīgi rūpēsimies par
drošu un sakoptu vidi. Priecīgas Lieldienas!

Dzintars Lenbergs,
Sabiedriskās kārtības nodaļas vadītājs
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Diskusija

Mums ir jāsāk gudri saimniekot

Pārstāvis no Mežgaļu pamatskolas aktīvi diskutē par priekšlikumiem izglītības iestāžu attīstības un
optimizācijas plānam
Vairāk kā 50 Bauskas novada pašvaldības iedzīvotāju pirmdien, 21.martā bija ieradušies Bauskas Kultūras centrā, lai iepazītos ar SIA “Karšu izdevniecība Jāna sēta” redaktora Jāņa
Turlaja prezentāciju par jaunizstrādāto Bauskas novada telpiskās
plānošanas platformu un priekšlikumiem Bauskas novada izglītības iestāžu attīstības un optimizācijas plānam. Lai arī Bauskas
novada administrācija savlaicīgi tika aicinājusi iedzīvotājus uz
tikšanos, informāciju ievietojot gan mājas lapā, gan laikrakstā
“Bauskas Dzīve”, gan sociālajos tīkos, atsaucība no iedzīvotāju
puses bija zema.
J.Turlajs iepazīstināja klātesošos ar izveidotās digitālo karšu
platformas plašo datu klāstu un to pielietojama iespējām, ietverot informāciju par kopējo iedzīvotāju izvietojumu novadā un
griezumā pa dažādām vecuma grupām, izglītojamo dzīves vietu
sasaisti ar izglītības iestādēm, kā arī uzņēmējdarbības telpisko
atspoguļojumu pa apdzīvotām vietām u.c. vērtīgus datus. Vairāki klātesošie atzinīgi novērtēja telpiskās plānošanas platformas
kvalitāti un tās nozīmību dažādu jomu plānošanas procesos. To
savā uzrunā prezentācijas dalībniekiem uzsvēra arī Bauskas novada domes priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks, nosaucot pašvaldības darbības jomas, kuru plānošanā digitālais materiāls tiks
izmantots – kapitālsabiedrību darbības efektīvai nodrošināšanai,

Apsveikums

ceļu infrastruktūras uzlabošanas plānošanā, teritoriālajā plānošanā un citur.
Savukārt prezentācijas 2.daļā pētnieks, balstoties uz plašu
demogrāfisko procesu, iedzīvotāju skaita dinamikas un tautsaimniecības attīstības rādītāju analīzi valsts kontekstā, sniedza
skaidru redzējumu par neiepriecinošajām prognozēm līdz pat
2030.gadam. Viņš uzsvēra, ka mainīt negatīvās tendences var tikai veicot nozīmīgas reformas. Reformu īstenošana nodrošinātu
efektīvu un racionālu valsts un pašvaldības līdzekļu ieguldījumu,
novirzot līdzekļus investīciju piesaistei, tādejādi radot pievienoto
vērtību no uzņēmējdarbības attīstības. J.Turlajs aicināja : “Mums
ir jāsāk gudri saimniekot!” Kā viena no šādām reformām novadā
varētu būt saistīta ar izglītības iestāžu tīkla sakārtošanu un optimizāciju, slēdzot skolas ar nelielu skolēnu skaitu un augstām
izmaksām uz vienu audzēkni, lai ieekonomētos līdzekļus novirzītu uz lielākām skolām, to materiāltehniskās bāzes un infrastruktūru sakārtošanu, mācību procesa modernizāciju un kvalitātes pieaugumu, kā arī pedagogu algu palielinājumu.
Prezentācijas dalībnieki, kuri liela daļa bija novada izglītības
iestāžu pārstāvji (pedagogi un vecāki), pētījuma autoram uzdeva
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Bauskas Novada Vēstis

Aktuāla informācija
PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2016.gada 27.aprīlī pulksten 13.30 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Purapuķu lauks”, Mežotnes pag.,
Bauskas nov., kadastra Nr. 4072 006 0035, kas sastāv no zemes vienības ar platību 0,91 ha, kadastra
apzīmējums 4072 006 064, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 4000,- (četri 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 – „Purapuķu lauks”, 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 – „Purapuķu lauks”, Mežotnes pag., Bauskas nov. izsoles
reģistrācijas maksa”.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā, darba
dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2016.gada 27.aprīlī pulksten 13.45 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Liepkalni”, Brunavas pag., Bauskas
nov., kadastra Nr. 4046 009 0029, kas sastāv no zemes vienības ar platību 5985 m², kadastra apzīmējums 4046 009 0029 un dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 4046 009 0029 001, atklātu,
mutisku trešo izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena – EUR 1300,- (viens tūkstotis 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 – „Liepkalni”, Brunavas pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods UNLALV2X ar atzīmi „Nekustamā īpašuma – „Liepkalni”, Brunavas 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 27.aprīlī pulksten 14.00 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Apiņi”, Dreņģerkalna iela 43,
Jauncode, Codes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4052 009 0211, kas sastāv no zemes vienības ar
platību 0,1919 ha, kadastra apzīmējums 4052 009 0544 un divām ēkam, kadastra apzīmējums 4052
009 0211 001 un 4052 009 0211 004, atklātu, mutisku otro izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 24 500,- (divdesmit četri 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 – „Apiņi”, 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 – „Apiņi”, Codes pag., Bauskas nov. izsoles reģistrācijas
maksa”.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā, darba
dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2016.gada 27.aprīlī pulksten 14.15 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1, „Brauļi”, Mežotnes
pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4072 900 0295, kas sastāv no divistabu dzīvokļa ar platību 52 m²,
kopīpašuma 520/1216 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 4072 005 0010 001, atklātu, mutisku otro izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 240,- (divi simti četrdesmit 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. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1, „Brauļi”, 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 – dzīvokļa Nr.1, „Brauļi”, Mežotnes pag., Bauskas nov. izsoles reģistrācijas maksa”.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā, darba
dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2016.gada 27.aprīlī pulksten 14.30 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3, „Lauktehnika 2”,
Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4068 900 0857, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa ar platību 21,6 m², kopīpašuma 216/1733 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas, kadastra apzīmējums 4068 002 0276 001, zemes gabala, kadastra apzīmējums 4068 002
0276, atklātu, mutisku otro izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 400,- (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. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi „Nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3, „Lauktehnika 2”, Rītausmas, 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 – dzīvokļa Nr.3, „Lauktehnika 2”, Rītausmas, 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.

SIA „BAUSKAS SILTUMS” par šķeldas projekta
gaitu un siltumapgādi
2015. gada nogalē SIA “Bauskas siltums”
iedzīvotājus jau informēja par uzņēmuma
vēsturē apjomīgākā struktūrfondu atbalstītā
projekta „Siltumapgādes efektivitātes paaugstināšana Bauskā” realizācijas gaitu, kuras
rezultātā katlumājā tiks uzstādīts 5 MW škeldas katls ar 1 MW dūmgāzu kondensatoru, kā arī
izbūvēta šķeldas pieņemšanas infrastruktūra. Lai projekts saņemtu struktūrfondu atbalstu gandrīz
1,3 milj. EUR apmērā, būvniecības 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 2 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. Lai plānotajā apjomā saņemtu LIAA finansējumu, martā ir jāpabeidz jauno iekārtu nodošana ekspluatācijā
Būvniecības valsts kontroles birojam (BVKB) un dokuments jāiesniedz LIAA. Līdz ar apliecinājuma saņemšanu, varēs uzsākt pilnvērtīgu šķeldas katla iekārtu darbināšanu. Skaidrs, ka katla ekspluatācijas un tehnoloģiskās īpatnības apkalpojošajam personālam būs jāapgūst turpmākajā vasaras
un apkures sezonā.
Vairākkārt vietējā laikrakstā izskanējuši viedokļi par to, ka „Bauskas siltums”, iekasē maksu
par tiešo norēķinu pakalpojumu abonentu daļas uzturēšanai – “divreiz saņem samaksu” par vienu
pakalpojumu. Protams, tas neatbilst patiesībai. Lietas būtību Sabiedrisko pakalpojumu regulators
(SPRK) atkārtoti ir skaidrojis arī laikraksta „Bauskas Dzīve” š.g. 24. februāra rakstā ““Viena eiro
kari” Bauskā varētu beigties”. Informācija pieejama arī www.bauskassiltums.lv. Sanāksmē Bauskas novada domē tika pieņemts lēmums par Bauskas siltums tiešo norēķinu maksas 0,83 EUR bez
PVN par dzīvokli (t.i. maksa abonentdaļas uzturēšanai ar visām tai veicamajām f-jām dzīvokļu
īpašnieku interesēs) piemērošanu ar š.g. 1.martu visiem dzīvokļu īpašniekiem, kuri saņem sitummaksas aprēķinu no abonentu daļas.
Lai turpinātu juridisko attiecību sakārtošanu starp siltumenerģijas piegādātāju un siltumenerģijas lietotāju dzīvojamās ēkās (mājas kopība), Bauskas siltums ir sagatavojis siltumenerģijas līguma
projektu “Par siltumenerģijas piegādi un lietošanu daudzdzīvokļu mājai”. Ja dzīvokļu īpašnieku
kopība ir pieņēmusi lēmumu par minētā līguma slēgšanu tieši ar piegādātāju, nevis ar apsaimniekotāja starpniecību, kā tas ir šobrīd, tad kopībai ir jāapstiprina pilnvarotā persona, kura kopības
vārdā parakstītu līgumu ar siltuma piegādātāju un risinātu savstarpējos siltumenerģijas piegādes
jautājumus. Uzsveram, ka saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 17.panta 7.daļu, šāda pilnvarojuma
došanai nepieciešams, lai balsojumā „par” nobalso dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv vismaz divas
trešdaļas dzīvokļu īpašnieku. Līgumā ir ietverta iespēja tiešo norēķinu maksu 0,83 EUR bez PVN
par dzīvokli apmaksāt tieši Bauskas siltums (ja dzīvokļu īpašnieki neuzticas apsaimniekotāja godīgumam) vai atstāt esošo kārtību – samaksāt ar apsaimniekotāja starpniecību. Papildu informāciju
var saņemt Bauskas siltums abonentu daļā vai pa tālr.63960585.
SIA „Bauskas siltums” abonentu daļas klientu ērtībai un papīra taupīšanas nolūkā ar 2016. gada
janvāri dzīvokļa īpašumam izrakstītie rēķini pieejami arī elektroniskā formā, abonentam reģistrējoties www.bauskassiltums.lv klientu sadaļā.

Ilmārs Rūsis, SIA „Bauskas siltums” valdes loceklis

Par SIA „Vides serviss” vadītāju ieceļ Lindu Tijoni
Deputātu vairākums par
Bauskas novada kapitālsabiedrības „Vides serviss”
vadītāju iecēla Lindu Tijoni.
Izvērtēšanas komisija deviņu
cilvēku sastāvā viņu atzina
par šim amatam piemērotāko.
Kopā tika saņemti 16 pieteikumi uz vakanto amata vietu.
Pretendentus vērtēja divās kārtās, tostarp viņus uzklausīja arī darba intervijā.
Saskaitot punktus, labākaisrezultāts bija SIA „Vides serviss” pašreizējai darbiniecei,
Attīstības nodaļas vadītājai
Lindai Tijonei.
L. Tijone uzņēmumā strādā 11 gadus. Ir ekonomiste ar maģistra grādu Vadības zinībās. Studijās padziļināti pētījusi izlietotā
iepakojuma apsaimniekošanas uzlabošanu, tāpēc mācības un studijas bijušas saistītas ar atkritumu
apsaimniekošanu. Uzņēmumā strādājusi ar atkritumu apsaimniekošanas jautājumiem, vadījusi projektus daudzdzīvokļu namu siltināšanā. Bijusi iesaistīta atkritumu apsaimniekošanas sistēmas sakārtošanā. Izstrādājusi ielu mehāniskās tīrīšanās maršrutus, tāpēc darba organizēšana un loģistika nav
sveša. Jaunā vadītāja pauž gatavību iesaistīties darba plānošanā namu apsaimniekošanas nodaļā. Viņa
uzskata, ka uzņēmumā jāsakārto transporta tehniskā bāze, jāskatās, kā ieekonomēt resursus.
Pret izvērtēšanas komisijas pieņemto lēmumu iestājās deputāti Aleksandrs Novickis un Aivija
Kursīte, pret kandidātes iecelšanu amatā iestājās arī deputāts Voldemārs Čačs.
Deputāte Mārīte Ķikure, kura izvērtēja arī amata kandidātus, atzina, ka pirmajā kārtā neuzskatīja
L.Tijoni par piemērotāko kandidāti, bet intervijā viņa pierādījusi savu atbilstību vakantajam amatam.
Deputāts Uldis Kolužs piebilda, ka pašvaldības mērķis ir iecelt amatā cilvēku, kurš pārzina nozari,
kuram ir degsme sakārtot uzņēmumu, lai tas attīstītos, kuram ir saknes Bauskā un kurš ir Bauskas
patriots, tādējādi gatavs strādāt pilsētai.

Zane Gorškova,
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Aktuāla informācija
Vecsaulē sociālie darbinieki klientus gaida jaunās
telpās

Iespēja saņemt informāciju par darbu laukos
Biedrība „Lauksaimnieku apvienība” sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA), Latvijas Pašvaldības savienību un Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi (LOSP), organizē
lauksaimniecības darbu vakanču tirgus reģionālo akciju Bauskā, Rātslaukumā 4, Bauskā, Nodarbinātības valsts aģentūras telpās, 5. aprīlī, no plkst.10.00 – 14.00.
Akcijas „Esi nodarbināts laukos!” ietvaros būs paredzēta kontakttikšanās starp potenciālajiem
darba ņēmējiem un reģiona lauksaimniekiem/ pārstrādātājiem.
Tikšanās laikā būs iespēja klātienē dzirdēt zemnieku saimniecību un citu lauksaimniecības produktu ražotāju pārstāvju sniegto informāciju par darbu laukos, t.i. darba iespējām strādāt konkrētā
saimniecībā vai uzņēmumā, dzīvošanas iespējām laukos, atalgojumu un citu svarīgu informāciju,
lai sekmīgi uzsāktu darbu, kā arī akcijas ietvaros lauksaimnieki varēs pieteikt publicēšanai vakances izveidotā NVA mājas lapas logā „Darbs laukos!”
Lūdzam darba devējus (Z/S, SIA, Kooperatīvus un tml.) aktīvi iesaistīties akcijā darbinieku
meklēšanā saviem uzņēmumiem.
Lūdzam vērsties pie reģionālajiem Nodarbinātības valsts aģentūras vadītājiem/vietniekiem ar
informēšanu par dalību šajā akcijā-Igunda Bēmane (igunda.bemane@nva.gov.lv, tel.:63960631,
26008332).

Laila Stapkeviča, Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja

Aicinām uzņēmējus pieteikties dalībai
„Uzņēmēju dienās Zemgalē 2016”

Bauskas novada Sociālā dienesta vadītāja vietniece Ina Krūmiņa 11.martā, Vecsaules pagasta
pārvaldē, pārgriežot sarkano lentu, atklāja sociālajam darbam paredzētos jaunos kabinetus.
Līdz šim pārvaldē vienā kabinetā klientus pieņēma sociālās darbinieces Dace Štāla, Irina Gutjare
un Bāriņtiesas pārstāve Dzintra Boča. Apkalpojot katru klientu, ir jāievēro personas konfidencialitāte, tāpēc bija nepieciešams izbūvēt jaunus, atsevišķus kabinetus.
I.Krūmiņa atzinīgi novērtēja Vecsaules pagasta pārvaldes rūpes par sociālo jomu. „Tā tam vajadzētu būt katrā pagastā, bet pat Bauskā katram sociālajam darbiniekam nav sava kabineta,” piebilst
I. Krūmiņa.
Pārvaldes vadītāja Līga Vasiļauska stāsta, ka iepriekš pārvaldes telpās nebija sakārtota apkures
sistēma. Tika izmantoti elektriskie sildītāji. Pērn vasarā to uzlabojot, varēja sākt domāt par lielās
zāles izmantošanas iespējām ikdienā. Senāk tur rīkotas vēlēšanas, deputātu sēdes, laulību ceremonijas. Tagad šim mērķim pieejams Saieta nams. Zālē izbūvētas divas šķērssienas, izveidojot trīs
telpas – divus kabinetus un zāli, kur varēs rīkot grupu tikšanās un sapulces. Atjaunota parketa virskārta, pārkrāsotas sienas. Remontdarbos tika iesaistīti Probācijas dienesta uzskaitē esošie cilvēki
un remontstrādnieki.
Vecsaules pārvaldes vadītāju un sociālās darbinieces svinīgajā notikumā bija ieradušies sveikt arī
Bauskas novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks Alvis Feldmanis un izpilddirektora vietniece
Ineta Ruhocka.

Zane Gorškova, sabiedrisko attiecību speciāliste

Grozījumi sociālās palīdzības piešķiršanā
No 26.02.2016. spēkā stājušies grozījumi pašvaldības saistošajos noteikumos par sociālās palīdzības pabalstiem.
Daļa grozījumu atceļ pabalsta apmēra un atsevišķu mērķgrupu ienākuma līmeņa sasaisti ar valstī
noteikto minimālo darba algu. Tā rezultātā definēts konkrēts pabalsta apmērs: dzīvokļa pabalstam
malkas iegādei – 180 eiro gadā, apbedīšanas pabalstam 360 eiro, pabalstam mācību gada uzsākšanai
55 eiro, pabalstam daļēju medicīnisko izdevumu segšanai līdz 200 eiro gadā.
Bez trūcīgām un maznodrošinātām personām/ģimenēm uz dzīvokļa pabalstu un pabalstu daļēju
medicīnisku izdevumu segšanai turpmāk var pretendēt ģimenes, kur visi ģimenes locekļi ir nestrādājoši pensionāri/invalīdi, kuru vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 325 eiro uz vienu personu un
kurai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi un nekustamie īpašumi.
Palielināts ikmēneša pabalsts aizbildņiem. Tagad tas ir 70 eiro vienam bērnam.
Būtiski mainījies pabalsta daļēju medicīnisko izdevumu segšanai definējums. Turpmāk 80% apmērā tiks apmaksāti medicīniskie izdevumi, kas saistīti ar pacienta iemaksu stacionārā, pacienta
iemaksu diagnostikai, līdzmaksājumu par operāciju. Pabalsts netiks piešķirts maksas medicīnas pakalpojumu apmaksai.
100% apmērā tiks piešķirts pabalsts intravitreālām injekcijām personām, kuras likumā noteiktā
kārtībā atzītas par trūcīgām, maznodrošinātām un vientuļi dzīvojošajiem pensionāriem/ invalīdiem,
kuru ienākumi mēnesī uz vienu personu nepārsniedz 325 eiro.
Pabalsts 50 eiro gadā paredzēts kontracepcijas līdzekļu iegādei trūcīgām, maznodrošinātām un
sociālā riska ģimenēm.
Palielināta mērķgrupa bezmaksas ēdināšanas pabalsta saņemšanai pirmsskolas izglītība iestādēs
(PII) un tie ir vecāki, kuru ienākumi mēnesī uz vienu personu nepārsniedz 180 eiro un kuriem vairāki bērni apmeklē PII. Viņiem paredzēts pabalsts bezmaksas ēdināšanai 50% apmērā par katru bērnu.
Pabalstu mācību gada uzsākšanai varēs saņemt par katru bērnu pamatizglītības nodrošināšanai no
trūcīgām, maznodrošinātām, aizbildņu un daudzbērnu ģimenēm.

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

Latvijas lielākā uzņēmēju biedrība Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) sadarbībā ar Jelgavas pilsētu un Jelgavas Ražotāju un tirgotāju asociāciju aicina pieteikties uzņēmējus
dalībai “Uzņēmēju dienās Zemgalē 2016”, kas notiks no 29. līdz 30. aprīlim Zemgales Olimpiskajā
centrā, Jelgavā, Kronvalda ielā 24.
Pasākuma ietvaros plānots sapulcināt vairāk nekā 140 dalībniekus gan no Zemgales reģiona,
gan visas Latvijas, lai iepriecinātu, izklaidētu un informētu par saviem sasniegumiem aptuveni 10
000 apmeklētāju. “Uzņēmēju dienas Zemgalē 2016” ietvaros tiks rīkota izstāde, kur būs iespēja
iepazīties ar ražotāju jaunāko produkciju un pakalpojumu sniedzēju daudzveidīgo piedāvājumu gan
atsevišķos uzņēmumu stendos, gan novadu un pilsētu pašvaldību organizētos kopstendos, tādējādi
apmeklētājiem sniedzot plašu pārskatu par notiekošo visā Zemgalē – no Jēkabpils līdz pat Tukumam. Tāpat pašu mājās būs iespēja aplūkot apvienoto Zemgales reģiona tūrisma stendu, kas pabijis
starptautiskās izstādēs, informējot apmeklētājus par vērienīgajām tūrisma iespējām Zemgalē.
Par pasākuma neatņemamu sastāvdaļu ir kļuvis biznesa iespēju forums, kas šogad tiks rīkots
sadarbībā ar laikrakstu “Dienas Bizness”. Foruma laikā uzņēmējiem būs iespēja uzzināt vairāk par
tādiem aktuāliem tematiem kā, piemēram, eksporta veicināšana, eksporta iespējas Vācijas un citu
valstu tirgos, iegūstot informāciju nepastarpināti no attiecīgo valstu tirdzniecības un rūpniecības
kameru un vēstniecību pārstāvjiem.
“Mūsu pilsētas attīstības virziens ir nemainīgs – tā ir industriālā attīstība un kvalitatīvas izglītības piedāvājums. Mums vienmēr bijusi svarīga darbaspēka kvalitātes un konkurētspējas uzlabošana, inovatīvu spēju attīstība iedzīvotājos, jaunu darbavietu radīšana un pievilcīgas uzņēmējdarbības
vides radīšana. Svarīgs priekšnosacījums ir infrastruktūras sakārtošana, radot pievilcīgus apstākļus
investoriem. Mums ir svarīgi, lai Latvijā izmantotu vietējo ražotāju produkciju, kam ir augsta kvalitāte, adekvāta pašizmaksa, ērta ekspluatācija un apkalpošana. Jāapzinās, ka mēs sīvi konkurējam
ar citām pilsētām visā Baltijas reģionā, starp kurām notiek cīņa par investīcijām un darbavietām.
Tādēļ jo lielāks gandarījums, ka arī šogad Jelgavā notiks „Uzņēmēju dienas Zemgalē”, kas ir lielākais reģiona uzņēmējdarbības pasākums un lieliska iespēja uzņēmējiem iegūt jaunus sadarbības
kontaktus, prezentēt savu produkciju un, iespējams, motivēt izstādes apmeklētājus sava biznesa
uzsākšanai,” uzsver Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš.
Līdztekus uzņēmējdarbības attīstībai veltītām aktivitātēm apmeklētājus priecēs kultūras programma, kuras ietvaros notiks dažādas zīmola “Latvijas Labums” aktivitātes, tostarp Zemgales
reģiona tautastērpu parāde, Latvijas dizaina modes demonstrācijas, kā arī Zemgales novadu kolektīvu uzstāšanās. Pie izstāžu zāles notiks “Latvijas Labums” produktu degustācijas mājražotāju
un amatnieku tirdziņa ietvaros. Alus cienītājiem būs iespēja nobaudīt Zemgalē darīto alu īpaši izveidotā “Zemgales alus sētā”.

Lielā diena Lejeniekos
Saule un sniegs sveica svētdienā 20. martā Lielās dienas rītā, kad, turpinot kopt latviešu tautas
tradīcijas, Ceraukstes pagasta V.Plūdoņa muzejā „Lejeniekos” folkloras kopa „Laukam pāri” un
muzeja saimnieces jau agri rosījās, lai uzņemtu viesus. Atnācējus sagaidīja kopas dalībniece Dace
Gurlovska, kas novēlot „apaļš kā pūpols, vesels kā rutks” katru „nopēra” ar pūpoliem! Lielie un
mazie pasākuma dalībnieki iesaistījās olu krāsošanā, pīrāgu un karašu cepšanā. Lielās dienas rītā
ir jāmazgā mute strautā, kas tek no vakariem pret rītiem, tāpēc visi, kas vēlējās iegūt smukumu
un veselību devās uz Jautro strautu. Pēc ceļa īsti vietā bija olu ripināšana, kaujas un mielošanās ar
olām, pīrāgiem un karstu tēju. Prieks, ka gadskārtu svētkos piedalās gan pašmāju ļaudis, gan viesi
no tālienes.
Būsiet gaidīti Ceraukstē Lieldienu pasākumā 28.martā plkst.16.00 Tautas namā! Līksmās atrakcijās un rotaļās, kopā ar bērnu vokālo ansambli „Tirli bums” no Brunavas un „Sākumiņu”
no Ceraukstes, folkloras kopu “Laukam pāri” un piepūšamajām atrakcijām sveiksim pavasari. Uz
tikšanos!

Inita Gilberte, Ceraukstes pagasta kultūras pasākumu organizatore

Pašvaldība arī šogad meklēs Bauskas novada rotu
Ir uzsākta pieteikumu pieņemšana dalībai Bauskas novada pašvaldības organizētajā konkursā
„Bauskas novada rota”
Konkurss novadā norisinās jau trešo gadu un tā mērķis ir veicināt Bauskas novada teritorijas
vides attīstību un labiekārtošanu, motivējot pašvaldības iedzīvotājus, organizācijas, uzņēmumus,
nevalstisko sektoru, uzņēmējus aktīvi tajā iesaistīties.
Organizējot šādu konkursu pašvaldība ir izvirzījusi vairākus uzdevumus:
– noskaidrot novada pašvaldības sakoptākos īpašumus atbilstoši nolikumā definētajām nominācijām;
– aktivizēt un mudināt novada iedzīvotājus savas darba un dzīvesvietas sakopšanā un latviskās
kultūrvides veidošanā;
– attīstīt iedzīvotāju vēlmi savstarpējai sadarbībai un novada iepazīšanai;
– popularizēt Konkursa uzvarētāju pieredzi un sasniegumus;
– paust atzinību iedzīvotājiem, kuri sekmīgi piedalījušies novada pašvaldības teritorijas infrastruktūras un vides pilnveidošanā.
Ikviens interesents var iepazīties ar konkursa nolikumu un vērtēšanas kritērijiem pašvaldības
mājaslapā www.bauska.lv sadaļā “Pašvaldība” –>„Normatīvie akti” –> „Nolikumi”
Iesniegumu pieņemšana konkursam turpinās līdz 30.aprīlim.

FOTO-Inita Gilberte
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Bauskas rātsnamam 400
Laikraksta „Bauskas Novada Vēstis” šajā numurā publicējam iesūtīto darbu, kas veltīti rātsnamam dzimšanas dienā noslēguma daļu. Līdz ar rātsnama interjera pilnīgu iekārtojumu, visi darbi
būs skatāmi arī rātsnama telpās. Izstāde būs aplūkojama 3.maijā – Bauskas rātsnama 400.dzimšanas dienas svinīgajā pasākumā.
Šajā laikraksta numurā piedāvājam iepazīties ar Bauskas sākumskolas un Bauskas
Valsts ģimnāzijas audzēkņu iesūtītajiem darbiem. Audzēkņus darbam rosinājusi skolotāja
Vija Cerusa.
Bauskas sirdī Rātslaukums,
Nevienam tas nav noslēpums.
Rātsnams torni gaisā tur,
Lai tas nepazūd nekur...

Evelīna Alapa, Bauskas sākumskolas 5.b klases audzēkne

Birģermeistara uzruna Bauskas iedzīvotājiem
Bauskas rātsnama 400.gadadienā
Vīri un sievas, kungi un dāmas – vienā vārdā sakot, baušķenieki, trijos vārdos teikšu – lepnie
Bauskas iedzīvotāji!
Šeit birģermeistars sen senais, kas atgriezies no pagātnes, lai tencinātu, pateiktos par padarīto
rātsnamā, kas savos 400 gadiņos jau bagāts dzīves pieredzes, jo garš tam mūžs – vēl garāks būs.
Jau vairāki gadsimti pagājuši, tūkstošiem gadu paskrējuši, kopš Kurzemes hercogs Frīdrihs privilēģiju piešķīra – rātsnamu būvēt Bauskā atļāva tālajā 1616.gadā, kad tā celtniecība uzsākta.
Par rātskungu un birģermeistara naudām tas iesākumā tika celts, bet 1644.gadā tam valsts aizņēmums ņemts – divsimt valsts dālderu liels, lai remontu veiktu vai pabeigtu iesākto, šis fakts man no
atmiņas pagaisis, jo krietns laiciņš jau pagājis.
Bet tikpat skaidri kā vakardienu es atceros šo faktu vienu, kad 1695.gadā pēc mūsu lūguma
Kurzemes hercogs Frīdrihs Kazimirs piešķīra tiesības sagādāt mums līdzekļus rātsnama remontam,
ņemot nodokli no visām Bauskā pārdodamām precēm. Šis fakts tik skaidri atminams – tas sasaistāms ar tagadni, jo nodokļus cilvēki maksājuši visos laikos, bet tas jau būs sarunas temats cits, gan
vēl kādreiz mēs tiksimies.
Par rātsnama telpām un vēsturisko izskatu maz zināms ir, gandrīz nekas, bet entuziasti pētnieki
grib uziet kaut ko vērtīgu – lai nemokās, jo grūti tas, lai ieklausās, kas sakāms man – tas vēsturiskiem
pētniekiem pa prātam būs un jautājumi ar „kā” ar to saruks.
Šai greznajai, skaistajai ēkai divi stāvi bija, vēl tagad ir – uz mēriem un skaitļiem man atmiņa
švaka, tāpēc stāstījums bez platumiem un pamatu mēriem, kas parasti īsteniem vīriešu cilvēkiem
primārā interese. Šoreiz vairāk par telpisko izkārtojumu, to gan atminos pavisam skaidri.
Pirmais stāvs – tā vieta, kur pilsētas svari stāv un priekštelpa ar kāpnēm uz otro stāvu, kā arī rātes
kalpotāju dzīvoklis. Ir lietas un vietas nemainīgas, arī rātsnamā tā – to uzsvērāt jūs, kad ieinteresētie
vaibsti palēnām dusmās šļūk. Vēl ir man ko teikt, vēl gaidāms kas interesants.
Otrais stāvs – darba telpas lieliem darbiem – kokgriezumiem rotātas kāpnes, maģistrāta darba
telpa, lielā rātes sēžu zāle – no trim pusēm bija tai logi, ceturtajā durvis, telpa gandrīz kvadrātiska,
platu dēļu vaskota grīda, valdnieka portreti pie sienām, lielais galds un soli, lādes neiztrūkstošs
komponents.
Siltumu mīļi rātes kungi, arī es pats birģermeistars – dekoratīvu reljefu glazētas podiņu krāsnis
vairākas bija un veseli divi lieli akmenī kalti kamīni. Siltumā darbi un domas labāk raisās, tāpat kā
ar jaunu faktu izzināšanu par rātsnamu jūsu smaidi.
Reiz tur bijis vīna pagrabs, reiz dievkalpojumi lielajā zālē turēti, pat veikalu ierīkošanai ēka
nomāta, bet tagad, pateicoties jums, Bauskas iedzīvotāji, pateicoties jūsu darbīgumam, pēc vairāk
nekā simts panīkuma gadiem izslējies ir kādreiz bagātās un rosīgās tirgotāju pilsētas lepnums –
rātsnama tornis, kurā reiz atradās pilsētas pulkstenis un zvans, kurš reiz bija jānojauc. Tagad te
aktīvi darbojas Bauskas Tūrisma un informācijas centrs un pieejams tūrisma produkts „Sver un mēri
Bauskā”. Tagad simti izvēlas šo vietu, lai sasietu savas laulības saites uz mūžu mūžiem. Tencinu
jūsu padarītos darbus.
Kad izslējies ir rātsnama tornis visā savā godībā un rekonstruēts tas sagaida savu 400.jubileju, tad
atliek vien vēlēt darba sparu, veiksmes, panākumus jaunus, jo rātsnams nu drošās rokās nonācis ir.
Tagad tam plaukt un zelt vēl nākamos 400 gadus!

Birģermeistara runu pierakstīja Bauskas Valsts ģimnāzijas 10.c klases skolniece
Kristiāna Paula Lībiete

Manas mammas Andras Alksnes atmiņas par
Bauskas Rātslaukumu
Jau sensenos laikos katrā pilsētā bija kāda nozīmīga vieta, kas bija svarīga pilsētnieku ikdienas
dzīvē. Dažās pilsētās tas bija Tirguslaukums, citās – Rātslaukums vai kāda cita vieta.
Kā vēsta vēsturiski dati, tad Bauskas Rātslaukuma pirmsākums meklējams 17.gadsimtā, kad arī
tika celts Bauskas rātsnams, kas arī ir Bauskas Rātslaukuma svarīgākā celtne. Bauskas Rātslaukums
var lepoties ar to, ka pēc uzcelšanas tas bija lielākais un greznākais visā Kurzemes – Zemgales
hercogistē.
Beidzot Bauskas rātsnams un Rātslaukums ir pilnībā rekonstruēts un ir atguvis savu agrāko greznību. Taču padomijas laikā tas izskatījās pavisam citāds.
Mana ģimene uz Bausku pārcēlās 2000.gadā. Noklausoties savu vecāku stāstītajā, kā te izskatījās
tajā laikā, secinu, ka divas ēkas ir pilnībā likvidētas. Tās bija bez vēsturiskas nozīmes padomju laikā
celtas ēkas, kurās bija veikals un tūrisma informācijas centrs un zem, kuriem atradās aizgruvuši pagrabi. Līdz ar to Rātslaukums tajā laikā izskatījās mazāks. Šobrīd Rātslaukumu klāj bruģakmens, kura
vietā agrāk bija padomju stilam raksturīgās betona plāksnes. Protams, toreiz arī pats Rātslaukums
bija citāds. Patiesībā neviens to nesauca par Rātslaukumu.
Kopš renovācijas Rātslaukums un rātsnams vēl joprojām ir Bauskas pilsētas vēsturiskais centrs
un tam ir liela loma pilsētas dzīvē tāpat, kā tas bija pirms vairākiem simtiem gadu.
Visi lieli pasākumi mūsdienās notiek tieši Rātslaukumā – pilsētas svētki, koncerti, sporta pasākumi u.c. Katru gadu Rātslaukumā tiek uzstādīta lielā Ziemassvētku egle, tur var satikties un novēlēt
viens otram priecīgus svētkus.
Varam secināt, ka arī šodien Bauskas Rātslaukums pilda savas sākotnēji paredzētās funkcijas un
pienākumus.

Stāstītajā ieklausījās
Artis Lakovičs-Lakovics, Bauskas Valsts ģimnāzijas 10.c klases skolnieks

Varbūt tā būtu varējis būt! (teika)
Reiz kādam turīgam vīram, kam Bauskā piederēja milzu zemes gabali, dzīvē bija viss, vienīgi
sirdsdāmas nebija. Pielūdzējas gan bija, bet viņš bija izvēlīgs un atturīgs, jo šķita, ka visas dāmas
tiecas pēc viņa bagātības, nevis sirds.
Tad pienācis kārtējais rudens. Vīrs sasaucis visu ciemu, lai nosvinētu kārtējo labās ražas gadu.
Viss likās ikgadējs, izņemot to, ka ciemā ieradusies jauna dāma, kuru vīrs iemīlēja no pirmā acu
skatiena. Kā par nelaimi, vīrs dāmu neinteresēja. Tas viņu pamatīgi sadusmoja.
Domādams, kā iekarot dāmas sirdi, vīrs nolēma uzcelt viņai māju pašā Bauskas sirdī. Vīrs ar
labām vēstīm devies pie dāmas to paziņot. Ak, tu neraža! Dāma esot atteikusies no dāvinājuma,

sacīdama, ka viņai tādu uzmanību nevajag.
Vīrs bija ļoti aizvainots un dusmīgs, ka izdomāja ļaunu plānu. Viņš ciema labākajiem arhitektiem
licis uzbūvēt pašu skaistāko māju, kādu varēja iztēloties. Būvniecība sākās un vīrs paziņojis, ka tad,
kad pēdējā siena jau ir puslīdz uzcelta, lai nākot viņam paziņot.
Nākamā gada rudenī pie vīra ierodas būvnieks un saka, ka pēdējā siena gandrīz gatava. Vīrs
sasaucis savus kalpus un licis tiem viņa iecerēto naktī nolaupīt un iemūrēt sienā. Kā vīrs pavēlējis,
tā ticis izdarīts.
Kad māja tika pabeigta, šis vīrs tika iecelts par hercogu Frīdrihu. Māja pēc ieceļotāju sacītā esot
greznākā visā Kurzemes un Zemgales hercogistē. Tā nu hercogs esot nolēmis, ka šī māja būs Bauskas rātsnams.
Kopš tā laika ļaudis baumojuši, ka naktī no rātsnama tālā kreisā stūra esot dzirdami sievietes
vaidi.

Teiku sacerēja Kristiāna Meškauska, Bauskas Valsts ģimnāzijas 10.c klases skolniece

Bauskas Rātslaukums
Rātslaukums Bauskā ir bijis kā viens no apskates objektiem līdzās Bauskas pilij. Šeit vienmēr
notikušas svarīgas norises.
Bijis galvenais tirgus laukums, kur notikusi liela tirdzniecība, tika uzcelts rātsnams, kas arī tagad
rotā Bausku.
Manuprāt, šī ir viena no ikoniskākajām vietām Bauskā, jo visi, iebraucot vai izbraucot no Bauskas, to redz un novērtē. Es domāju, ka Rātslaukums ir skaists jau tagad, taču to varētu padarīt vēl
labāku un skaistāku, varbūt izveidot strūklaku vai ierīkot nelielu mājsaimnieku veikalu, kas ieviestu vēsturisku izjūtu, jo sākotnēji tas bija tirgus laukums, kur sabraukuši visi tirgoņi no visām savām
saimniecībām, lai tirgotos ar visiem saviem saražotajiem labumiem un iegādātos, ko sirds vēlas.
Rātslaukums celts jau 17.gs sākumā, tas bija lielākais Rātslaukums Kurzemē un Zemgalē un
viens no vispār lielākajiem Latvijā. Šajā laikā Bauska arī saņēma savu zīmogu un pateicoties tam,
Bauskai tika dota atļauja būvēt savu rātsnamu, kurš tika nojaukts, taču tagad tas atkal rotā Bauskas
Rātslaukumu.
Arī mani vecvecāki uz turieni veda un tirgoja savus mājas labumus. Tas, protams, bija liels notikums, jo notika tikai reizi nedēļā un uz rātsnamu bija jādodas ar zirgu, jo mašīnu tajā laikā nebija.
Parasti līdzi brauca arī bērni. Lai redzētu, kas notiek šādā tirgū.
Nobraukuši lielu gabalu no laukiem, beidzot varēja iekārtot savu vietu tirgum. Laukums bija
pilns ar cilvēkiem. Bija laucinieki un pilsētnieki, kas iepirkās un arī visi pārējie tirgoņi no visiem
tuvējiem novadiem – Ceraukstes, Brunavas, Vecumniekiem, Mežotnes un citiem.
Arī visi Bauskas iedzīvotāji sarosījās uz tirgu, lai iegādātos visu, ko vēlas. Manuprāt, Rātslaukums būtu jāpadara tāds, kāds tas bija agrāk. Varbūt nevajadzētu veidot milzīgu tirgu, kur sabrauc
visi novadu mājsaimnieki, bet nelielu veikalu, kur mājsaimnieki varētu tirgot savas preces un tam
apkārt krēslus vai solus, kur cilvēki var nākt un pavadīt laiku vai arī nelielas kafejnīcas. Tā patiešām
būtu izcila vieta, ko parādīt cilvēkiem, kas nav no Bauskas un ko pašiem baušķeniekiem izbaudīt.

Arnis Cimermanis, Bauskas Valsts ģimnāzijas 10.c klases skolnieks

Tā bija...
Katrai pilsētai ir vieta, ko iedzīvotāji dēvē par pilsētas sirdi. Manuprāt, Bauskas sirds ir Rātslaukums un rātsnams. Šī ir galvenā tūristu apskates vieta vecpilsētā un baušķenieku viena no iemīļotākajām laba laika pavadīšanas vietām.
Pārlapojot senos tūrisma ceļvežus, parunājoties ar saviem vecākiem un vecvecākiem, ieskatoties
fotoalbumos, manā iztēlē atklājas Bauskas vecpilsētas seja pirms 25-30 gadiem.
Rātsnama galā bija tiem laikiem moderna kafejnīca „Mūsa”, baušķeniekiem iemīļota atpūtas
vieta, jo kafejnīcā tika rīkoti dažādi tematiskie vakari un interesantas izklaides iespējas.
Blakus kafejnīcai atradās konditoreja ar burvīgi garšīgām bulciņām, kēksiem un biskvītiem. Ar
šiem gardumiem labprāt cienājušies gan jauni, gan veci. Toreiz jau bulciņas nebija katrā veikalā.
Blakus rātsnamam, kur tagad atrodas stāvlaukums, atradās divstāvu ēka, kur bija komisijas preču veikals. Tur pārdeva gan jaunas, gan lietotas preces. Zem šīs ēkas atradās pagrabi. Šī ēka tika
nojaukta centrālās ielas rekonstrukcijas laikā. Kas bija Valsts nodarbinātības aģentūras vietā? Tur
bija sporta preču veikals. Pirmajā stāvā pārdeva radio, plašu atskaņotājus, bet otrajā stāvā bija
makšķerēšanas piederumi un dažādas sportam noderīgas lietas gan skolēniem, gan pieaugušajiem.
Tā man pastāstīja tētis.
Atmodas laikā rātsnams tika sadalīts trijās daļās jeb trijos veikalos. Pasta ielas pusē atradās
aptieka, pa vidu Tūrisma informācijas centrs, bet Kalna ielas pusē bija kancelejas preču veikals
„Lapa”, kas piederēja mana tētim. Zem šī veikala arī atradās pagrabi, kur varēja nokāpt pa lūku,
daļa pagrabu bija aizgruvuši. Es arī esmu tur bijis, tikai tad, kad biju pavisam maziņš. Pirms veikala
„Lapa” tur atradās gaļas veikals un pagrabā bija lieli dzelzs āķi, kur tika kārta un skalota gaļa un
īpaši alumīnija stieņi, kuri bija nepieciešami, lai apstrādātu gaļas izstrādājumus. Pēc veikala „Lapa”
tur bija veikals „Lats”, kur visu varēja nopirkt tieši par vienu latu.
Tad pienāca brīdis, kad visi rātsnama veikali pārcēlās strādāt citur. Tad notika rātsnama rekonstrukcijas darbi, pagāja vairāki gadi un mūsu Bauskas rātsnams bija piedzimis no jauna Tagad tā ir
grezna celtne, kas priecē tūristu acis.
Vai nav skaisti, ka gadi iet, bet skaistākie mirkļi ir un paliek mūžīgi. Par to es jūtos ļoti lepns!

Atmiņās kavējās un par rātsnamu priecājās Roberts Gļauda,
Bauskas Valsts ģimnāzijas 10.c klases skolnieks

Bauskas sakta
Kad vasaras spogulī
Lūkojas ceriņi,
Liepas sauc gājējus mājās,
Ko atbildēt vari?
Vējš uzsit pa bruģiVeiksmīgu ceļu!
Min akmeņus laimīgo kājas.
Griež laikrādis minūtes
Atpakaļ, senilie
Ceļas un pārlūko vietas,
Kas atmiņā viešasTe tirdzinieku prieki,
Te svinīgas tikšanās,
Vēl citas piemiņas vietas.
Uz stūra tup kiosks
Un avīzes dala,
Gan Bauskas Vēstneša ziņas.
Ko rāte? Ar viedām acīm zibina,
Tek Mēmele līdzās rāmā,

Krāj gadus un dienas,
Lai nezūd no prāta un miņas.
Kad rudens laivā
Šūpojas šodiena,
Rozīšu rakstus raksta,
Pa bruģi nāk meitene pretī
Balta, ko nes viņa
Lepni pie krūtīm?
Kalta sudrabā Bauskas sakta.

Ruta Dābola

Mēs lepni sacīt varam,
Tāds Rātslaukums jau nav nekur,
Kas pulcēt prot gan ikdienā,
Gan svētku brīdī kopā mūs.

Eva Valdmane

turpinājums 5.lpp
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Bauskas rātsnamam 400
turpinājums no 4.lpp

Nils Slakteris 5.b klase

Jasmīna Āne 5.b klase

Dāvis Karļuks 5.b klase

Patrīcija Mediņa 5.b klase

Inta Voronova

Eva Valdmane

Kristiāna
Purmale 10.c
klase

Linda Platā

Santa Koroļkova

Rātsnam, senais kaimiņ!

Paula Pelūde

Elza Vārna 5.b klase

Baiba Betija Saulīte

Ar Bauskas Bērnu un jauniešu centru Tu esi pazīstams vien pusgadsimtu,
lai gan mēs labi zinām Tavu spilgto vēsturi un dižo nozīmi Bauskas pilsētas
dzīvē.
Pirms dažiem gadiem uzmanīgi sekojām Tavām pārvērtībām. Ikdienas
steigā ik pa brīdim pametām skatu pa logu, lai redzētu, kā tukšie mūri pamazām atdzīvojas, kā no jauna top otrais stāvs, kā virs sastatnēm parādās
Tava torņa smaile. No tās ik vakaru, kad pilsēta satumst un iedegas laternas
gaismas traucas debesīs, sveicinot visumu.
Rātsnam, mūsu pilsētas dominante!
Tava torņa smaile sveicina katru atbraucēju un arī mudina doties tālē,
kaismīgi aicinot atgriezties. Tu glabā Bauskas vēsturi, atmiņas par ļaudīm,
kas Tevi cēla, vienmēr esi svarīgs mums visiem – pilsētas jaunās un vecākās paaudzes iedzīvotājiem. Ar Tevi mēs lepojamies, iepazīstinām viesus un
draugus. Laukums ap Tevi īpaši skanīgs top svētkos, bet ikdienā te skan bērnu smiekli un rāmas sarunas, kāds mācās braukt ar divriteni vai palaiž zilgmē
gaisa pūķi, kāds norunā satikšanos pie lielā ozola vai aizsapņojas
šūpolēs. Tevi ciena un godā.
Tādēļ jau 2012.gada pavasarī
Bauskas Bērnu un jauniešu centrā virmoja idejas staltās celtnes
iemūžināšanai mākslas darbos. Pavasara plenērā Vizuālās
mākslas pulciņa audzēkne Katrīna Kazlauska, pedagoģes Dailes
Feldmanes iedvesmota, ievilka
pirmās kontūras gleznai uz zīda.
Jauniešu dienās, Bauskas pilsētas
vecpilsētas Pagalmu svētkos un
citu pasākumu laikā mūsu pulciņu
audzēkņi, viņu vecāki, vienkārši
garāmgājēji, pilsētas viesi uz zīda
auduma iekrāsoja viņuprāt atbilstošākos toņus topošajā gleznā.
Nu darbs ir paveikts!
Daudz laimes dzimšanas dienā!

Teksts un ilustrācija Bauskas
Bērnu un jauniešu centra
kolektīvs
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Aktuāla informācija
SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Audžuģimenēm - aktīvs un darbīgs laiks

Bauskā 2016.gada 25.februārī
Nr.5
protokols Nr.4, 18.punkts

Saistošie noteikumi par licencēto makšķerēšanu
Bauskas novada administratīvajā teritorijā Lielupē,
Mūsā un Mēmelē
Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 10.panta piekto daļu
1.Saistošie noteikumi nosaka licencēto makšķerēšanu Bauskas novada administratīvajā teritorijā
laika periodā no 1.aprīļa līdz 16.maijam Lielupes baseina apgabalā šādos upju posmos:
1.1.Mēmelē no labā krasta no grīvas augšup pret straumi līdz gājēju tiltam Bauskas pilsētā;
1.2.Mūsā no kreisā krasta posmā no grīvas augšup pret straumi līdz tiltam pie autosporta kompleksa „Mūsa” un no labā krasta posmā no tilta Bauskas pilsētā augšup pret straumi līdz tiltam pie
autosporta kompleksa „Mūsa”;
1.3.Lielupē augšup pret straumi līdz Mūsas un Mēmeles satekai lejpus Bauskas pilsdrupām.
2. Licencētā makšķerēšana Bauskas novada administratīvajā teritorijā Lielupē, Mūsā un Mēmelē tiek organizēta saskaņā ar biedrības „Bauskas mednieku un makšķernieku biedrība” iesniegto
saskaņoto licencētās makšķerēšanas nolikumu „Nolikums licencētai makšķerēšanai Lielupē, Mūsā
un Mēmelē Bauskas, Jelgavas, Ozolnieku un Rundāles novados 2016.-2018.gadam” (pielikuma
pilns teksts www.bauska.lv).
3.Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Bauskas novada domes
laikrakstā „Bauskas Novada Vēstis”.
Domes priekšsēdētājs

Lilita Seržāne, biedrības „Bauskas novada audžuģimeņu atbalsta centrs
„Spēlmaņi”” priekšsēdētāja

R.Ābelnieks

Bauskas novada domes 2016.gada 25.februāra saistošo noteikumu
Nr.5 „Saistošie noteikumi par licencēto makšķerēšanu Bauskas novada
administratīvajā teritorijā Lielupē, Mūsā un Mēmelē”
paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Saistošo noteikumu projekts izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.799 „Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība”. Šo noteikumu 13.punkts nosaka, ka pašvaldība apstiprina saistošos noteikumus par licencēto amatierzveju
saskaņā ar nolikumu, kas saskaņots normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Makšķerēšanas kārtību
regulē Ministru kabineta 2016.gada 22.decembra noteikumi Nr.900 „Makšķerēšanas, vēžošanas un
zemūdens medību noteikumi”. Turklāt ir beidzies Bauskas novada domes 2013.gada 28.februāra
saistošo noteikumu Nr.2 „Par licencēto makšķerēšanu Bauskas novada administratīvajā teritorijā
Lielupē, Mūsā un Mēmelē” termiņš.
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā veicama licencētā makšķerēšana Bauskas novada administratīvajā teritorijā Lielupē, Mūsā un Mēmelē laika periodā no 1.aprīļa līdz 16.maijam šādos
upju posmos: Mēmelē no labā krasta no grīvas augšup pret straumi līdz gājēju tiltam Bauskas
pilsētā; Mūsā no kreisā krasta posmā no grīvas augšup pret straumi līdz tiltam pie autosporta kompleksa „Mūsa” un no labā krasta posmā no tilta Bauskas pilsētā augšup pret straumi līdz tiltam pie
autosporta kompleksa „Mūsa”; Lielupē augšup pret straumi līdz Mūsas un Mēmeles satekai lejpus
Bauskas pilsdrupām.
3. Informācija par plānoto projekta 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
Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās biedrība „Bauskas mednieku un makšķernieku biedrība”,
iesniedzot pašvaldībā atskaites par realizēto makšķerēšanas licenču uzskaiti, ieņēmumiem un lomiem.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Ir saņemts un izvērtēts biedrības „Bauskas mednieku un makšķernieku biedrība” pārskats par
tās darbību iepriekšējā pilnvarojuma periodā. Konsultācijas ar citām privātpersonām nav notikušas.
Domes priekšsēdētājs

Turpinām sekmīgi iesākto un atzīto atbalsta grupas darbību. Februārī notika Valsts Bērnu tiesību
aizsardzības inspekcijas (VBTAI) valsts apmaksātās mācības, kurās konsultācijas gan grupai, gan
individuāli sniedza Sociālo pakalpojumu aģentūras psihoterapeite Jurita Smiltiņa. Saruna bija par
pusaudžu uzvedības traucējumiem un atkarībām. Te savā pieredzē ar pusaudžiem dalījās arī sociālā
darbiniece Tatjana Kalniņa. Savukārt martā audžuvecākus biedrības atbalsta grupā uzrunāja novada
bāriņtiesas priekšsēdētāja Anda Smiltiņa Plūdone, aicinot mūs uz sadarbību, uzņemot savās ģimenēs vairāk tieši pašu novada bērnus.Viņa analizēja šī brīža situāciju, pateicās audžuģimenēm par
nesavtīgo darbošanos.13.aprīlī tiksimies ar Lailu Henzeli, advokāti un Latvijas audžuģimeņu konsultanti juridiskajos jautājumos, turpinot pērnā gada decembra sarunu par audžuvecāku tiesībām.
Šajā laikā esam saņēmuši no viņas telefoniskas konsultācijas, bet no VBTAI rakstiskas atbildes,
par ko esam pateicīgi. Atbalsta grupas darbā iesaistījušies arī aizbildņi un adoptētāji no Bauskas,
Iecavas, Rundāles novada.
Aktīvs un darbīgs šis laiks bijis audžuģimenēm.Vairākkārt esam pabijuši Pasvales baseinā, fanots par Rīgas Dinamo hokeja spēlē klātienē. Pateicoties PALĪDZĒSIM.LV komandai un Latvijas
operetes fondam skatīta muzikālā izrāde „Paukošana un Šmaukošana” Rīgā Kongresu namā,atsaucot atmiņā mums, vecākiem senseno raidlugu par abiem zaķiem Veras Singajevskas izpildījumā.
Esam bijuši ne tikai ņēmēji,bet arī devēji. Priecējām pašu draudzes un Bruknas ļaudis ar dziesmām,
sniedzām koncertu un liecību jaunizveidotajā RADIO MARIJA LATVIJĀ. Atbildīgs bija koncerts
un dalība Rīgas Baltijas Rotarī kluba Valentīndienas Labdarības ballē.
Uzsākta jauna tradīcija, kad audžuģimenes un aizbildņi ar bērniem katru mēnesi dodas kopīgā
izzinoši izglītojošā braucienā. Februārī cepām pīrāgus, baudījām tēju un kopā būšanu, izzinot grauda ceļu Rožmalu dzirnavās.17.martā pabijām Codes „Vaidelotēs” pie īstas latvju saimnieces Dairas
Jātnieces. Iepazinām dižkokus un latvisku sētu, gleznojām, cepām pīrāgus, malkojām pūķugalvas
tēju. Klausījāmies saimnieces stāstos un kopā dziedājām sirdsdziesmas.Tā bija neaizmirstama dzīvesziņas mācība trīs stundu garumā. Neizmērojams PALDIES Dairai Jātniecei un viņas ģimenei
par mums veltīto LAIKU. Arī aprīlī plānota tematiska ekskursija uz z\s „Blūdži” Jelgavas novadā,
lai iepazītu siera ražotni un ciemotos audžumammas Ināras Mālkalnes audžuģimenē.

R.Ābelnieks

Marts iedvesmo...
Ar pavasara putnu dziesmām un saules stariem, gaidām arvien siltāku laiku, lai varētu parušināties piemājas dārziņā, taču kultūras dzīvē Brunavas pagastā jau cītīgi rušināmies no janvāra. Aizvadītajos divos mēnešos notikuši divi lielkoncerti un īpaši darbīgas radošās pēcpusdienas sadarbībā
ar Grenctāles bibliotēku un tās vadītāju Baibu Kopilovu.
Marta sākums iedvesmoja ne tikai pagasta ļaudis, bet arī viesus no tālākiem novadiem, jo marta
pirmajā svētdienā Grenctāles kultūras namā, kā ierasts ik gadu, izskanēja cikla „Latviešu zelta
dziesmas” piektais lielkoncerts. Kā jau tādās „jubilejās” domas ir par to kā īpaši atzīmēt un pārsteigt skatītāju, tāpēc tika uzaicināti profesionāļi, grupas „Labvēlīgais tips” mūziķi Normunds Jakušonoks un Kaspars Tīmanis. Koncerts izvērtās varen jauks un humora pilns. Visvairāk priecēja
lielais koncerta apmeklētāju skaits, kuri bija aizņēmuši vairāk kā pusi koncertzāles sēdvietu.
Ar tikpat pozitīvu, jautru un humora pilnu uzrāvienu 8.marta vakars tika pavadīts Brunavas
klubiņā, svinot starptautisko sieviešu dienu. Sievietes tika lutinātas ar ziediem, kurus pasniedza
Bauskas tautas teātra aktieri. Pasākuma apmeklētāji varēja baudīt īpaši sagatavotu cienastu pie
galdiņiem un noskatīties jestro Bauskas tautas teātra izrādi „Dievišķīgā tikšanās sievietībā”. Nebiju
sen redzējusi un dzirdējusi tādu izrādi, kuras laikā tik bieži skatītāji veltītu aplausus aktieriem.
Pēc skatītāju pozitīvām emocijām, smiekliem un aplausiem vien varēja secināt, ka šis vakars bija
izdevies.
Radoši, aktīvi un pasākumiem bagāti ir gaidāmi arī turpmākie mēneši. Priekšā vēl gaidāmas Lieldienas! Tāpēc Grenctāles kultūras nams sadarbībā ar Brunavas bibliotēkas vadītāju Ilzi Kursišu un pagasta sporta organizatori Daci Kalniņu aicina ģimenes uz svētku sarīkojumu otrajās
Lieldienās, 28.martā plkst. 14:00 Brunavas pagasta centrā „Ērgļi”, kur pasākuma dalībnieki
varēs izmēģināt savus spēkus daudzveidīgās un radošās aktivitātēs.

Novēlot saulainas un priecīgas Lieldienas,
Jurgita Červinska,
Brunavas pagasta kultūras pasākumu organizatore

Vecsaules pamatskolas filmas prezentācija
8. aprīlī plkst.17.00 „BM studio Bauska” aicina visus - lielus un mazus Bauskas un Bauskas
novada - iedzīvotājus uz savas pirmās dokumentālās īsfilmas „No skolas sākas ceļš” pirmizrādi,
kas tapa sadarbībā ar Vecsaules pamatskolu. Pirmizrāde notiks Bauskas Domes sēžu zāle (Uzvaras

iela 1, 3.stāvs)
Dokumentālā īsfilma tika uzņemta, lai atklātu Bauskas novadu no jauna, uzsākot īsfilmu sēriju
par Bauskas novada skolām, šoreiz sākot ar Vecsaules pamatskolas ikdienu. Īsfilmas galvenie varoņi – atsaucīgi skolēni, skolotāji, skolas darbinieki.
Skola, kas atrodas skaistā dabas stūrītī dažus kilometrus no pilsētas ikdienas steigas, katru dienu
mājīgi sagaida savus skolēnus, lai sāktu dienas darbu. Vecsaules skolas ikdiena neaprobežojas tikai
ar mācībudarbu – tradīcijas un vēsture, kā arī ir neatņemama Vecsaules pamatskolas sastāvdaļa,
kuru satur vienā veselumā ģimeniskums!
Viens par visiem - visi par vienu! Lai arī kāds tu būtu, tevi pieņems skolas kolektīvā. Jaunieši ir
aktīvi, radoši, dziedot korī un dejojot tautas deju kolektīvos.
Skatītāji labāk iepazīs vēl vienu sava novada vietu. Vecsaules pamatskola ir vieta, kur ikviens
jūtas, kā mājās vai lielā ģimenē, ko iegūst jau no bērnudārza grupiņas.

Krista Butkus, Liele Lote Kalniņa
Jauniešu producentu centrs „BM studio Bauska”

Pieejams jauns pakalpojums Bauskas slimnīcā
Ar šā gada janvāri Bauskas slimnīcā pacientiem pieejams jauns medicīnas pakalpojums – uroendoskopija, kas ļauj veikt saudzējošas operācijas uroloģijas pacientiem ambulatori.
Ar katru gadu uroloģijā tiek veiktas arvien vairāk, tā sauktās mazinvazīvās, jeb saudzējošās operācijas. Šīs metodes ļauj izrakstīt slimnieku mājās pat operācijas dienā vai būtiski saīsināt ārstēšanas
un rehabilitācijas periodu. Līdz ar to pacients ātrāk spēj atgriezties darbā.
Ar divām jauniegādātajām ierīcēm – cistoskopiem speciālists var izņemt svešķermeņus no urīnceļiem un urīnpūšļa, var izņemt stentus, noņemt biopsijas materiālu, konstatēt urīnceļu infekciju, kā arī
diagnosticēt ļaundabīgu audzēju ļoti agrīnā stadijā.
Kā pastāstīja sertificēts urologs, ķirurgs Jurijs Tomašēvičs, kas pacientus konsultē Bauskas poliklīnikā, šis pakalpojums ir ļoti pieprasīts. Kopš gada sākuma veiktas 17 operācijas. Manipulācijas
veikšanai tiek izmantota lokālā anestēzija.
Lai saņemtu urologa konsultāciju, pacientam jādodas pie ģimenes ārsta un jāsaņem nosūtījums.
Urologs Bauskas poliklīnikā pacientus pieņem divas reizes mēnesī. Cistoskopijas operācijas ir
pieejamas gan par valsts finansējumu, gan arī kā maksas pakalpojums. Maksas manipulāciju cenas
ir no 100 līdz 130 eiro.
Ambulatorajā pakalpojumā urologs sniedz konsultācijas, veic diagnostiku, ārstēšanu un rekomendē profilaksi uroloģiska rakstura saslimšanām sievietēm un vīriešiem.
Urologa konsultācija nepieciešama regulāri, negaidot simptomu parādīšanos, kas var novest līdz
ielaistai slimības stadijai. Vīriešiem vecumā virs 40 gadiem nepieciešams apmeklēt urologu ne retāk
kā vienu reizi gadā. Ja jums nav nekādu slimības simptomu, tas diemžēl nenozīmē, ka jūs esat pilnīgi
vesels. Ir zināms daudzums uroloģisku slimību, kas norisinās un progresē bez jebkādiem simptomiem un kuras noved pie slimības ielaistas stadijas, kad sekas kļūst neatgriezeniskas.

Andra Matuļenko,
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Aktuāla informācija
Konkursa prezentācijās noskaidro inovatīvākās
idejas Biznesa bibliotēkai
Bauskas
Centrālā bibliotēka kopā ar
Bauskas novada pašvaldības
Izglītības nodaļu organizēja
biznesa ideju
konkursu 1.-12.
klašu skolēniem
“Manas idejas
par
jauniem/
inovatīviem pakalpojumiem
biznesa bibliotēkā”.
Tā
mērķis
bija radīt mūsdienīgu biznesa
vidi bibliotēkā, motivējot skolēnus inovatīva pakalpojuma radīšanai, kas attīstītu viņu spējas argumentēt un aizstāvēt savu viedokli un veicinātu radošu domāšanu uzņēmējdarbības uzsākšanai
un darbībai.
Konkursā skolēniem bija jāizstrādā apraksts par jaunu pakalpojumu biznesa bibliotēkā. Tam
pievienot klāt varēja zīmējumus un attēlus.
Bērni prezentēja idejas par lekciju telpas izveidi bibliotēkā, kur pa ziedojumiem piektdienu
vakaros notiktu informatīvi semināri; spēles izstrādi, kas izglītotu, kā rīkoties ar kabatas naudu;
enciklopēdijas spēli, kur planšetei līdzīgā ierīcē jāatbild uz jautājumiem par grāmatām, vēlāk pielāgojot spēli arī mākslas, politikas, sporta un citām tēmām.
Skolēni ieteica apkopot informāciju par Bausku, veidojot digitālu pagātnes atmiņu krātuvi, kā arī
ierīkot interaktīvu tāfeli, kurai var uzdot dažādus jautājumus, meklēt informāciju par biznesa uzsākšanu. Konkursa dalībnieku idejās izskanēja arī ievirzes par Bibliotēkas pašpārvaldes izveidi, kas
rīkotu koncertus, tirdziņus, prezentācijas. Ieviešot bibliotēkā “mini-elektro” datorus, lietotājiem
pēc vienas pogas nospiešanas rokās varētu “ielēkt” nepieciešamā lasāmviela. Skolēni atbalstīja
idejas par preču automātu, kas pēc līdzīga principa kā našķu automāts apmaiņā pret monētām ļautu
izvēlēties skolēnu mācību uzņēmumos tapušu produkciju.
Fināla prezentācijās varēja saklausīt idejas par grāmatu robotu, kurš pienes grāmatas; pakaramo,
kurš novelk apmeklētāju mēteļus; grāmatu bez burtiem, kurā bērni paši var sarakstīt savas pasakas;
pasaku ierunāšanu, ko varētu klausīties arī latviešu bērni ārzemēs; slepeno skapi bibliotēkā, kur pēc
pirkstu nospiedumiem var uzzināt savu nākotni.
Pēc konkursa nolikuma konkurss skolas posmā norisinājās no 18.janvāra līdz 19.februārim.
Savukārt
novada
posms – no 22.februāra līdz 4.martam.
Šonedēļ, 21.martā,
30 labāko darbu autori tikās Izglītības
nodaļā, lai žūrijai
klātienē prezentētu
savas idejas.
Konkursā pretendentus vērtēja trīs
klašu grupās: 1.-4.
klase,
5.-9.klase,
10.-12.klase. Darbos
tika vērtēta oriģinalitāte un inovatīvais
redzējums, noformējums un saturs.
Lielākā konkurence – 23 no 30 labākajiem darbiem – bija vērtēšanas grupā no 1.-4.klasei. Finālā
septiņas inovatīvas idejas piedāvāja arī piektklasnieki.
Vecuma grupā no 1.-4.klasei pirmo vietu ieguva Rihards Sunteiks, otro vietu izcīnīja Jana Zvirbule, savukārt trešo – Luīze Helviga. Šie bērni ieguva arī Uzņēmēju kluba “Bauska 97” un SIA
“Iveta” pārstāvja Induļa Pētersona speciālbalvas.
Vecuma grupā no 5.-9.klasei pirmo vietu izcīnīja Anda Adriāna Straumane, otro vietu ieguva
Paula Kļaviņa, savukārt trešo – Viktorija Zubova.
Bērnu idejas vērtēja bibliotekāres, Bauskas pašvaldības pārstāvji un uzņēmēji. Visi 30 labāko
ideju autori balvā saņēma ekskursiju 3.maijā uz izziņas un eksperimentu centru “Lielvārdi”.

Zane Gorškova, sabiedrisko attiecību speciāliste

turpinājums no 1.lpp
jautājumus gan par pētījumā izmantoto datu ticamību, gan plānoto pāreju no pašvaldības organizētiem skolēnu ikdienas pārvadājumiem uz sabiedriskā transporta izmantošanu, gan skolēnu pārvadājumu maršrutu garumu, gan izglītības kvalitātes nozīmību optimizācijas un skolu slēgšanas
procesā.
Pētījums balstīts izmantojot Bauskas novada administrācijas sagatavoto un izsniegto informāciju SIA “Karšu izdevniecība Jāna sēta” : visu Bauskas novada deklarēto iedzīvotāju dati pēc adreses
(datu konvertācija no Iedzīvotāju reģistra), Bauskas novadā deklarēto izglītojamo, t.sk. pirmsskolas
vecuma bērnu apmeklētās izglītības iestādes (datu konvertācija no Valsts izglītības informācijas
sistēmas), Bauskas novada izglītojamo skaits un dinamika, Bauskas novada izglītības iestāžu uzturēšanas izmaksas un mērķdotācijas pedagogiem apmēru 2014.gadā atbilstoši pašvaldības budžeta
izlietojumam un 2016.gadā atbilstoši apstiprinātajam pašvaldības budžetam un uz esošo izglītības
iestāžu uzturēšanas izmaksu datu pamata (vadoties no 2016.gada apstiprinātā budžeta) veikto aprēķinu par Bauskas novada izglītības iestāžu eventuālajām uzturēšanas izmaksām, realizējot SIA
“Karšu izdevniecība Jāņa sēta” piedāvāto izglītības iestāžu tīkla optimizācijas modeli.
Kā skaidroja R. Ābelnieks: “Optimizācijas plāna izskatīšana nav iekļauta novada domes sēžu
darba kārtībā ne marta, ne aprīļa mēnešos. Tas ir nākotnes jautājums, par kuru būs jālemj visiem 17
novada domes deputātiem”.
Līdz šim uz novada pašvaldības aicinājumu iedzīvotājiem iesniegt savus priekšlikumus un pamatotus ieteikumus Bauskas novada izglītības iestāžu attīstības un optimizācijas plānam atsaukušās vien trīs personas. Tādēļ diskusijas noslēgumā klātesošie tika aicināti iesaistīties viedokļu
apmaiņā un līdz šī gada 1.aprīlim uz e-pastu dome@bauska.lv sūtīt savus ierosinājumus, precizējumus, papildinājumus. Būsim aktīvi un ieinteresēti, jo veidojam mūsu kopīgo nākotni!

Aija Spriņķe,
Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja

„Bauskas Novada Vēstis” lasāmas arī Bauskas novada mājas lapā
www.bauska.lv
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Aktuāla informācija
Pirmsskolas izglītība novadā un sadarbība ar Iecavas
novadu
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Izglītības nodaļa janvārī,
februārī, martā, papildus saviem ikdienas pienākumiem, padziļināti strādāja pirmsskolas izglītības
nodrošinājuma izzināšanai novadā. Nodaļas speciālisti un Pirmsskolas metodiskās apvienības vadītāja apsekoja visas novada pirmsskolas izglītības iestādes un pirmsskolas izglītības grupas. Vislielākā uzmanība tika pievērta mācību procesa norisei, dienas režīma ievērošanai, telpu nodrošinājumam, kas saistīts ar izglītojamā drošību. Februāra beigās Izglītības nodaļā tikās iestāžu vadītāji,
pedagogi, struktūrvienību vadītāji, tika analizēts redzētais, diskutēts un ieteikti pasākumi izglītojamo mācību darba un drošības nodrošināšanai. Protams, ka vislielāko interesi izraisīja Pirmsskolas metodiskās apvienības vadītājas Ievas Jaunzemes ieteikumi vēl veiksmīgākam mācību darbam
pirmskolu grupās. Pirmsskolas skolotāju metodiskā apvienība ir viena no lielākajām un aktīvākajām Bauskas un Rundāles novados. Metodiskās apvienības vadītāja Ieva Jaunzeme ikdienā strādā
Rundāles novada pirmsskolas izglītības iestādē “Mārpuķīte”, tāpēc ieteikumi bija praksē pārbaudīti. Bauskas un Rundāles novadiem pirmsskolas izglītības nodrošināšanā ir veiksmīga sadarbība,
ne tikai ģeogrāfiski- Rundāles novada speciālā pirmsskolas izglītības iestāde “Saulespuķe” atrodas
Bauskas novada teritorijā, bet arī notiek vienota pirmsskolas metodiskā darba pārraudzība. Varam
viens no otra mācīties. Arī Rundāles novada pirmsskolas izglītības iestādi “Mārpuķīte”, kas atrodas
Saulainē, daudzi Bauskas novada vecāki izvēlas par savu atvašu pirmo izglītības iestādi.
Bauskā ir divas pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaulīte” un “Zīlīte”. Bauskas novadā pirmsskolas izglītību piedāvā novada vispārējās izglītības iestādes, kurās ir pirmsskolas izglītības grupas:
Īslīces vidusskola, Uzvaras vidusskola, Codes pamatskola, Griķu pamatskola, Mežotnes pamatskola, Mežgaļu pamatskola, Ozolaines pamatskola un Vecsaules pamatskola. Pirmsskolas izglītības
piedāvājums ir tuvāk katra izglītojamā mājām. Protams, ka izglītības piedāvājums ir atšķirīgs un
vecāki var izvēlēties, kur viņu atvase iegūs pirmo izglītību, tāpēc Izglītības nodaļa turpina darbu,
lai pilnveidotu pirmsskolas piedāvājumu un tas būtu līdzvērtīgi pieejams visiem novada bērniem.
Droši vien jau vecāki ir informēti, bet visu interesentu zināšanai- pilsētas bērnudārzos “Pasaulītē” un “Zīlītē” visās grupās, ņemot vērā vecāku ierosinājumus, pagarināts grupu darba laiks līdz
plkst.18.00 un tikai tad, ja grupā ir mazāk par ¾ bērnu, tiek nodrošināta dežūrgrupa līdz plkst.19.00.
Šis nosacījums joprojām ir spēkā, kā tas ir bijis vienmēr, bet ne vienmēr tiek ievērots. Pirmsskolas
izglītības piedāvājumu finansē pašvaldība, izņemot obligāto 5 un 6 gadus veco bērnu pirmsskolas
izglītības programmu apguvi, ko finansē valsts ar mērķdotāciju.
No februāra pirmsskolas izglītības pedagogi saņem maksimālās, likumā noteiktās, no pašvaldības budžeta apmaksātās, stundas par gatavošanos mācību procesam.
Ir uzsākta diskusija par bērnu skaita samazināšanu lielajās grupās. Tiek diskutēts par to, ka maksimālais grupas piepildījums varētu būt 24 bērni. Tiek pārskatīti un papildināti saistošie noteikumi
par bērnu uzņemšanu pirmsskolas izglītības iestādes rindā. Ieteikumus var iesūtīt novada domei,
vai tieši kādam no Izglītības nodaļas darbiniekiem, kontaktus skatīt novada mājas lapā www.bauska.lv. Ieteikumi noteikti tiks ņemti vērā, ja tie būs pamatoti. Nekādā gadījumā jaunie ieteikumi
nepasliktinās pašreizējo situāciju, bet skatāmies uzlabojumu virzienā. Piemēram, vajadzētu ieviest
vecākiem elektronisko bērnu pieteikšanu pirmsskolas izglītības iestādēs vai grupās. Izglītības nodaļa ir uzsākusi sadarbību ar dažādām institūcijām, lai izpētītu labāko, iedzīvotājiem vieglāk pieejamo elektronisko pieteikšanos, bet tajā pašā laikā no personu datu aizsardzības viedokļa aizsargātāko variantu. Protams, ka vecāki arī turpmāk izvēlēsies saviem bērniem to pirmsskolas izglītības
piedāvājumu, kas viņiem būs piemērotākais, nepieciešamākais vai labākais. Izglītības nodaļai,
pirmsskolas izglītības iestādēm un pirmsskolas izglītības grupām pie vispārizglītojošām skolām,
jāstrādā vēl daudz pie tā, lai pirmsskolas izglītības piedāvājums būtu dažāds, un arī uzlabojumi
nepieciešami gandrīz katrā vietā. Jāatzīmē, ka Bauskas novadā ir viens no labākajiem pirmsskolas
izglītības piedāvājumiem, bet tas nenozīmē, ka nevaram vēl labāk.
4.februārī Iecavas novada domes priekšsēdētājs Jānis Pelsis un Bauskas novada domes priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks noslēdza sadarbības līgumu izglītības jomā starp Iecavas un Bauskas novadiem. Tas nozīmē vēl plašākas iespējas starpnovadu jau esošajai sadarbībai izglītības jomā: kopīgas
olimpiādes, atbalsts valsts pārbaudes darbu organizēšanā, tam tagad ir dokumentāls pamatojums.

Logopēdi apgūst pedagogu profesionālās
kompetences pilnveides programmu

2016.gada 16. martā 17 logopēdi no Bauskas, Rundāles un Iecavas novada piedalījās 3. Zemgales un Ziemeļkurzemes starpnovadu logopēdu metodiskajā pieredzes apmaiņas konferencē „Interaktīvo mācību metožu un materiālu izvēle logopēdijas nodarbībās”. Šogad tā notika Talsu novada
Lībagu sākumskolā. Kopējais konferences dalībnieku skaits- 54 no Talsu, Dundagas, Mērsraga,
Rojas, Bauskas, Rundāles un Iecavas novada.
Konferences gaitā logopēdi apguva pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu „Interaktīvo mācību metožu un materiālu izvēle logopēdijas nodarbībās” 6 stundu apmērā.
Konference iesākās ar Lībagu sākumskolas direktores Vēsmas Gaiziņas uzrunu un skolas bērnu
vokālo un instrumentālo ansambļu muzikālu sveicienu. Konferences turpinājumā Dr.paed. A.Lanka vadīja lekciju „Mācību individualizācija lasītprasmes veicināšanai”. Pēc tās logopēdi varēja
izvēlēties dalību piedāvātajās darbnīcās:
• „Klucīšu-skanīšu izmantošana logopēdijas nodarbībās” S. Kadiševska, S.Depša –Iecava
• „Skani mana valodiņa” –alternatīva metode valodas pēcpusdiena –I.Šmite – Talsi
• Kustību aktivitātes, kinētisko sajūtu attīstības un stājas saistība ar runas un valodas attīstību.
V.Korbe- Bauska
• Praktiskā meistarklase „Smalkmotorikas un koordinācijas vingrinājumi bērnu valodas attīstībai” I.Hēgenbarte– Bauska
• Interaktīvo metožu, interaktīvās tāfeles izmantošana logopēdijas nodarbībās. A. Kuike – Talsi
Neiztrūkstoša bija arī logopēdu pašdarināto didaktisko un materiālu izstāde, ar ko varēja iepazīties konferences gaitā.
Konferences noslēgumā logopēdes saņēma pateicības par radošu un aktīvu līdzdalību konferencē. Meistarklašu vadītājas saņēma apliecinājumus par vadītajiem praktikumiem un uzstāšanos.
Konferences noslēgumā- ekskursija pa Talsiem, kuru brīnišķīgi Kurzemes vēju trauksmainajā
noskaņā vadīja gide, Talsu tūrisma informācijas centra vadītāja Inese Roze.
Apbūra gides mākslinieciskums, sievišķīgs šarms, un profesionalitāte. Var tikai kārtējo reizi
apbrīnot kurzemnieku milzīgo, acīmredzamo lepnuma sajūtu un mīlestību par savu pilsētu, ļaudīm,
tās vēsturi.

Sarmīte Zara,
Logopēdu metodiskās apvienības vadītāja

Baiba Stūre, Izglītības nodaļas metodiķe

Sarkana krāsa –
Uguns māsa
Siltu pasaku stāsta mums.
Balta krāsa
Kā bērza tāsis,
Kā sniegs un saldējums.
Dzeltena krāsa smaida,
Zaļa – pavasari gaida.
Ja gribu uzgleznot dienu,
Man nepietiek ar krāsu vienu.
V.Ļūdēns
Klāt pavasaris, un, lai gan daba mūs nelutina, un pat zāle vēl īsti nespraucas no zemes ārā, 12.martā 29 Bauskas un Rundāles novada 5-6 gadīgie bērni tikās „Krāsu dienā”, lai ļautu uz papīra lapām
draiskoties visām krāsām.
Kā ierasts mūsu tikšanās vieta bija Bauskas Mākslas skola. Vieta, kas katram sirdī ļauj justies
varošam, īpašam un mazliet māksliniekam.
Pasaulē viss tik strauji mainās. Bērni ir tie, kuriem visvieglāk iedomāties kā Zeme izskatīsies pēc
desmit vai pēc simts gadiem. Viņi uz konkursu ieradās ar mājas darbu – zīmējumu par tēmu „Pasaule
nākotnē”. Drosmīgākajos darbos bija redzama nākotnes arhitektūra un ticiet vai nē – viss lidoja pa
gaisu. Jāpriecājas, ka vairākos darbos kā vērtība nākotnā saglabājas ģimene un daba. Šajā dienā
bērni varēja iztēloties nākotnes pārvietošanās iespējas – transportu.
Katrs darbs izdevās vienreizējs un apbrīnas vērts, taču Bauskas Mākslas skolas skolotājas Aija
Ušerovska, Olita Dzelzkalēja un Iveta Līdere, izvērtējot bērnu veikumu, piešķīra šādas nominācijas:
• Ģeometriskākais darbs – Gusts Limbergs (PII „Zīlīte”);
• Tonālākais darbs – Ieva Bille (PII „Zīlīte”);
• Daudzveidīgākais darbs – Marta Spruntule (PII „Pasaulīte”);
• Nākotnes konstruktors – Eduards Niedra (PII „Pasaulīte”);
• Grafiskākais darbs – Emīlija Čuža (Uzvaras vsk.struktūrv. PII „Lācītis”);
• Draudzīgākais darbs – Markuss Matulēns (Codes pamatsk.);
• Dramatiskākais darbs – Kārlis Volners (Vecsaules pamatsk.);
• Drosmīgākais darbs – Evelīna Marta Lepse (Vecsaules pamatsk.);
• Saulainākais darbs – Sendija Ieva Grundšteina (Vecsaules pamatsk.struktūrv. Jaunsaules pamatsk.);
• Varavīkšņainākais darbs – Aleksandra Laura Bļinkova (Īslīces vsk.struktūrv. 5-6g.gr.);
• Romantiskākais darbs – Rebeka Krikščūne (Pilsrundāles vsk.struktūrv. Bērsteles sk.).
Pārejie dalībnieki saņēma diplomus par veiksmīgu piedalīšanos. Kopīgi rotaļājušies, baudījuši
viņiem sarūpēto cienastu un saņēmuši pārsteiguma balvas, bērni devās mājās priecīgi par labi pavadīto laiku. Paldies Bauskas Mākslas skolas kolektīvam par atsaucību un sadarbību.
Paldies Rundāles novada PII „Mārpuķīte” pirmsskolas skolotājām Ingai Šastakovičai, Dacei
Ziemelei un SPII „Saulespuķe” pirmsskolas skolotājai Sandrai Demmei par atbalstu, lai „Krāsu
diena” mazajiem māksliniekiem būtu patiesi krāsaina un neaizmirstama.

Ieva Jaunzeme, Pirmsskolas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja

Īsa anotācija par darbnīcām:
Solvita Depša un Sandra Kadiševska

Iecavas novadsPII
„Cālītis”

„Klucīšu-skanīšu izmantošana logopēdijas nodarbībās”.

Logopēdes teorētiski un praktiski prezentē savu pieredzi spēles „Klucīši- skanīši” pielietošanā lasītprasmes
apguvei. Spēlējoties ar klucīšiem – skanīšiem nav jāsēž pie galda un jāskatās grāmatā. Katru skanīti var
paņemt rokā un aptaustīt, pagrabināt un saklausīt, pacelt un nolikt, sameklēt tā mājvietu tabulā un „izlasīt”izdziedāt! Šādi spēlējoties ar klucīšiem, bērni paši nemanot sāk lasīt. „Klucīši-skanīši” pilnveido fonemātisko
uztveri, attīsta runas elpošanu un acu roku koordināciju. Metode izmantojama darbā ar bērniem, kuriem ir
grūtības apgūt lasītprasmi ar pierastajām metodēm.
Ināra Hēgenbarte un
Vanda Korbe

Bauska

Radošā darbnīca- praktiskā meistarklase „Smalkmotorikas un koordinācijas vingrinājumi bērnu valodas
attīstībai”.

Logopēde Vanda Korbe sniedz kustību,runas un valodas attīstības ciešās saiknes īsu teorētisko skaidrojumu
un ieteikumus logopēdiem korekcijas darbā. Sporta pedagoģe Ināra Hegenbarte savā praktiskajā pieredzē
balstās uz zinātnieku pētījumiem un atziņām, ka sekmīgai valodas attīstībai ieteicami netradicionāli paņēmieni, rotaļas, jo tās izraisa lielu bērnu interesi. Pedagoģe piedāvā nestandarta paņēmienus- bērniem interesantus
elpošanas, pirkstu smalkmotorikas un līdzsvara vingrinājumus ar dažādiem rotaļu materiāliem- lakatiņiem,
irbulīšiem, porolona bumbiņām, lecamaukliņām utt. Praktiskajā radošajā darbnīcā apgūtie paņēmieni
palīdzēs logopēdiem un pedagogiem dažādot nodarbības, rotaļveidā un nepiespiestā atmosfērā panākot vēlamo rezultātu.

Pieredzes apmaiņas brauciens uz
Tukuma
2. vidusskolu
Bauskas novada Audzināšanas darba metodiskā apvienība šā gada 16. martā devās pieredzes
apmaiņā uz Tukuma 2. vidusskolu. Piedalījāmies Tukuma, Engures un Jaunpils novada izglītības
iestāžu pedagogu radošo darbu prezentāciju pasākumā „IT audzināšanas procesā” un „Audzināšanas darba pieredzes materiālu izstāde”.
Mācību filmas veidotas par dažādām audzināšanas stundu tēmām. Izveidotos materiālus tālāk
var izmantot audzināšanas procesā. Filmu veidošanā piedalās skolēni un skolotāji. Mums tika prezentētas filmas par karjeras izglītību, skolēnu ikdienas situācijām un drošību, kā piemēram „Esi
redzams”, „Ja nozudis telefons, ko darīt?”, „Domā līdzi”, „Ugunīgais jampadracis skolēnu pavasara brīvdienās” un „Evakuācijas plāna simboli- ugunsdrošība”.
Vērojot „Audzināšanas darba pieredzes materiālu izstādi”, guvām jaunas idejas latviešu tautas
un skolu tradīciju veidošanā un pasākumu noformēšanai.

I. Vargušenko, Audzināšanas MA vadītāja

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

Bauskas Novada Vēstis
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Aktuāla informācija
Bauskas Kantrimūzikas festivāls 2016 izziņo festivāla
māksliniekus
Pirmais Bauskas kantrimūzikas festivāls notika 1999. gadā Bauskas Pilskana estrādē. Šogad festivāls svin savu pilngadību - no 8.-9.jūlijam notiks 18.Bauskas Kantrifestivāls. Tā organizatori
izziņo festivāla grupas - Wayne Law no Austrālijas, Jonis no Lietuvas, Kaidi & Barn Brothers
no Igaunijas, Dutch Eagles no Nīderlandes, kā arī no Latvijas grupas - Dakota, Flame & Rolltones, Tequila, Aivars Birzmalis, Sestā Jūdze, Apvedceļš, Aldis Rullis, Klaidonis, Jauna diena
un dziedātājs Mārtiņš Jātnieks.

Kristas lomā, detektīvs Ērkils- Latvijas Nacionālā teātra lieliskais aktieris Jānis Skanis, Debora
Tomsone- ekstravagantā aktrise Antra Jakovļeva, Garets Bensons- profesionālais leļļu teātra aktieris, vīru kopas “Vilki” vadītājs, aktieris- Edgars Lipors un citi.
Izrādes muzikālo noformējumu 1930. gadu atmosfērai piešķirs šarmantā džeza dīva Madam
Žuzī, īstajā vārdā dziedātāja Sabīne Žuga, kura muzicējusi kopā ar trio “Ladie’s Sweet” un dziedātāju IGO, kā arī izcilais ģitārists un ģitārspēles pedagogs Misjē Magrē jeb Mārcis Vasiļevskis.
Izrādes režisore Laila Kirmuška. Scenogrāfs un gaismu mākslinieks: Egils Kupčs. Kostīmu stiliste Lidija Lamsone, producente Ieva Šteinberga, projekta direktors Intars Gegusts. Organizē-koncertaģentūra “BRAVISSIMO”.
Izrādes ilgums: 2 stundas ar starpbrīdi. Biļetes – “Biļešu Paradīze” kasēs un izrādes norises
vietās, biļešu cena pie galdiņiem 17 EUR , sēdvietas 7-10 EUR.

Muzicēt no sirds

Septiņpadsmit gadu laikā Bauskas Kantrifestivālā piedalījušās 26 Latvijas grupas un 32 ārvalstu
grupas no ASV, Kanādas, Lielbritānijas, Zviedrijas, Vācijas, Polijas, Slovākijas, Beļģijas, Norvēģijas, Nīderlandes, Luksemburgas, Dānijas, Krievijas, Igaunijas un Lietuvas. Ar īpašu lepnumu jāatzīmē ka festivālā ir uzstājušies tādas country mūzikas zvaigznes kā The Bellamy Brothers un Asleep
At The Wheels.
Katru gadu festivāls pulcē tūkstošiem kantrimūzikas cienītāju gan no Latvijas, gan no tuvākām
un tālākām ārzemēm. Festivāla laikā apmeklētajiem tiek piedāvāts plašas izklaides iespējas gan
bērniem, gan pieaugušajiem, iespēja nobaudīt latviešu virtuves ēdienus, leģendāro Bauskas alu. Otrā
diena sākas ar bezmaksas koncertu pilsētās centrā un līnijdeju aktivitātēm.
Šogad festivāla jaunums ir festivāla sadarbības partnera portāla Draugiem.lv jauno mūziķu kantrī
skatuve uz kuras organizatori dos iespēju festivālā uzstāties jaunajiem māksliniekiem. Konkursa
noteikumi būs pieejami Draugiem.lv mājas lapā sākot no maija sākuma, bet aprīlī jau būs zināmas
tās jaunās grupas, kas uzstāsies festivālā!
Festivāla hedlaineris Wayne Law ir viens no atzītākajiem kantrimūzikas izpildītajiem un komponistiem Austrālijā. Vairākārt nominēts no Austrālijas Country mūzikas asociācijas kā labākais vokālists un dziesmu autors. Regulāri saņem piedāvājumus un sacer dziesmas country mūzikas Mekas
Nasvillas mūziķiem. Bauskas country festivālā uzstāsies ar pavadošo grupu no Francijas kuru sniegumā varēsm baudīt gan country balādes, gan dinamiskas kompozīcijas . Wayne Law jau ir viesojies
Lietuvā, Polijā, Zviedrijā, Itālijā, Spanijā.u.c. It visur saņemot ovācijas un publikas atzinību. Lai izbaudītu Eiropu, viņš (Wayne Law) ir
atteicies no lidojuma ar lidmašīnu, Bauskā ieradīsies no Francijas ar
auto. Biļetes pieejamas Biļešu Paradīzes kasēs un internetā:
http://www.bilesuparadize.lv/events/perf/11045
Seko Bauskas Kantrī Festivāla aktualitātēm šeit: www.countrybauska.lv, TW: BauskasCountry, DR: bauskacountryfestival
FB: countrybauskafestival

8.marta vakars Bauskas Mūzikas skolā bija smaidu, sirsnīgu emociju un pārsteigumu pilns- notika zēnu koncerts „No visas sirds”.
Zēni bija sagatavojuši daudzveidīgu, radošu un muzikāli spilgtu repertuāru, kas tiešām tika izpildīts no visas sirds. Pasākumu lieliski vadīja Matīss Kataņenko, kuram izdevās interesanti pieteikt
jaunos māksliniekus. Savukārt, katrs mākslinieks bija padomājis par atraktīvu klausītāju apsveikšanu. Lielu pārsteigumu sagādāja TV šovu vadītāja Renāra Zeltiņa apsveikums tieši Bauskas Mūzikas skolas daiļā dzimuma pārstāvēm. Koncerta noslēgumā bija iespēja dzirdēt mūsu puišu grupas
„Bekars” skanīgos priekšnesumus. No sirds sakām paldies visiem, kuri sarūpēja mums šādu īpašu
vakaru!
10.martā Bauskas Mūzikas skolas pianisti ar koncertu viesojās Iecavas Mūzikas un mākslas skolā. Šī ir jauka tradīcija, kad pianisti ar draudzības koncertu ieskandina pavasari. Pagājušā pavasarī
klavieru nodaļu audzēkņu draudzēšanās notika Bauskas Mūzikas skolā. Šogad šis pasākums bija
īpašs, jo Bauskas jaunajiem pianistiem bija iespēja koncertēt Iecavas Mūzikas un mākslas skolas
jaunajā koncertzālē.
Pirms koncerta audzēkņi un pedagogi iepazina jaunās mūzikas un mākslas skolas ēkas plašumus
un mūsdienīgo, mājīgo skolas interjeru. Iecavas Mūzikas un mākslas skolas direktore iepazīstināja
ar iestādes materiāltehnisko nodrošinājumu un jauno mūzikas instrumentu klāstu.
Koncertā piedalījās piecpadsmit jaunie Iecavas un Bauskas pianisti, atskaņojot latviešu un ārzemju komponistu dažādu stilu mūziku, koncertu dažādoja klavieru ansambļu priekšnesumi. Pavasarīgā
koncerta programma bija krāsaina, daudzveidīga un interesanta. Bauskas Mūzikas skolas audzēkņi
pēc uzstāšanās atzina, ka kopīgais koncerts bija lieliska iespēja, lai varētu iepazīties ar citas skolas
jauno mākslinieku sniegumu, skaņdarbu interpretāciju un izpildījumu. Koncerta klausītāji varēja
iepazīties ne tikai ar pianistu- solistu sniegumu, bet arī dzirdēt, cik bagātīgs un niansēts ir klavieru
duetu- ansambļu sniegums. Pēc kopīgās muzicēšanas pedagogi iesaistījās radošās sarunās par interesanta, atbilstoša un mūsdienīga repertuāra izvēli, pieejamajiem nošu materiāliem un klavierspēles
metodikas jautājumiem. Iecavas Mūzikas un mākslas skolas direktore un klavierspēles skolotāja
Ineta Pilverte atzina, ka šādi kopīgi radoši pasākumi ir ļoti vērtīgi, lai bagātinātu skatuves pieredzi,
attīstītu uzstāšanās prasmes un kolektīvās muzicēšanas iemaņas. Katrs šāds koncerts sniedz pieredzi,
ļauj parādīt sevi un iepazīt citu sniegumu un dara mūsu mācību procesu skanīgāku un krāsaināku.
Lai turpinātu abu iestāžu sadarbību, nākošajā pavasarī par jauno mūziķu un pedagogu kopīgās koncertēšanas vietu izraudzīta Bauskas Mūzikas skola.
Lai nodrošinātu bērnu un jauniešu koru un vokālo ansambļu darbības procesa nepārtrauktību,
pilnveidotu to māksliniecisko izaugsmi un kvalitatīvu attīstību un veicinātu tautas un mūsdienu
mūzikas mantojuma apgūšanu un saglabāšanu, jau ceturto reizi tika organizēts Jāzepa Vītola bērnu

Vivita Leismane, sabiedrisko attiecību un mediju menedžere

15.aprīlī plkst. 19:00 Bauskas Kultūras centrā pie ikviena īstenu detektīvu cienītāja, kurš
vēlas kļūt par liecinieku kādam mistiski baisam notikumam, dosies Dž. Mudla detektīvizrāde pie
galdiņiem ar muzikālu intrigu “BĪSTAMAIS PLĀNS”. Notikumu gaitu izrādē skatītāji atšķetinās,
sēžot pie galdiņiem, malkojot izsmalcināto Prosecco Mionetto vīnu un baudot gardas uzkodas.
Kādā nomaļā Francijas viesnīcā pie Deševrē ezera, kuru iecienījuši angļu atpūtnieki, ierodas
turīgais vecpuisis Garets Bensons, lai relaksētos no nemitīgajām darba stundām, ik dienas vadot
savu grāmatvedības pakalpojumu uzņēmumu “Bensons & Partneri”. Kādu dienu Garets iepazīstas
ar divām viesnīcas atpūtniecēm - skaisto Leisiju Deivisu un viņas māti - Misis Hobsu. Taču dienā,
kad uzplaiksnī Gareta romantiskās jūtas pret trauslo Misis Deivisu, ciemata viesnīcā ierodas noslēpumainā francūziete Heriete Šantona un Garets tiek ierauts kādā ļoti bīstamā plānā. Slepkavība,
nelaimes gadījums? Kurš gan var to labāk zināt kā detektīvs Ērkils, kuru uz viesnīcu atgūt spēkus
no izslimotā bronhīta uzaicinājusi viņa talanta cienītāja - ekstravagantā Debora Tomsone.
Lomās: Misis Hobsa - Liepājas teātra aktrise Anita Kvāla, kura daudziem televīzijas skatītājiem
vēl joprojām palikusi labā atmiņā kā populārā seriāla “Ugunsgrēks” ļaundare Solveiga, Leisija
Deivisa- aktrise Marija Linarte, kura šajā sezonā ik vakarus pazīstamajā seriālā iejūtas dvīņumāsas

un jauniešu koru un vokālo ansambļu konkurss „Lai skan!”
Lai sagatavotos šim atbildīgajam konkursam, kā arī, lai bagātinātu skatuves pieredzi un pilnveidotu dziedājuma nianses, februāra nogalē piedalījāmies Zemgales reģiona mūzikas skolu koru
festivālā-koncertā „Lai sasaucamies, lai dziedam” Jelgavas mūzikas vidusskolā. Piedalīšanās šajā
festivālā ļāva izvērtēt kora sniegumu, uzklausīt kolēģu- diriģentu viedokļus un priekšlikumus, kas
veicināja veiksmīgāku sagatavošanos dalībai atbildīgajā konkursā.
12.marta rītā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas virzienā vienotā straumē plūda daudz
jaunāku mūziķu straume, nekā ierasts šai augstākajai mācību iestādei. Iemesls skanīgs un iedvesmojošs – norisinājās ceturtais Jāzepa Vītola Bērnu un jauniešu koru un vokālo ansambļu konkurss
“Lai skan!”. Konkursā startēja 53 kolektīvi, kopā vairāk nekā 1600 dalībnieku no visas Latvijas.
Šogad konkurss bija veltīts komponista un tautas dziesmu apdarinātāja Jēkaba Graubiņa daiļradei. Lai izpildītu konkursa nolikuma prasības, koris izpildīja trīs dziesmas a cappella- latviešu tautas dziesmu „Cekulaina zīle dzied`a” no Jēkaba Graubiņa daiļrades, Selgas Mences oriģināldziesmu
„Nāc, vasarlaiks!” un latviešu tautas dziesmu „Visi ciema suņi rēja” Sarmītes Skrūzmanes apdarē.
Kolektīvus vērtēja profesionāla žūrija, kuras sastāvā bija kordiriģenti Māris Sirmais, Arvīds Platpers, Jānis Erenštreits un Jānis Ozols.
Konkursa dalībnieki tika vērtēti pēc 100 punktu skalas, izdalot Zelta, Sudraba un Bronzas diplomus. Mūsu skolas kora skanīgais, niansētais un saliedētais dziedājums tika novērtēts ļoti atzinīgi un
tika iegūts Zelta diploms. Pavisam nedaudz punktu pietrūka, lai koris varētu pretendēt uz konkursa
lielāko balvu- Grand Prix. Pasākuma noslēgumā notika laureātu apbalvošana un īpašo balvu pasniegšana. Neviltots prieks un gandarījums par mūsu korim piešķirto žūrijas īpašo balvu par vislabāko Jēkaba Graubiņa skaņdarba interpretāciju!
Esam lepni un gandarīti par mūsu kora un tā vadītāju Ingas Bukšas un Ievas Ūdres augsto darba
novērtējumu, un kora dalībnieku skanīgajām balsīm un augstvērtīgo sniegumu.

Skanīgu pavasari vēlot Anita Velmunska, Bauskas Mūzikas skolas direktore
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Sports novadā
Bauskas novada pašvaldības VII pavasara-ziemas
sporta spēles

Pavasara sporta svētki cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām

DAMBRETE – tiesnesis Māris BERGS, dalībnieki - 24
Komandas, dalībnieki
1.BAUSKAS pilsēta – Mārtiņš JUNKURĒNS Jānis ŠTĀLS Aija ELKSNĪTE
2.GAILĪŠU pagasts – Zane ZĀLE, Elīna BARONE, Gunita RUKMANE
3.BRUNAVAS pagasts – Anete PUTELE, Ričards KALNIŅŠ, Kristiāna PURVIŅA
4.MEŽOTNES pagasts – Adrians KRĪGERS, Imants BRIKMANIS, Elīna SAULĪTE
5.RUNDĀLES novads – Jānis PAVLOVSKIS, Gatis ARTIMOVIČS, Linda KRŪMIŅA
6.VECSAULES pagasts – Ardis MĀSKIS, Toms BRIGMANIS, Oksana PAEGLE
7.CERAUKSTES pagasts – Dāvids AVOTIŅŠ, Ernests LIMBERGS, Sabīne VARNEVIČA
8.CODES pagasts – Ervīns BOGDANOVS, Kristers BUKA, Laura LĪRUMA
ŠAHS – tiesnesis Māris BERGS, dalībnieki -19
1.VECUMNIEKU novads – Ivars SMILGA, Brigita REINVALDE
2.GAILĪŠU pagasts – Guntis PAEGLE, Jānis SKUJA, Iluta PUĶĪTE
3.CERAUKSTES pagasts – Maigonis AVOTIŅŠ, Andris ZOMEROVSKIS, Laura SKODŽUS
4.MEŽOTNES pagasts – Andrejs SERUKS, Deniss SERUKS, Una MAŠINSKA
5.BRUNAVAS pagasts – Edgars ZELMENIS, Uldis VARNEVIČS, Baiba KREIERE
6.BAUSKAS pilsēta – Didzis BRIEDIS, Jānis STRAĢIS
7.VECSAULES pagasts – Renārs GOLDBERGS, Emīls ELMANIS, Renāte ELMANE
ŠAUTRIŅU MEŠANA – tiesnesis Areta Kovaļevska, dalībnieki - 36
1.Vecumnieki – Ingus Trušinskis, Rihards Slišāns, Olita Simaško, Lonija Stare
2.Bauska – Ilva Kalniņa, Areta Kovaļevska, Oskars Kovaļevskis, Aleksandrs Kalderauskis
3.Code – Anita Venta, Arnis Vents, Olga Kaņepa, Raimonds Jankūns
4.Īslīce – Kristīne Patmalniece, Dina Tomašūne, Zintis Konovs, Viktors Klimantovičs, Dainis Fikss
5.Ceraukste – Agija Rumba, Agita Čekša, Kristaps Čekšs, Gatis Rumba, Roberts Čekšs
6.Gailīši – Jānis Perševics, Phill Cesedy, Ligita Kapele, Sabīne Atmata
7.Vecsaule – Sarmīte Zandere, Biruta Skvirecka, Mārtiņš Zanders, Ivars Zanders
8.Mežotne – Alīna Bērziņa, Līva Marčenko, Didzis Rumba, Jānis Puriņš
9.Brunava – Baiba Purviņa, Keita Bērzleja, Andris Kvēpiņš, Jānis Putelis
ZOLE- tiesnesis Māris Ikaunieks, dalībnieki - 20, (iekavās individuālie punkti)
1.Ceraukste – Raitis Čekšs, Vladimirs Bunkevičs (24;11)
2.Mežotne – Aigars Mediņš, Virgus Grigs (12;22)
3.Gailīši – Indulis Pētersons, Māris Ikaunieks (20;14)
4.Code – Valdis Arcimovičs, Gatis Ozols (14;19)
5.Vecsaule – Rims Bertašus, Jānis Jegorovs (16;17)
6.Īslīce – Ziedonis Putāns, Aldis Asons (16;15)
7.Dāviņi – Valdis Ūbelis, Andrejs Štelmahers (14;15)
8.Bauska – Ilgonis Dzendoleto, Jānis Griba (21;8)
9.Rundāle – Leonīds Tarvāns, Ints Briedis (17;10)
10.Brunava – Uldis Strazdiņš, Ainis Butka (6;9)
GALDA HOKEJS – tiesnesis Anrijs Ignatavičs, dalībnieki - 22
1.Īslīce – Jānis Dmitrijevs, Anrijs Ignatavičs
2.Mežotne – Rūdolfs Brikmanis, Normunds Staškus
3.Rundāle – Dāvis Brūvelis, Linards Nākmanis
4.Gailīši – Jēkabs Perševics, Āris Paužolis
5.Vecsaule – Sandis Noviks, Armands Pudulis
6.Ceraukste – Matīss Dulbe, Daniels Jaloveckis
7.Code – Āris Rotbergs, Kristaps Kurpnieks
8.Brunava – Daniels Balde, Rūdis Barkovskis
9.Bauska – Roberts Cers, Artis Lagužnieks
Ā.k. Mežotne II – Ēriks Bērziņš, Jānis Trokšs
Ā.k. Īslīce II – Mārtiņš Rozentāls, Emīls Čekovskis
GALDA TENISS – tiesnesis Modris Indriksons, dalībnieki - 24
1.Vecumnieki – Raivis Krastiņš, Uldis Neimanis
2.Īslīce – Karīna Gailiša, Zigmants Gulbis, Valērijs Bobrovņikovs,
3.Gailīši – Ieva Mazjāne, Lauma Indriksone, Vladimirs Kerebs
4.Mežotne – Ance Šastakoviča, Egmonts Cildermans, Rolands Linejs,
5.Rundāle – Lidija Martinkena, Aivars Kamols, Ivars Štelmahers
6.Bauska – Beāte Šīmane, Normunds Krjukovs, Aleksis Iļjins
7.Ceraukste – Roberts Puriņš, Nauris Dumbrovskis
8.Brunava – Ģirts Frišmanis, Ģirts Bērzleja, Līga Sīle
9.Vecsaule – Mareks Matuzonis, Edgars Rīns
BADMINTONS – tiesnesis Ivars Prīsis, dalībnieki - 18
1.Ceraukste – Kitija Kizne, Alberts Bajārs
2.Mežotne – Kristiāna Greiere, Vladislavs Kuraševics
3.Gailīši – Madara Veipa, Kaspars Priedols
4.Bauska – Rita Lejniece, Jānis Kalējs
5.Code – Liene Rotbergs, Jānis Apsītis
6.Rundāle – Ieva Kirkila, Raitis Jutuss
7.Vecsaule – Agita Solzemniece, Reinis Kirilko
8.Īslīce – Guntars Krukovskis, Kristiana Veikša
Ā.k. Mežotne II -Ruslans Kuraševics, Helēna Pohomova
NOVUSS – tiesnesis Aldis Pavilons, dalībnieki - 31
1.Code – Santa Gudža, Jānis Salna, Oskars Sirmelis
2.Bauska – Marina Rīna, Vilnis Pelcers, Raimonds Smalkais
3.Mežotne – Aldis Pavilons, Māra Pavilone, Ringolds Kaross
4.Īslīce – Viktors klimantovičs, Dainis Fikss, Lija Bulāne
5.Gailīši – Jānis Jirgensons, Eduards Grīnvalds, Kristīne Patmalniece
6.Vecsaule – Sandis Noviks, Jānis Jegorovs, Aiva Kvedare
7.Ceraukste – Dainis Pavilons, Aigars Francis
8.Rundāle – Ieva Kirkila, Agris Segliņš
Ā.k. Mežotne II – Imants Brikmanis, Guntis Mašinskis, Inese Jakoba
Ā.k. Īslīce II – Eduards lauks, Staņislavs Bednarčiks, Ligita Kapele
Ā.k. Code II – Jānis Viducis, Raivis Maslovs, Klinta Kononova

19.martā Bauskas novada sporta bāzes hallē pulcējās vairāk kā astoņi desmiti cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem, lai vairāku stundu garumā izmēģinātu savus spēkus dažādās pielāgotās aktivitātēs. Vairāk kā desmit gadus Bauskas novada sporta centrs sadarbībā ar Invalīdu sporta un rehabilitācijas biedrību “Bauska” rīko sportisko aktivitāšu dienas gan pavasara, gana rudens laikā. Šajā
reizē bez Bauskas novada sportiskajiem ļaudīm, savu varējumu rādīja arī Siguldas kolēģi. Siguldieši
allaž ir piedalījušies Bauskas novada invalīdu sporta aktivitātēs. Diemžēl pašu mājās sportiskais gars
mazliet pieklusis, bet savas nenogurdināmās pārstāves Inese Mežakas mudināti, viņi meklē jaunus
fizisko nodarbību veidus.
Sportiskās dienas dalībniekus uzrunāja sporta centra “Mēmele” direktores Līga Rimševica, novēlot klātesošajiem gūt prieku no kopā pavadītā laika, neskumt par neveiksmēm un gūt gandarījumu
par savām spējām.
Šajos aktīvās atpūtas pasākumos cilvēkiem ar invaliditāti svarīgākais ir satikšanās prieks un jaunu
iespaidu gūšana. Iznākt no savas ierastās vides, pārvarēt bailes un nedrošību, uzdrošināties-tas ir
galvenais pasākuma organizatoru mērķis, rīkojot aktivitātes invalīdiem.
Lai veicinātu ikviena atnākušā dalībnieka aktivitāti, pasākuma rīkotāji bija sagatavojuši dažādus,
sarežģītības ziņā pielāgotus, uzdevumus – smaguma ripināšana, šautriņu mešana, galda hokejs, florbola bumbiņas mešana, galda tenisa bumbiņas žonglēšana, lidojošie šķīvīši un ķengursoma-katram
bija iespēja izmēģināt savus spēkus. Šajā sestdienas pasākumā, vairāk kā citās reizēs, piedalījās dalībnieku ratiņkrēslos. Viņi neizlaida nevienu piedāvāto aktivitāti.
Pasākuma noslēgumā drosmīgākie piedalījās stafetē, kurā bija iekļauti elementi no sacensību
programmas.
Veiklākie un stiprākie, katrā grupā, saņēma medaļas. Stafešu dalībnieki arī saldumbalvas un kausus. Pasākuma vadītāji vairākkārt saņēma jautājumus par nākošo sporta dienu. Paredzams, ka jūlijā
notiks Vasaras sporta svētki cilvēkiem ar invaliditāti. Pašlaik invalīdu sporta biedrība gatavo projekta
pieteikumu novada konkursam. Ja izdosies piesaistīt līdzekļus, tad varbūt šajā gadā tiksimies vel
kādu reizi.
Pēc sātīgajām pusdienām, pasākuma dalībnieki pulcējās uz kopbildi un norunāja tikties nākamajā
reizē.

Inga Ūbele, sporta centra “Mēmele”galvenā speciāliste

Florbols novadā
Sešas komandas Bauskas novada Īslīces vidusskolas sporta zālē 19.martā cīnījās par SIA „Eva
Autonams” dāvāto kausu un „Īslīces pagasta kausu” florbolā.
Turnīrā piedalījās divas mājinieku komandas - „Īslīce I”, „Īslīce II”, „Code”, „Ceraukste”, „Uzvara” un „Vectēvs/Eleja”.
Vienības tika sadalītas divās grupās katrā pa trijām un labākās divas katras grupas komandas sacentās „play-off” spēlēs.
Turnīra neveiksminieki šoreiz „Ceraukste” un „Code.” Šīs komandas savās grupās palika pēdējās
un sacentās par 5. – 6.vietu. Ar rezultātu 5:2 uzvaru svinēja ceraukstieši.
Pirmajā pusfinālā „Vectēvs/Eleja” ar 1:0 uzvarēja uzvariešus, bet abu Īslīces pagasta komandu duelī
ar 3:2 pārāki bija otrās komandas florbolisti.
Spēlē par trešo vietu uzvarieši ļoti pārliecinoši ar 3:1 pārspēja „Īslīce I.”
Sacensību pēdējā spēlē savā starpā tikās „Vectēvs/Eleja” un „Īslīce II.”. Pirmajā spēlēja divi īslīcieši un trīs elejnieki. Lai arī puiši individuāli nebūt nebija tie spēcīgākie spēlētāji turnīrā, viņi parādīja
raksturu, nospēlēja ļoti saskaņoti kā komanda un finālā atspēlējās no 0:2 svinot uzvaru ar 3:2 izcīnot
čempiona titulu.
Jelgavas novada Elejas pagasta iedzīvotājs un komandas „Vectēvs/Eleja” spēlētājs Kaspars Caune
pēc turnīra pastāstīja, ka sacensības bija interesantas un finālā palīdzēja uzvarēt nepiekāpīgais spēlētāju raksturs. „Spēlējam prieka pēc. Bauskas novada komandas mums elejniekiem ir labi pazīstamas,
jo vairāki tās komandas spēlētāji spēlē Latvijas florbola 2.līgas komandā „SC Mēmele/Code”, ar kuru
mēs nereti spēlējam draudzības mačus. Finālā sanāca lieliska atspēlēšanās, kas pierāda, ka ne vienmēr
uzvar uz papīra spēcīgākā komanda,”, tā K. Caune.
Interesanti, ka turnīra nolikums ļāva katrā komandā spēlēt pa vienam Latvijas florbola virslīgas
spēlētājam. Visas vienības šo iespēju izmantoja, tikai ne „Vectēvs/Eleja”.

Arturs Dulbe

Latvijas veterānu vieglatlētikas sporta spēlēs Bauskas
sportistiem vairākas medaļas
Latvijas sporta veterānu savienības 53.sporta spēles vieglatlētikā telpās notika 27.februārī Rīgas
sporta manēžā. Sacensībās piedalījās arī Bauskas novada sportisti izcīnot vairākas medaļas. Kopvērtējumā Bauskas novada seniori ierindojās 8.vietā 32.komandu konkurencē. Rezultāti ir atzīstami
ņemot vērā, ka vairāki vadošie novada vieglatlēti sacensībās nepiedalījās. Neoficiālajā novadu vērtējumā Bauskas komanda ieņēma 3.vieta aiz Līvānu un Tukuma novadu komandām. Bauskas novada
komandas labā medaļas izcīnīja: Sievietes: Zelta medaļas – Skaidrīte Šnitka 3000m skrējiens, Rita
Lejniece lodes grūšana. Sudraba medaļas – Inta Liepa 3000m skrējiens, Vita Zeltzaķe 3000m skrējiens. Bronzas medaļas – Inta Liepa 3km soļošana, Līga Valnere lodes grūšana, Velta Bruce 3000m
skrējiens.Vīrieši:Zelta medaļas – Jānis Buks 200m un lodes grūšana, Guntars Vāvers tāllēkšana, Aivars Solzemnieks trīssoļlēkšana.Sudraba medaļas – Aivars Krūmalis 200m un lodes grūšana, Andris
Lasmanis tāllēkšana, Broņislavs Buls tāllēkšana. Bronzas medaļas – Jānis Buks 60m, Broņislavs Buls
augstlēkšana, Alberts Pešiks trīssoļlēkšana, Andris Lasmanis trīssoļlēkšana, Lauris Ropājs tāllēkšana.
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Jaunatnes sports
K.Kundziņa ceļojošā kausa izcīņa
Izcilā latviešu cīkstoņa Krišjāņa Kundziņa piemiņas sacensībās Rīgā, kuras organizēja K.Kundziņa vārdā nosauktā sporta skola un Cīņas federācija, piedalījās vairāk kā 300 dalībnieku no 5
valsīm, Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas brīvās cīņas nodaļa startēja ar sešiem
jaunajiem cīkstoņiem.
Lielisku sniegumu svara kategorijā līdz 33kg uzrādīja Jēkabs Ķikurs, kurš 18 dalībnieku konkurencē izcīnīja zelta medaļu. Jēkabs pirmajā cīņā uzveica cīkstoni no Klaipēdas, noliekot uz
lāpstiņām, otrajā cīņā Jēkabs pieveica cīkstoni no Daugavpils. Trešajā cīņā pieveica cīkstoni no
Igaunijas, šī cīņa bija vissīvākā. Šajā cīņā vadībā bija gan viens, gan otrs. Cīņas beigās pretinieks
„iegāja” Jēkabam kājās, un Jēkabs nekavējoties uztaisīja pretpaņēmienu - ,,ačgārnais gurns”, gūdams 2 punktus. Šī cīņa beidzās 6 pret 5, Jēkaba labā.
Fināla cīņā Jēkabs cīnijās ar cīkstoni no Daugavpils, kuru uzvarēja nesen notikušajās Bauskas
atklātajās brīvās cīņas sacensībās. Cīņai sākoties, Jēkabs nedaudz sasteidza paņēmienu izpildi un
rezultātā zaudēja 2 punktus. Cīņai turpinoties, satraukums pazuda, un Jēkabs parādīja visu, uz ko ir
spējīgs, gala rezultātā tīra tehniska uzvara ar rezultātu 12 pret 2.
Svara kategorijā līdz +63kg zelta medaļu izcīnīja Kristians Aleksējevs. Kristians pirmajā cīņā
uzveica pretinieku no Rīgas ar rezultātu 10 pret 0. Otrajā cīņā pieveica pretinieku no Klaipēdas,
noliekot to uz lāpstiņām. Fināla cīņā Kristianam bija jācīnās ar pretinieku no Kaļiņingradas (Krievija), viņa pretinieks bija par 40kg smagāks nekā Kristians. Šajās sacensībās startēja svara kategorijā
+63. Zīme „+” nozīmē, ka šajā svara kategorijā drīkst startēt visi, kas sver virs 63kg. Kristiana svars
ir 66kg, Krievijas sportista svars ir virs 100kg. Treneris bažījās par Kristiānu, jo svara diapazons
bija ļoti liels.
Stundu pirms fināla cīņas treneris deva būtiskus norādījumus, lai uzveiktu savu pretinieku, jo
nepildot trenera teikto, uzvaru iegūt nebūtu iespējams. Kristians visu saprata, pilnībā izpildīja visus
taktiskos un tehniskos uzdevumus, gūstot skaistu uzvaru un, gala rezultā, zelta medaļu.
Šajās sacensībās piedalījās: Ervīns Bogdānovs, Krišjānis Ķikurs, Daniels Sabaļauskis, Edijs
Rutka, Andrejs Maslabojevs, Markuss Straumanis.
Priecē brīvās cīņa audzēkņu tehniskā un taktiskā sagatavotība un teicamais starts šajās spēcīgajās sacensībās.

Treneris Andrejs Vasiļjevs,
Bauskas BJSS

Ziemas sezonas noslēguma sacensības ar pozitīvu
noskaņu
20.-21. februārī uz startu devās vecākās vecuma grupas audzēkņi. Kuldīgas vieglatlētikas manēžā notika Latvijas čempionāts U-18 un U-20 vecuma grupām.
Veiksmīgi startu savā pirmajā vieglatlētikas sezonā iezīmēja Amanda Savicka, jauniete ar vieglatlētiku nodarbojās nesen, bet izcīnīja pirmo medaļu Latvijas U-18 čempionātā. Amanda finišēja
2.vietā 60m barjerskrējienā, veiksmīgi startēja 300m skrējienā, kur izcīnīta augstā 5.vieta, 7.vieta
60m skrējienā.
Bauskas novada jauniešu kvartets izcīnīja arī 2.vietu 4x200m stafešu skrējienā, atpaliekot no
pirmās vietas, Rīgas komandas, tikai 0.08s. Stafetes komandā startēja: Einārs Lazdiņš, Roberts
Gļauda, Emīls Rūgums un Haralds Ladusāns. Emīls Rūgums individuāli izcīnīja 4.vietu 60m barjerskrējienā, līdz goda pjedestālam pietrūka nieka 0.03s. Robertam individuāli augstākā vieta bija
augstlēkšanā, tika izcīnīta 6.vieta. Haralds individuāli startēja 60m skrējienā, 60 m barjerskrējienā
un 300m skrējienā. Līdz finālam 60m skrējienā pietrūka 0.02s, neiekļūstot finālā, iegūta 7.vieta,
300m skrējienā - 8.vieta 70 dalībnieku konkurencē.
U-20 vecuma grupā ļoti veiksmīgi startēja Dāvis Kaufmanis, pirmajā dienā izcīnīja 2.vietu kārtslēkšanā, un otrajā dienā tika izcīnīta 3.vieta lodes grūšanā. Sendija Jakobsone 1000m skrējienā
izcīnīja 6.vietu un 2000m skrējienā - 4.vietu.
Kurzemes pilsētā Kuldīgā 27.-28. februārī notika 45.Latvijas čempionāts vieglatlētikā
telpās.
Ļoti veiksmīgs starts padevās Jānim Baltušam, Jānis šajā čempionātā uzvarēja divās disciplīnās.
Pirmajā dienā uzvara tika svinēta 400m skrējienā ar rezultātu 48.94s, un otrajā dienā uzvarēja 200m
skrējinā ar rezultātu 22.14s. Līdz ar to Jānis izcīnījis 25 Latvijas čempiona titulus savā spožajā

Florbols
Ar uzvaru pēcspēles soda metienos Latvijas florbola 2.līgas čempionātu noslēguši „SC Mēmele/
Code” vienības florbolisti finišējot 8.vietā grupā.
Dažos mačos vairāku vārtu pārsvara izlaišana un nenosargātās uzvaras liecina par to, ka Bauskas
novada komanda savā 2.līgas debijas sezonā vairāk krāja pieredzi, nevis punktus.
„SC Mēmele/Code” komandas treneris Armīns Timinskis par sezonu.
„Debijas sezonu vērtēju kā labu, kurā augstākus rezultātus liedza sasniegt pieredzes trūkums.
Spēlētāji kopā spēlē pirmo gadu. Ir nepieciešams laiks, lai izveidotos komanda. Čempionāta pirmajā
pusē florbolisti cīnījās vairāk viens ar otru nekā ar pretiniekiem, taču situācija ir krietni uzlabojusies
un vienības mikroklimats ir izveidojies pozitīvs. Spēlētāji guvuši pieredzi, kura noderēs nākamgad.
Tieši pieredzes trūkums vairākās spēlēs izšķīra tās iznākumu.”
„Nākamajā sezonā koncentrēsimies vairākumu uz aizsardzību. Sagatavošanās procesā lielu uzmanību vērsīšu uz spēlētāju fizisko sagatavotību. Tieši izturības trūkums mums liedza nospēlēt veiksmīgāk aizsardzībā, lai ciešāk nosegtu pretinieku.”
Viens no komandas dibinātājiem un pārstāvjiem īslīcietis Konstantīns Mališevs par sezonu un
nākotnes plāniem.
„Esmu izpētījis citu komandu pirmās sezonas sasniegumus. Piemēram, „Livonija” pirmajā sezonā 20 spēlēs izcīnīja 8 punktus, „Ķekavas Bulldogs” 16 mačos 9, bet „Vārme” savā debijas sezonā tika pie viena punkta 16 spēlēs. Mēs, kā debitanti, esam aizvadījuši salīdzinoši labu sezonu.
Protams, atsevišķās spēlēs, kurās izlaidām uzvaru varējām nospēlēt labāk un izcīnīt punktus. Pirmo
sezonu esam „izslimojuši” veiksmīgi. Parēķināju, ja nezaudētu tās trīs spēles, kurās izlaidām drošu
pārsvaru, mēs tik un tā izslēgšanas spēlēs netiktu – paliktu piektie.”
„Komanda veidojas pacietīgi. Mēs cenšamies izveidot labu klimatu, kaut sākumā mums gāja visādi. Nākamai sezonai sāksim gatavoties augustā. Sāksim ar fiziskajiem treniņiem. Ja radīsies iespēja, tos varētu aizvadīt kopā ar virslīgas kluba FK „Bauska” spēlētājiem. Lielāka uzmanība jāvērš uz
vairākuma realizāciju, vārtsargiem un aizsardzību tieši mājas spēlēs. Spēlējot savu skatītāju priekšā
esam salaiduši nepiedodami daudz vārtus, kaut spēlējot viesos aizsardzība bijusi krietni labāka.”
„Komandā lielas pārmaiņas nav plānotas. Vienības kodols saglabāsies nemainīgs. Varbūt kāds
personīgu apstākļu dēļ vairs nespēlēs, bet mērķis ir saglabāt komandas pamatu no pašreizējiem
spēlētājiem. Tāpat, plāns ir piesaistīt jauniešus no FK „Bauska” komandas.”
Šis un tas:
No sezonas 18 spēlēm „SC Mēmele” komanda uzvarēja sešās, to tām divās panākumi pagarinājumā un pēcspēles soda metienos.
Arī pēdējā mačā Codes pamatskolas sporta zālē 5.martā Bauskas novada florbolisti trešajā trešdaļā pamanījās izlaist 12:5 pārsvaru un mača pēdējās 12 minūtēs novest spēli līdz neizšķirtam, kaut
trīs ar pusi minūtes līdz cīņas beigām mājinieki vēl atradās vadībā ar 14:10.

vieglatlētikas karjerā. Vēl Jānis palīdzēja mūsu novada stafešu komandai izcīnīt 2.vietu 4x200m
stafešu skrējienā. Stafetē skrēja un sudraba godalgas izcīnīja: Ģirts Dubinskis, Rivo Vožniaks un
Haralds Ladusāns.
Veiksmīgi startēja arī mūsu novada daiļā dzimuma pārstāves. Sudraba jeb 2.vietu 60m barjerskrējienā ar jaunu personīgo rekordu 8.79s izcīnīja Ilona Dramačonoka. Ilonai arī ļoti veiksmīgs
starts augstlēkšanā, ar rezultātu 1.71m, tika izcīnīta 3.vieta. Jaunākā mūsu novada pārstāve bija
Amanda Savicka (attēlā). Amandai šī bija debija pieaugušo Latvijas čempionātā, un sasniegti divi
jauni personīgie rekordi, 60m barjeskrējinā tika izcīnīta 6.vieta ar rezultātu 9.52s, un 200m skrējinā
tika izcīnīta 11.vieta ar rezultātu 27.31s.
Marta sākumā, 5. martā Rīgā „Daugavas” stadionā notika Latvijas čempionāts ziemas
apstākļos šķēpa mešanā.
Veiksmīgāko startu sasniedza Roberts Gļauda, Roberts U-18 vecuma grupā izcīnīja 1.vietu ar
rezultātu 65.75m, un otro reizi izpildīja Eiropas jauniešu čempionāta normatīvu šķēpa mešanā,
kas šovasar notiks Gruzijas pilsētā Tbilisī. Šajā čempionātā startēja arī Mārcis Upenieks, izcīnīja
4.vietu ar jaunu personīgo rekordu, 52.43m. Jaunietēm Amanda Savicka škēpa mešanā ar rezultātu
38.12m izcīnīja 5.vietu.
12.-13. martā Ventspilī notika sporta skolas „Spars” atklātās sacensības daudzcīņā.
Uz Ventspili aizbrauca kopā 8 daudzcīņnieki, kādam šīs bija debijas sacensības daudzcīņā, kādām jau kārtējas sacensības.
Pirmajā dienā uz starta izgāja tikai jaunieši. Mūsu novadam 3.vietu izcīnīja Ralfs Vētra, Ralfs
startēja 5-cīņā U-16 vecuma grupā. Ralfs sasniedza vairākus personīgos rekordus un bija jaunākais
šajā vecuma grupā. Šajā vecuma grupā vēl startēja Aksels Griba, Akselam šoreiz 5.vieta, un 6.vietu
izcīnīja Kristaps Sunteiks. Otro godalgu šajā dienā izcīnīja Roberts Gļauda, Roberts izcīnīja 2.vietu
U-18 vecuma grupā.
Otrajā dienā uz startu devās jaunietes, startēja 4 dalībnieces un visas ļoti veiksmīgi. Pirmās
finišēja U-18 grupas jaunietes, un 1.vietu pārliecinoši izcīnīja Amanda Savicka, bet 3.vietu šajā
grupā izcīnīja Undīne Čekstere. Visbeidzot, sacensību noslēgumā finišēja U-14 grupas meitenes.
Ar lielisku finišu 800m skrējienā un, summā sasniedzot otro labāko rezultātu, sudraba medaļu
izcīnīja Gerda Kerija Dreimane, Gerda arī bija jaunākā pārstāvē šajā vecuma grupā. Ārpus kārtas,
šajās sacensībās startēja mūsu novada vieglatlētikas trenere Ilona Dramačonoka, Ilona uzrādīja
augstvērtīgāko rezultātu no visām grupām un sasniedza atzīstamus rezultātus 60 m barjerskrējienā
8.6s (ar rokas hronometrāžu) un augstlēkšanā – 1.70m.
Paldies sporta skolas audzēkņiem un treneriem par paveikto darbu, izskanot Bauskas novada
vārdam Latvijas ziemas čempionātos visās vecuma grupās.

Treneris Raivis Maķevics, Bauskas BJSS

Līdzīgā manierē „SC Mēmele/Code” zaudēja abas spēles pret FK „Livonija”, kad viesos tika izsēts 5:1 pārsvars un piedzīvots zaudējums ar 11:8, bet spēlējot mājās pēdējā minūtē tika zaudēti divi
vārti – pēdējie – sešas sekundes pirms mača beigām un saviem pretiniekiem zemgalieši pamanījās
zaudēt ar 8:9.
Komandas rezultatīvākais spēlētājs bija ceraukstietis Artūrs Dulbe, kurš 16 mačos sakrāja 27
punktus – 18 vārti + 9 piespēles. Tikpat punktus 17 spēlēs guva codietis Justs Baltmanis – 15+12,
bet ar 12 +10 tikai 9 spēlēs trijnieku noslēdza Elvijs Artimovičs no Īslīces pagasta.
Visās 18 sezonas cīņās piedalījās četri florbolisti – uzbrucējs Artūrs Žilinskis no Codes, aizsargs
Artūrs Breijers no Bauskas un abi vārtsargi - Gatis Ivanāns no Bērzkalniem un Reinis Lapiņš no
Iecavas.
„SC Mēmele” 2.līgas Centra grupā ar 17 punktiem palika astotie 10 komandu konkurencē no
„play-off” zonas atpaliekot par 14 punktiem, bet no pirmā trījnieka par 34, 22 un 14.
Pārliecinošākā uzvara ar 15:10 gūta pret „JeNo2”, bet lielākais zaudējums ar 6:14 pret FK „Jūrmala” spēlētājiem.
Divas spēles Bauskas novada vienība zaudēja ar viena vārta starpību, bet trīs ar divu vārtu deficītu.
Centra grupā „SC Mēmele/Code” ar 136 gūtajiem vārtiem bija sestā rezultatīvākā komanda, bet
ielaistie 162 vārti bija grupas otrais sliktākais rādītājs.
Gūtie vārti izbraukumā - 54, vidēji - 6 vārti spēlē;
Gūtie vārti mājās - 82, vidēji - 9,1 vārti spēlē;
Zaudētie vārti izbraukumā - 69, vidēji - 7,7 vārti spēlē;
Zaudētie vārti mājās - 93, vidēji - 10,3 vārti spēlē.

Basketbols
Derbija cienīgs scenārijs!
S/n Mēmele, 17.martā ļoti aizraujošā spēlē „Bauskas BJSS/SC Mēmele” basketbolisti mača pēdējo 7 minūšu laikā izsēja 15 punktu pārsvaru pret Iecavas BK „Dartija” un vēl vairāk...42 sekundes
pirms spēles beigām mājinieki nokļuva iedzinējos ar -1, bet baušķenieki nesalūza un spēles beigās prata izcīnīt uzvaru! Pus minūti līdz cīņas izskaņai Niks Gaigalietis iemeta divpunktu metienu
un izvirzīja „Bauskas BJSS/SC Mēmele” vienību vadībā ar 76:75! Viesi varēja izraut uzvaru, bet
Kristapa Veresčagina metiens no trīspunktu līnijas bija neprecīzs un mājinieku komanda svinēja ļoti
dramatisku uzvaru pār saviem principiālākajiem pretiniekiem basketbola laukumos!
Līdz ar šo spēli noslēgusies „Bauskas BJSS/SC Mēmele” komandas LBL3 otrā posma spēles,
ieņemot 1.vietu grupā.
Pret iecavniekiem mājinieku komandā rezultatīvākais bija Ivars Zemītis, kuram 28 p. un 12 atlecošās bumbas, Arnim Simsonam 14 p., Nikam Gaigalietim 11p., Tomam Vilkam, Kasparam Jakubonim 9p., Mārim Skrējānam 5p.

Arturs Dulbe

12 2016.gada 24. martā

Bauskas Novada Vēstis

Informācija, sludinājumi, ziņojumi
Kultūras pasākumu plāns aprīlim
Norises laiks

Norises vieta

AICINĀM 2016. gada 13. aprīlī
plkst.13.30
Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma
Saulaines teritoriālās struktūrvienības
sarīkojumu zālē uz pasākumu

Pasākuma nosaukums

1.aprīlī plkst.16.00

Grenctāles bibliotēka

Grenctāles kultūras nams sadarbībā ar Grenctāles bibliotēku aicina gan lielus,
gan mazus noskatīties animācijas ﬁlmu programmu “Multenītes pavasarī”

1.aprīlī plkst.18.00

Īslīces kultūras nams

Bauskas BJC deju kopas “Mēmelīte” 25 gadu jubilejas ieskaņas koncerts

2.aprīlī plkst.16.00

Ceraukstes TN

Senioru deju kopu draudzības koncerts “Dejā uzplaucis zieds”

2.aprīlī plkst.18.00

DFC “Strēlnieki”

Pašdarbnieku koncerts “R.Pauls un viņa draugi”

2.aprīlī plkst.18.00

Grenctāles kultūras nams

VPDK “Dzirnavnieki” jubilejas koncerts

2.aprīlī plkst. 21.00

DFC “Strēlnieki”

Pavasara balle kopā ar Kasparu Ivasku (Ventspils) IEEJA: EUR 3.00

3.aprīlī plkst.11.00

Bauskas Kultūras centrs

Bauskas, Rundāles, Iecavas novadu koru apriņķa skate

6.aprīlī plkst.11.00

Bauskas Kultūras centrs

Bauskas, Rundāles, Iecavas novadu 1.-4.klašu koru koncerts „Tauriņu balsis”

6.aprīlī plkst.17.00

Bauskas Kultūras centrs

E.Dārziņa mūzikas vidusskolas Simfoniskā orķestra koncerts

8.aprīlī plkst.19.00

Bauskas Kultūras centrs

Dzintara Čīčas koncerts “Dvēsele vaļā” Biļetes: EUR 6.00, EUR 8.00 un EUR
10.00

9.aprīlī plkst.14.00

Bauskas Kultūras centrs

Māra Kreitenberga fotoizstādes atklāšana

10.aprīlī plkst.12.00

Bauskas Kultūras centrs

Bērnu radošais rīts pavasara noskaņās, multﬁlmas, uzstāsies bērnu vokālais
ansamblis „Saules zaķis”, sudraba karotīšu pasniegšana jaundzimušajiem

9.aprīlī plkst.18.00

DFC “Strēlnieki”

VPDK „Ducis” 5 gadu jubilejas koncerts „Deju vējos man dvēsele kaist”

14.aprīlī plkst.11.00

Bauskas Kultūras centrs

Valmieras kinostudijas izrāde bērniem “Kung-fu panda” Biļetes: EUR 4.00 un
EUR 3.00

15.aprīlī plkst.19.00

Bauskas Kultūras centrs

Detektīvizrāde pie galdiņiem “Bīstamais plāns” Lomās: Anita Kvāla, Marija
Linarte, Jānis Skanis, Antra Jakovļeva, Edgars Lipors un citi. Biļetes: EUR
7.00 ,EUR 10.00, (EUR 17.00 - pie galdiņa)

16.aprīlī plkst.17.00

Bauskas Kultūras centrs

DK “Mēmelīte” 25 gadu jubilejas koncerts

16.aprīlī plkst.17.00

Grenctāles kultūras nams

Koru sadraudzības koncerts “Satikšanās pavasarī”

16.aprīlī plkst.19.00

Īslīces kultūras nams

VPDK Tautas deju sadancis

20.aprīlī plkst.18.00

Vecsaules saieta nams

G.Siliņas personālgleznu izstādes atklāšana

21.aprīlī plkst.17.30

Bauskas Kultūras centrs

Mūzikas skolas koncerts “Septiņi pavasara brīnumi” - uzstāsies mūzikas
skolas audzēkņi un pedagogi

22.,23., 24.aprīlī

Īslīces kultūras nams

IX Starptautiskais Populārās mūzikas izpildītāju konkurss-festivāls “Aprīļa
pilieni-2016”

23.aprīlī plkst.21.00

Dāviņu Kultūras centrs

Pavasara balle pie galdiņiem

23.aprīlī plkst.13.00

Ceraukstes TN

Bārbeles amatieru teātra izrāde “Mazā raganiņa”

24.aprīlī plkst.12.00

Bauskas Kultūras centrs

Zemgales reģiona vokālo ansambļu konkurss

28.aprīlī plkst.13.00

Bauskas Kultūras centrs

Novada konkurss 6.-7.klasēm „Gada klase” noslēguma pasākums

29.aprīlī plkst.10.00

Īslīces kultūras nams

Bauskas un Rundāles novadu skolēnu Tautas deju skate

29.aprīlī plkst.19.00

Vecsaules saieta nams

Vecsaules amatierteātra pirmizrāde

30.aprīlī plkst.17.00

DFC “Strēlnieki”

6.Latvijas vokālo ansambļu sadziedāšanās svētki Mežotnē „Muļķe sirds”

30.aprīlī plkst.18.00

Īslīces kultūras nams

TDA „Jandāls” 55 gadu jubilejas koncerts „Dejā dzīvi izrakstīju”ar viesu
kolektīvu no Gruzijas

30.aprīlī plkst.18.00

Codes pamatskola

Joku dienas pasākums

02.04.2016. 14:00 Senā dzīvesveida skola „Marionetes”
Bauskas pils muzejā 2.aprīlī plkst. 14.00, senā dzīvesveida
skolas ietvaros, notiks pasākums „Marionetes”. Kopā ar Veltu
Emīliju Platupi apmeklētājiem būs iespēja darboties radošajās
darbnīcās kļūstot par leļļu meistariem, stāstniekiem un scenogrāfiem.
08.04.2016. Normunda Brasliņa un Pauļa Postaža izstāde
„La Primavera
08.04.2016. - 29.05.2016. Tikšanās ar māksliniekiem notika
8.aprīlī plkst. 17.00.
No 8. aprīļa līdz 29. maijam Bauskas pils muzejā būs
skatāma Normunda Brasliņa un Pauļa Postaža izstāde „La
Primavera”, kurā aplūkojami darbi no itāļu renesanses perioda
glezniecības tēliem un sižetiem, gan vecmeistaru gleznošanas
tehnikas noslēpumi.
16.04.2016. 17:00 Siguldas Tautas teātra pirmizrāde
„Galma gleznotājs”
2016.gada 16.aprīlī plkst. 17.00 Bauskas pils muzejā notiks
Siguldas Tautas teātra pirmizrāde masku spēlei četrās ainās
„Galma gleznotājs” (Anšlavs Eglītis). Autors par izrādi teicis:
„Ņēmos sacerēt romantisku pārpratumu spēli – „brīvi” saistītu ar
Leonardo da Vinči dzīves posmu Milānas hercoga galmā. Likās
patīkami padarboties ap šo fantastiski daudzpusīgo un diezgan
noslēpumaino renesanses meistaru”.

30.04.2016. 18:00 Senās mūzikas ansamblis Inégalité
Mystique ar koncertprogrammu ,,Franču karaļa galma
mūzika’’
Sestdien, 2016.gada 30.aprīlī, plkst. 18:00 Bauskas pilī uzstāsies senās mūzikas ansamblis Inégalité Mystique ar koncertprogrammu ,,Franču karaļa galma mūzika’’. Koncertā klausītāji varēs
baudīt ievērojamāko franču baroka mūzikas komponistu M. R.
de Lalande, J.F. Rebel, M. Marais, J.Ph. Rameau, J.B. Barriere
skaņdarbus.

Sīkāka informācija par pasākumiem:
www.bauskaspils.lv

Bauskas muzejs
Kalna ielā 6 piedāvā apskatīt:
• 1.aprīlis – 8.maijs - Mākslas salona „Meistars Gothards”
gleznošanas studijas dalībnieku 10 gadu jubilejas izstāde. Izstādes atklāšana 1.aprīlī plkst. 16.00;
• 19.aprīlis - 26.aprīlis – Zemgales reģiona interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogu metodisko darbu konkurss – izstāde „Manas mājas”;
• Līdz 17.aprīlim – metālmākslinieka Arvīda Endziņa metālmākslas izstāde “3.Elements”.

www.bauskasmuzejs.lv

Dzimtsarakstu ziņas
Dzimtsarakstu ziņas no 24.02.2016. līdz 21.03.2016.
Reģistrēti dzimušie
18, t.sk. 10 meitenes un 8 zēni
Reģistrēti mirušie
35, t.sk. 22 sievietes un 13 vīrieši
Reģistrētas laulības
9, t.sk. baznīcā - 0
Bērniem doti vārdi
Toms, Martins, uvis, Gustavs, Timurs, Daniels, Roberts - 2 ģimenēs un Selīna, Krista, Milana, Džeina,
Adelīna, Daniela, Katrīna, Viktorija Sindija, Sonora Gerda, Mia Karlīna.

„KAUCMINDE VAKAR
UN ŠODIEN”
Programmā:
– Ieskats Vinetas Vilcānes maģistra darbā „Mājturības kultūra
Latvijā: Kaucmindes mājturības semināra piemērs”.
– Firmas „Kaucminde” piedāvāto pakalpojumu prezentācija.
– Audzēkņu sagatavotas prezentācijas par „Kaucmindi”.
– Pēc Kaucmindes receptēm gatavotu ēdienu izstādi.
Informācija pa mob.t.20060948

Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centra Bauskas nodaļa
rīko informatīvus seminārus
Tēma: Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas
uz lauku un mežu apsaimniekošanu
Apakštēma: Tiešo maksājumu pieteikumu iesniegšana elektroniski.
Programma
Stundu skaits 3
Saturs – Aktualitātes platībmaksājumu pieteikumu iesniegšanai 2016.gadā. Dokumentācijas sakārtošana. Elektroniskās pieteikšanās sistēmas lietošana.
Lektors –Jānis Vilmanis, LAD Zemgales reģionālā lauksaimniecības pārvaldes, tiešo maksājumu daļas vadītājs
Datums, laiks: 04.04.2016; 10.00-13.00
Norises vieta: Īslīces bibliotēka, Lauktehnika 22, Rītausmas,
Īslīces pag., Bauskas nov.,
Datums: 04.04.2016; 12.30-17.00
Norises vieta: Kultūras centrs „Kamarde”, Uzvaras 4, Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov.
Datums: 06.04.2016; 10.00-13.00
Norises vieta: Brunavas pagasta pārvalde, „Ērgļi”, Ērgļi, Brunavas pag., Bauskas nov.
Datums: 06.04.2016; 13.00-17.00
Norises vieta: „Tautas nams”, Ceraukste, Ceraukstes pag.,
Bauskas nov.
Datums: 07.04.2016; 10.00-13.00
Norises vieta: Mežotnes pagasta pārvalde, Pils iela 8, Mežotne, Mežotnes pag., Bauskas nov.
Datums: 06.04.2016; 13.00-17.00
Norises vieta: Codes pamatskola, „Virsaiši”, Code, Codes
pag., Bauskas nov..
Datums: 08.04.2016; 10.00-13.00
Norises vieta: Vecsaules saieta nams, Vecsaule, Vecsaules
pag., Bauskas nov.
Datums: 06.04.2016; 13.00-17.00
Norises vieta: Kultūras centrs „Dāvis”, Miera iela 1A, Dāviņi, Dāviņu pag., Bauskas nov.

Sirsnīgi sveicam mūsu novada dižos
jubilārus
•
•
•
•
•

Dzidru Ansoni Bauskā
Mirdzu Bāliņu Bauskā
Veltu Ezi Bauskā
Ēriku Burku Bauskā
Lūciju Valteri Bauskā

Sirsnīgi sveicam mūsu novada
Zelta kāzu jubilārus
Edmundu un Lidiju ZUBĀNUS Bauskā
Nikolaju un Gaļinu JEMEĻJANOVUS
Bauskā
Petru un Julianu MERFEĻUS Īslīcē
Vitautu Edmundu un Ventu ČEKAUSKUS Īslīcē

Dimanta kāzu jubilārus
Imantu un Inu MINKEVIČUS Bauskā

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

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.

