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Svētki

Aktuāli
Pārmaiņas izglītībā
21.gadsimts, tehnoloģiju straujā attīstība, pieprasa atbilstošas
pārmaiņas izglītības sistēmā. Šobrīd viena gada laikā tiek radīts
tik daudz jaunas informācijas, cik tika radīts visā iepriekšējā cilvēces attīstības vēsturē. Ir skaidrs, ka visu zināt nav un nebūs
iespējams. Mums visapkārt ir visdažādākās informācijas pārbagātība. Mēs dzīvojam dažādās vidēs. Globāli mainās pieejas tam,
kā mēs izzinām un saprotam pasauli. Tādēļ neizbēgami mainās
arī mācīšanas un mācīšanās paradigma - gan kā mēs mācam un
mācāmies, gan arī ko mēs mācam un mācāmies. Akcenti pārbīdās no zināšanas uz orientēšanos informācijas pārpilnajā vidē,
izmantojot zināšanas kā pamatu darbībai.

Krāšņi atklāts jaunais gājēju tiltiņš pār
Mūsas upi Bauskā

Protams, ka zināšanu nozīme nemazināsies, tikai pieaugs. Zināšanas būs cieši saistītas ar vēsturiskā konteksta izpratni, kā arī
kopsakarībām. Pašlaik Latvijā akcentējam eksakto zinātņu nozīmi, jo šī joma ir nepieciešama tautsaimniecības attīstībā. Tomēr
ir potenciāli bīstami pārlieku akcentus pārbīdīt eksakto zinātņu
virzienā, atstājot novārtā sabiedrības sociālo un it īpaši humanitāro jomu. Šobrīd pasaule ļoti aktīvi meklē pareizo līdzsvaru
starp visām šīm mācīšanās un mācīšanas komponentēm, izmantojot globālo vidi, kurā mūsdienās notiek zināšanu gan formāla,
gan neformāla apgūšana. Svarīgi ir spēt informāciju kritiski analizēt un izmanot to radoši, inovatīvi risinot dažādākās problēmas.
Jau 2014.gadā pasaules mērogā tika uzsākta Jaunās dziļmācīšanās pedagoģijas (New Pedagogies for Deep Learning) iniciatīva, ko jau šobrīd dēvē par globāla mēroga pagrieziena punktu
izglītībā. Tā ir dažādu valstu vadošo izglītības ekspertu izstrādāta
iniciatīva ar vienošanos par kopīgu mērķi - panākt fundamentālas
21.gadsimta prasībām atbilstošas pārmaiņas izglītības sistēmā.
Džims Vins (Jim Wynn), starptautiskās iniciatīvas “Education
Fast Forward” izveidotājs, “Promethean” Izglītības stratēģijas
direktors uzsver: „Jaunās dziļmācīšanās pedagoģijas būtība ir kā
tilta būvēšana laikā, kad šķērsojam upi. Proti, arī pašas iniciatīvas pamatā ir mācīšanās darot, atstājot pārmaiņām atvērtu gala
rezultātu. Taču jau šobrīd ir skaidrs, ka esam nozīmīgu pārmaiņu
priekšā, lai pasaules mērogā īstenotu saukli par 21.gadsimta izglītību.”
Mainīt sistēmu var tikai tad, ja mainās katrs tajā iesaistītais.
Tas nekad nav viegli un tas nebūs viegli. Pārmaiņas izglītības
jomā notiek visā pasaulē un pārmaiņas notiek Latvijā, arī Bauskas novadā. Pārmaiņām neviens nav gatavs, bet tās notiek. Profesionālā izaugsme notiks skolas kolektīvā darbībā, skolotāju
sadarbībā. Ir mainīti Ministru kabineta noteikumi, notiek kompetenču pieejā balstīta mācību satura izstrāde un ieviešana vispārējā izglītībā. Esam lepni, ka Bauskas novadā sešas izglītības
iestādes ir pieteikušās jaunā kompetenču pieejā balstīta mācību
satura aprobācijai, tas liecina, ka esam gatavi pārmaiņām.

Māra Bauvare
Bauskas novada administrācijas
Izglītības nodaļas vadītāja
Bauskas novada aktualitātes ik trešdienu skan
Radio Skonto
Katru trešdienu Radio Skonto ēterā apmēram plkst.11.20
skan informatīvs raidījums „Bauskas novada aktualitātes”.
Šajā raidījumā ziņu veidā dzirdama būtiskākā informācija par
aktualitātēm novadā – pieņemtajiem lēmumiem, sabiedriskajām aktivitātēm, realizētajiem projektiem, kultūras pasākumiem un citām aktualitātēm.
Seko līdzi un nenokavē!

Atceries
Neaizmirsīsim izkārt karogu decembrī
Saskaņā ar likumu „Par Latvijas valsts karogu”
– 4.decembrī – pret latviešu
tautu vērstā totalitārā komunistiskā režīma upuru piemiņas
dienā pie iestādēm un dzīvojamām
ēkām jāizkar Latvijas valsts karogs
sēru noformējumā.

Tiltu, bungu rīboņas pavadībā, no Bērzkalnu puses šķērsoja divi lāpneši, aizdedzot lāpas arī tilta
Bauskas pusē, un tajā pat mirklī debesīs uzšāvās pirmās uguns astes.
FOTO Edgars Namiķis
21.novembra pievakarē, daudzu jo daudzu pilsētnieku un
novadnieku atbalstīts, aizritēja jaunā gājēju tilta pār Mūsas
upi atklāšanas pasākums. Patiess prieks, ka ļaudis nebija nobaidījis ne dzestrais novembra vējš, ne vakara nokrēsla, un
pasākuma apmeklētāju skaits sasniedza vairākus simtus.
Tas, ka gājēju tiltiņam pār Mūsas upi steidzami nepieciešama
palīdzīga roka, bija zināms jau labu laiku. Faktiski bija skaidrs
arī tas, ka avārijas stāvoklī esošo tiltiņu atjaunot visdrīzāk nebūs
iespējams un ir jārod iespējas jauna gājēju tilta pār Mūsas upi
būvniecībai. Kad noslēdzās tilta tehniskā projekta izstrāde, un
tā rezultātā gūtais risinājums tika prezentēts plašākai sabiedrībai, ne viens vien apšaubīja šāda ambicioza projekta īstenošanu,
tomēr viss ir noticis pēc labākā scenārija. Kopš tilta būvniecības
uzsākšanas 10.maijā ir pagājis mazliet vairāk par pusgadu, un
nu varam baudīt darba rezultātu – modernu, drošu un pieejamu
gājēju tiltu pār Mūsu. Arī domes priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks
savā uzrunā klātesošajiem uzsvēra jaunā objekta nozīmību novadnieku dzīvē, kā arī akcentēja vēl padarāmos darbus nākotnē – ir jāsakārto vide, lai tilts ērti un droši būtu pieejams arī upes
kreisajā krastā.
Lai īstenotu šāda projekta ieceri, nepieciešams to vispirms
izsapņot, tad izdomāt, kā to paveikt, saprast, kur tam rast līdzekļus. Ir nepieciešamas pieredzējušas, profesionālas un zinošas
darba rokas. Šis ir jau otrais apjomīgais tilta projekts, kas tiek
īstenots Bauskas novadā pēdējā piecgadē, un jau otrā reize, kad
pašvaldība var ar patiesu prieku teikt – sadarbība ar darbu veicējiem bijusi ļoti veiksmīga. Tieši tādēļ atklāšanas pasākuma ievadā Bauskas novada pašvaldība pateicās visiem tiltiņa tapšanas
procesā iesaistītajiem – būvuzņēmējam SIA „Tilts”, būvuzraugiem SIA „Jurēvičs un partneri”, tilta tehniskā projekta izstrādātājiem un, likumsakarīgi, arī autoruzraudzības nodrošinātājiem
SIA „BM projekts”, kā arī pašmāju uzņēmējam SIA „Kvēle”.
Pašvaldību būvniecības procesā pārstāvēja un pasūtītāja interešu izpildi objektā nodrošināja vairāki Bauskas novada pašvaldības speciālisti – Saimnieciskās nodaļas vadītājs Mārtiņš Vilciņš,
projektu vadītāja Laima Berga, būvinženiere Agita Eglinska
un nekustamā īpašuma apsaimniekošanas galvenais speciālists
Voldemārs Čačs.

Pēc svinīgajām uzrunām un pateicībām domes priekšsēdētājs
Raitis Ābelnieks un SIA „Tilts” valdes loceklis Artjoms Gridņevs devās pārgriezt lentu, tādejādi pasludinot gājēju tiltiņu pār
Mūsas upi par atklātu. Kad simboliskais akts bija paveikts, vispirms tiltu bungu rīboņas pavadībā no Bērzkalnu puses šķērsoja
divi lāpneši, aizdedzot lāpas arī tilta Bauskas pusē, un tajā pat
mirklī debesīs uzšāvās pirmās uguns astes. Krāšņo uguņošanu kā
dāvanu baušķeniekiem bija sarūpējis būvuzņēmējs SIA „Tilts”.
Uguns ziedi, kas debesis virs tiltiņa rotāja labu laika brīdi, lika
elpai aizrauties.
Sajūsmu par jaunā gājēju tilta izbūvi aizēnojis fakts, ka piekļuve objektam upes kreisajā krastā joprojām ir apgrūtināta.
Protams, būtu lieliski, ja ikviens jau šodien varētu priecāties par
pilnībā sakārtotu infrastruktūru abpus tiltiņam, diemžēl realitāte
bieži vien koriģē vēlmes un uz izbūvētu kreisā krasta piekļuvi
tiltam pašvaldība raugās kā uz tuvā nākotnē veicamiem darbiem.
Nekustamais īpašums, kas nepieciešams infrastruktūras sakārtošanai pašvaldības īpašumā objektīvu iemeslu dēļ nonācis vien
šobrīd, tādēļ tikai tagad iespējams domāt par projektēšanas darbu
uzsākšanu un pēc tam arī īstenošanu. Visas šīs darbības nedalāmi
saistāmas ar finanšu resursiem. 2017.gada budžeta ietvaros pašvaldība plāno tehniskā projekta izstrādi un, ja apstākļi būs labvēlīgi, arī būvniecības iepirkumu un būvdarbu uzsākšanu. Šiem
plāniem, protams, atbalsts vēl jāgūst pie budžeta apstiprināšanas.
Pēc uguņošanas pasākuma dalībnieki nosalušās rokas varēja
sasildīt pie siltām piparmētru tējas krūzēm un piesiet dūšu ar gardiem pīrādziņiem, savukārt saimniece Daira klātesošos mieloja
ar spēcinošu kāpostu zupu!
Bauskas novada pašvaldība sirsnīgi saka paldies visiem, kuri
atsaucās aicinājumam un apmeklēja tiltiņa atklāšanas pasākumu.
Tāpat liels paldies visiem, kas bija neaprakstāmi pretimnākoši un palīdzēja pasākuma tapšanā – Bauskas Kultūras centram
par visu, visu, Bauskas Mūzikas skolai par skanīgo bungošanu,
Bauskas Bērnu un jauniešu centram par lentas aprakstīšanu, tautas deju ansambļa „Jandāls” dejotājiem par cēlo lāpu nešanu un
lentas turēšanu, kā arī Dairai Jātniecei par lielisko zupu!

Ieva Šomina,
sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
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Aktuāla informācija
PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2016.gada 14.decembrī pulksten 13.45 Bauskas novada domes telpās
Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma „Veimuti”, Pamūša, Gailīšu pag.,
Bauskas nov., kadastra Nr. 4060 001 0044, kas sastāv no zemes vienības ar platību 1,284 ha, kadastra apzīmējums 4060 001 0044, atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 4500,- (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 „Veimuti”, Gailīšu pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods UNLALV2X ar atzīmi „Nekustamā īpašuma „Veimuti”, Gailīšu 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.

Labas pārvaldības principi valsts iestādēs
3.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma
saņemšanu
Bauskas novada dome atgādina, ka ir spēkā Bauskas novada domes 2013.gada 29.augusta saistošie noteikumu Nr.12 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Bauskas novadā”, kas paredz
6 nekustamā īpašuma īpašnieku kategorijām nodokļa atvieglojumus 25-70% apmērā.
Kam pienākas nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi?
50% apmērā no taksācijas gadā aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa par zemi un ēkām summas saņems fiziskas personas, kas ir pirmās un nestrādājoši otrās grupas invalīdi, Černobiļas AES
avārijas seku likvidatori un personas, kurām ir bērns ar īpašām vajadzībām. Šīm nodokļa maksātāja
kategorijām Bauskas novada domē jāsniedz iesniegums (noteikta parauga veidlapa) par nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu un dokuments, kas apliecina personas statusa atbilstību attiecīgai nodokļa maksātāju kategorijai
25-70% apmērā no taksācijas gadā aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa par zemi un ēkām
summas saņems saimnieciskās darbības veicēji, kas no saviem finanšu līdzekļiem investējuši novada
infrastruktūras sakārtošanā, Bauskas vecpilsētas ēku sakārtošanā, kā arī radījuši jaunas darba vietas
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi netiek piešķirti, ja ir parādi pašvaldības budžetam par
iepriekšējiem taksācijas gadiem.
Nodokļu atvieglojumus piešķir par to taksācijas gadu, kurā iesniegts nodokļa maksātāja iesniegums. Lai atvieglojumu par taksācijas gadu saņemtu pilnā apmērā, nodokļu maksātājam iesniegums
jāiesniedz līdz aktuālā gada 1.februārim.
Bauskas novada dome aicina nekustamā īpašuma nodokļa maksātājus iepazīties ar saistošajiem
noteikumiem un izvērtēt atbilstību saistošo noteikumu prasībām un iespēju saņemt atvieglojumus.
Katrai nodokļu kategorijai ir sagatavota iesnieguma veidlapa. Iesniedzamo dokumentu saraksts un
iesniegumu veidlapa pieejama novada mājas lapā bauska.lv vai pie nodokļu inspektoriem.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem
politiski represētām personām 2017.gadam

Esi godprātīgs!

Labas pārvaldības princips paredz, ka valsts un pašvaldības iestādes rīcībai ir jāveicina privātpersonas tiesības un tiesiskās intereses. Veids, kā panākt šādu rīcību, ir godprātīgi pildīt savus
pienākumus, t.i., objektīvi, godīgi un saprātīgos termiņos izskatīt cilvēka jautājumu.
Vienlaikus aicinām atcerēties, ka cilvēkam arī pašam jābūt godīgam un apzinīgam, piemēram,
sniedzot pilnīgu un patiesu informāciju iestādei. Privātpersonai jāapzinās, ka valsts pārvalde kalpo
visai sabiedrībai kopumā, tādēļ nav pieļaujama valsts pārvaldes resursu nelietderīga tērēšana, piemēram, vairākkārtīgi vēršoties iestādē par vienu un to pašu jautājumu, ja atbilde uz to jau ir sniegta.

Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciālisti ATGĀDINA, ka atbilstoši LR likuma
„Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta otrajai daļai, politiski represētām personām par zemi un
individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošām ēkām vai dzīvokļa īpašumu, bez zemes domājamās
daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, piemērojama nekustamā īpašuma nodokļu atlaide 50% apmērā.
Lai augstāk minēto atlaidi piemērotu, politiski represētām personām līdz 2016. gada 31.
decembrim sava pagasta pārvaldē, vai novada domē jāiesniedz:
iesniegums, par nodokļa atvieglojumu piemērošanu ar apliecinājumu, ka īpašumā netiek veikta
saimnieciskā darbība.
Ja minētie dokumenti iesniegti pēc 2016.gada 31.decembra, - nodokļa atvieglojums par 2017.gadu
tiks piemērots ar nākamo mēnesi pēc dokumenta iesniegšanas (MK noteikumi Nr.495 „Likuma „Par
nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” 35.punkts).
Informāciju par nodokļu atvieglojumiem, Jums sniegs pašvaldības ekonomikas un finanšu nodaļas
speciālisti:
Par Bauskas pilsētas īpašumiem – nodokļu inspektore Zita Ašmane, tālrunis 63924055,
par Gailīšu, Īslīces pagasta īpašumiem – nodokļu inspektors Zintis Konovs, tālrunis 63921946, par
Brunavas, Ceraukstes, Mežotnes pagasta īpašumiem - nodokļu inspektore Ineta Šķirmante, tālrunis
63921946, par Codes, Dāviņu, Vecsaules pagasta īpašumiem – nodokļu inspektore Ņina Tomase,
tālrunis 63921946.
Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju – juridisko personu pienākums deklarēt e-pasta
adresi pašvaldībā
Bauskas novada pašvaldība informē, ka grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”
9.panta 1.¹ daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam - juridiskajai personai – ir pienākums mēneša laikā no nekustamā īpašuma maksāšanas pienākuma rašanās brīža turpmākajai saziņai
ar nodokļu administrāciju paziņot pašvaldībai savu elektroniskā pasta adresi.
Iesniegumus nosūtīt uz Bauskas novada pašvaldības e-pasta adresi: dome@bauska.lv, vai iesniegt
personīgi.
Papildu informācijai Bauskas novada pašvaldības nodokļu inspektori tālrunis: 63921946.

NĪN samaksa
Iedzīvotājus aicina iesaistīties jaunā parka plānošanā
Bauskā
Bauskas pilsēta ir zaļa, taču pēdējos gados gan pašvaldības, gan nevalstisko organizāciju veiktajās aptaujās un rīkotajos forumos iedzīvotāji norādījuši, ka trūkst labiekārtotu publisko zonu brīvā
laika pavadīšanai, kas būtu pieejamas dažādu paaudžu iedzīvotājiem.
Bauskas novada pašvaldībai ir radusies ideja veidot jaunu ģimenes aktīvās atpūtas parku Bauskas pilsētā. Parka izveide būtu simboliska dāvana Latvijas simtgadē, kuru veidotu pašvaldība kopā
ar iedzīvotājiem, NVO, uzņēmējiem u.c. vietējām institūcijām. Kopējā gruntsgabala platība 12,1
ha. Teritorija atrodas pilsētas austrumu daļā starp Zaļo, Mazo Salātu un Pļavu ielu, kur dominē
daudzstāvu māju apbūve.
Bauskas novada pašvalības mājaslapā ir izveidota speciāla vietne ar visu aktuālo informāciju,
kas saistīta ar parka izveidi: http://ej.uz/jaunaisparks
Tuvējo māju iedzīvotājiem ir sagatavotas anketas viedokļa, ideju un vēlmu izteikšanai. Tās izplatīs SIA “Vides serviss”.

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

Decembrī
•
•
•
•
•
Anketas var aizpildīt līdz 30.novembrim.
Aicinām visus iepazīties ar pieejamo informāciju, priekšlikumiem, kādas funkcijas varētu pildīt
parks, un izteikt viedokli, savu redzēju.
Jūsu domas mums ir svarīgas!

Bauskas novada pašvaldība

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

„Bauskas Novada Vēstis” lasāmas arī Bauskas novada mājas
lapā www.bauska.lv
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Aktuāla informācija
Baseina pamatos ievietots vēstījums
nākamajām paaudzēm

2016.gada 25.novembrī
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Pirmais solis pretī jaunas bibliotēkas būvniecībai
Bauskā

Krītot lielām sniegpārslām, 15.novembrī atzīmēts vēsturisks notikums – Bauskas daudzfunkcionālā sporta un atpūtas centra pamatos iebetonēta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm.
Kapsulā ievietots Bauskas novada karogs, pašvaldības informatīvā izdevuma „Bauskas Novada
Vēstis” jaunākais numurs, reģionālā laikraksta „Bauskas Dzīve” 14.novembra izdevums, vēstījums
nākamajām paaudzēm, kā arī īss apraksts par šī brīža situāciju pašvaldībā un informācija par baseina būvniecības procesu.

Būvobjektā pulcējās pašvaldības un būvuzņēmēju pārstāvji, lai kopīgi ieliktu kapsulu. Pasākuma
laikā būvobjektu iesvētīja priesteris Andrejs Mediņš.
Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas (BJSS) direktore Biruta Grantiņa, atklājot pasākumu, atzina, ka šis ir patiess svētku mirklis, jo Bauska sen neko tik grandiozu nav piedzīvojusi,
it īpaši sporta skola savos 62 pastāvēšanas gados.
“Ideja par būvniecību apkārt virmojusi vairāk nekā 20 gadus. Sākotnēji bija plānots projektu
relizēt pašvaldībai sadarbojoties ar privātuzņēmēju, bet finanšu trūkuma dēļ tas nerealizējās. Ir iets
grūts ceļš, kamēr nonācām līdz būvlaukumam. 2012.gada 8.martā dome pieņēma lēmumu par publisko apspriešanu. Tajā pašā gadā tika izstrādāti baseina tehniskie nosacījumi un konkursa kārtībā
izvēlēts projektētājs. 2015.gada 30.aprīļa domes sēdē tika pieņemts lēmums, ka šī zeme, kur ceļ
baseinu, būs sporta skolai. Aizvadītā gada nogalē pašvaldība cīņā pār izvēlēto firmu uzveic tiesas
procesu un par būvniekiem kļūst SIA “Abora”. Šī gada 19. februārī tika noslēgts līgums, savukārt
19.jūlijā – sāk liet pamatus,” klātesošajiem notikumu gaitu ieskicē B. Grantiņa.
“Pēc dažām dienām būs valsts 98.gadadiena. Ceru, ka, sagaidot valsts simtgadi, mums būs ne

Jaunas Bauskas Centrālās bibliotēkas būvniecības projekta ietvaros uzsākta projekta pirmās
kārtas īstenošana – ēkas baznīcas ielā 17 demontāžas darbi, kas tiek veikti projekta „Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana” Nr.LLIV-253 ietvaros.
Būvdarbi jāveic saskaņā ar SIA „LVCT” izstrādāto būvprojektu „Bauskas Centrālās bibliotēkas
būvniecība” - 1.kārta.
Ceturtdien, 10.novembrī, dažu stundu laikā ēkas karkass tika nojaukts. Darbus veic uzņēmums
SIA „Demontāža”, kas tika noskaidrots iepirkuma procedūras rezultātā. Kopējā līguma summa ir
290612,11 bez pievienotās vērtības nodokļa. Darbi jāpabeidz trīs mēnešu laikā.

Andra Matuļenko, sabiedrisko attiecību speciāliste

Iespēja saņemt palīdzības pakas

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

Sandra Pumpuriņa, Bauskas SK komitejas izpilddirektore

Pasaules AIDS diena-1.decembris
tikai baseins, bet arī jaunā skolas administrācijas ēka un sporta halle,” cerības pauž BJSS direktore.
Bauskas pašvaldības priekšsēdētājs Raitis Āblenieks uzsver: “Skeptiķi teica: “Kam mums baseins, ja ir trīs upes?” Domājot par skolēnu peldēt apmācību, mūsu trīs upes mācību gada laikā var
izmantot tikai dažas reizes. Par baseina vajadzību nevar būt ne runas. Pasvales baseinā nedēļas
nogalē puse no visiem peldētājiem ir baušķenieki. Būs iespēja naudiņu atstāt tepat Bauskā, nevis
Lietuvā,” uzskata R.Ābelnieks.
Būvuzņēmēju pārstāvis Juris Kravals piebilst, ka šī diena zīmīgi ir izvēlēta patriotu nedēļā. Tas
ir apliecinājums rūpēm par Latvijas valsti, par Bauskas iedzīvotāju labklājību. “Tikai kopā strādājot un risinot problēmas, kas rodas būvniecības projektos, ieklausoties vienam otrā, kopā ejot
uz nosprausto mērķi, mēs sasniegsim to, ko esam ieplānojuši,” ir pārliecināts SIA “Abora” valdes
priekšsēdētājs Juris Kravalis.
Jau ziņots, ka infrastruktūras objekts ir plānots kā profesionālās interešu izglītības iestādes
„Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola” struktūrvienība, kur tiks nodrošinātas visu
Bauskas novada izglītības iestāžu, tajā skaitā pirmsskolas izglītības iestāžu, audzēkņu sporta nodarbības peldbaseinā.
Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas infrastruktūras objekta - peldbaseina būvniecībai Bauskas novada pašvaldība sistemātiski veikusi uzkrājumus, taču lai nodrošinātu būvniecībai
visus nepieciešamos finanšu līdzekļus, 2015.gada decembra domes sēdē deputāti apstiprināja ieceri
ņemt aizņēmumu Valsts kasē.
Ēka prioritāri paredzēta sporta aktivitātēm ar diviem baseiniem. Lielais peldbaseins paredzēts ar
četriem 25 metrus gariem celiņiem. Peldbaseinā būs vieta cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem
ielaišanai baseinā. Projektā paredzēts atsevišķs bērnu baseins pirmsskolas un sākumskolas posma
izglītības iestāžu audzēkņiem. Plānots, ka rehabilitācijas zona aizņems 15 procentus no kompleksa
teritorijas.
Līgumu par 3 137 158,65 eiro vērtā baseina būvniecības uzsākšanu parakstīja Bauskas novada
Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktore Biruta Grantiņa un būvuzņēmēja SIA „Abora” valdes
priekšsēdētājs Juris Kravalis.

Zane Gorškova,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Katru gadu 1.decembrī pasaulē tiek atzīmēta AIDS diena. Tās ietvaros notiek daudzi informatīvi
pasākumi un akcijas, kas vēsta par šis slimības bīstamo dabu un izplatīšanās ceļiem, kā arī cīņu
pret AIDS. Daudz tiek runāts arī par statistikas datiem. Mūsu valstī ir 6607 HIV inficētu cilvēku.
Latvijas infektoloģijas centra HIV/AIDS ambulatorās nodaļas uzskaitē ir 6804 cilvēki, kuri inficējušies ar HIV, un 1752 cilvēki, kuriem infekcija jau ir AIDS stadijā. Diemžēl, patiesībā HIV skarto
varētu būt aptuveni 3 reizes vairāk, kā liecina Pasaules veselības organizācijas pētījumu pieredze.
Mūsu valstī raksturīga vēlīna HIV infekcijas diagnostika un augsta pacientu proporcija, kam pēc diagnosticēšanas jau nepieciešama ārstēšana. Agrīna HIV diagnostika palīdz laicīgi uzsāk ārstēšanu.
Tas atvieglo dzīvi pacientam, mazina jaunu inficēto skaitu un kopumā valstī mazina ārstēšanai un
aprūpei nepieciešamos resursus, kā arī ierobežo HIV izplatību. Bauskas novadā ir zināmas 36 HIV
inficētas personas un 57 narkotisko vielu lietotāji, kuri regulāri maina šļirces.
1.decembrī Bauskā, Dārza ielā 12B, pie sociālās darbinieces darbam ar personām ar atkarības problēmām tiks organizēta atvērto durvju diena. Laikā no 8.00-17.00 ikviens interesents varēs
saņemt informatīvos materiālus un konsultāciju atkarības, līdzatkarības un sociālajos jautājumos,
uzzināt informāciju par ārstēšanās un rehabilitācijas iespējām. Centrā būs iespēja veikt testus uz
vīrushepatītiem (C,B), sifilisu un HIV. Kā katru dienu, arī 3.decembrī bez maksas varēs nomainīt
šļirces un saņemt prezervatīvus.

Tatjana Kalniņa, sociālā darbiniece darbam ar personām ar atkarības problēmām

Bauskas rātsnama ekspozīcijas bezmaksas
apskate arī ziemā
Bauskas TIC šī gada maijā atzīmējot Bauskas rātsnama 400 gadi, uzsāka tradīciju ik mēnesi
bez maksas baušķeniekiem un viesiem gida pavadībā piedāvāt apskatīt Bauskas rātsnama interjera
ekspozīciju. Atgādinām, ka šāda iespēja būs arī turpmāk – katra mēneša pirmajā svētdienā plkst.
12.00 un 12.30. Pārējā laikā rātsnama interjera ekspozīcija būs apskatāma tikai grupās (no 10 līdz
25 personām), iepriekš piesakot! Ekskursijas iepriekš pieteikt pa tālruņiem: 63923797, 27746484.
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Aktualitātes novadā
Novembris – Patriotiskais mēnesis Codes
pamatskolā
Novembris tiek saukts par Patriotisko mēnesi visā Latvijā, jo šajā laikā risinājušies svarīgi notikumi Latvijas vēsturē. Novembrī notika dažādi patriotiski pasākumi Bauskas novadā un arī Codes
pamatskolas skolēni piedalījās tajos.
Patriotiskais
mēnesis
Bauskas novadā sākās ar 3.
un 4. novembra pasākumiem,
kuri notika Bauskā. Šajos
datumos notika pasākumu
kopums „Latviešu karavīrs
laikmeta griežos”. Mūsu skolas 10 skolēni piedalījās 3.novembrī rīkotajā nakts orientēšanās trasē. Trasē piedalījās
jaunsargi, gaidas, skauti un
citi skolēni no visas Latvijas.
Kopā piedalījās 16 komandas.
Bija jāizvelk lozes, un tā mēs
sadalījāmies dažādās komandās. Šo sacensību mērķis bija
pārbaudīt fizisko izturību,
sadarboties ar citu skolu audzēkņiem. Sacensības notika
no 20.00 – 00.30. Interesanti
bija tas, ka sacensības notika
naktī. Visas trases bija interesantas un aizraujošas, bet
mums visjautrākās, un aizraujošākās trases šķita kāpšana
pa virvi stāvā kalnā un iešana
ar „slēpēm”pa dubļiem. Šajā pārbaudījumā daudziem bija lemts izdaudīt dubļu vannu, jo katra
nepareizā darbība noveda pie atrašanās dubļos, taču neviens par to nebēdājās un uztvēra ar smaidu.
4.novembrī pasākums „Latviešu karavīrs laikmetu griežos” turpinājās. Rātslaukumā notika Nacionālo bruņoto spēku ieroču izstāde, Bauskas Kultūras centrā notika tikšanās ar „Latvijas Ģenerāļu kluba” pārstāvjiem. Blakus zālē varēja aplūkot skolēnu radošos darbus. Svinīgajā pasākumā tika
godināti karavīri un apsveiktas labākās komandas. Labāko komandu vidū bija arī skolēni no mūsu
skolas: Dita Dārzniece, Vadims Beļuga, Samanta Repse. Tika apbalvotas ne tikai komandas, bet arī
konkursa „Bauskas novada patriotiem pa pēdām” dalībnieki. No mūsu skolas tika apbalvota Linda
Rūta Šteinberga, Dita Dārzniece un Kristers Buka. Pēc godināšanas izskanēja emocionāls Bērnu
un Jauniešu centra pašdarbnieku muzikālais sveiciens. Pasākuma beigās visi devās lāpu gājienā no
Bauskas Kultūras centra līdz Bauskas Brīvības piemineklim.
Ne tikai Bauskā 4. novembrī notika pasākumi, bet arī Codes pamatskolā bija ieradušies zemessardzes vīri. Viņi demonstrēja ieročus, stāstīja par zemessargu pienākumiem un kopā ar mums
locīja sarkanbaltsarkanās lentītes, ko pie krūtīm nēsāja visi skolas skolēni.
Lāčplēša diena skolā tika atzīmēta ar Patriotisko dzejoļu konkursu, kurā piedalījās 1.-6. klašu
skolēni. Viņi skandēja latviešu dzejnieku patriotisko dzeju. Katrā klašu grupā tika izvērtēti labākie
dzejas deklamētāji. 1.-2. klašu grupā 1.vietu ieguva Rihards Miļkints, 2.vietu ieguva Alekss Ignatenko, 3.vietu ieguva Kate Kononova un Elizabete Žizena. 3.-4. klašu grupā 1.vietu ieguva Daniela
Špironoka, 2.vietu ieguva Miķelis Galzons un Mārcis Kalnmalis, 3.vietu ieguva Oļegs Borisenkovs
un Agnis Dārznieks. 5.-.klašu grupā 1.vietu ieguva Nikola Staļūne, 2.vietu ieguva Kristīne Pfeifere
un 3.vieta Kristijai Annai Kalniņai.
Savukārt 7.-9 .klašu skolēni Lāčplēša dienā devās uz Rīgu eksursijā „Pa patriotu pēdām”. Mēs
apmeklējām Brāļu kapus. Tur mēs aizdedzām svecītes un vērojām Latvijas valdības ziedu nolikšanas ceremoniju. Tad apmeklējām Brīvības pieminekli, Mākslas muzeju „Rīgas Birža”. Savas
zināšanas un redzēto atspoguļojām darba lapās.
17.novembrī mūsu skolā norisinājās Latvijas dzimšanas dienas koncerts, kurā dziedāja skolas
1.-4.klašu koris, 1.-4.klašu un 5.-9.klašu ansambļi, dejoja abi skolas deju kolektīvi, uzstājās Patriotisko dzejoļu konkursa laureāti, kuri tika apbalvoti pasākuma laikā. Debijas koncets bija meiteņu
grupai „Sapņu ieleja”.
Novembris Codes pamatskolā pagāja sarkanbaltsarkanā karoga un varoņu piemiņas zīmē.

Linda Rūta Šteinberga un Dita Dārzniece,
Codes pamatskolas 7. klases audzēknes

Mārtiņdiena Griķu pamatskolas pirmsskolas
izglītības iestādēs
Mārtiņi
latviešu
gadskārtu paražās ir
svinama diena, kas
iezīmē rudens beigas
un ziemas sākumu.
Līdz
Mārtiņiem
bija jābeidz rudens
aršana un kulšana (to
pagaidām bērnu vietā
paveica vecāki). Mēs
savukārt katrā grupā
izzinājām, kādi tad
bija tie rudens darbi,
ko agrāk darīja katrā
lauku sētā. Paši mazākie bērni cepa maizīti paši, un izzināja, kāda maize ir nopērkama veikalā tagad.
„Bitīšu” grupas bērni kopā ar audzītām rudens veltes pārvērta gardos salātos.
„Adatiņas” grupas bērni izmēģināja, kā ir ēvelēt un ieskābēt kāpostus pašu spēkiem. Bija grūti...
Saldāko darbu bija izvēlējušies grupas „Kāpēči” bērni, viņi no āboliem vārīja ievārījumu. Kad
rudens darbi iepazīti un apdarīti, bērnus zālē uz kopīgām rotaļām aicināja Mārtiņgailis.

Aija Laukmane,
struktūrvienību vadītāja

Mežotnes pagasta iedzīvotājus valsts svētkos
sumina Mežotnes pilī
Ir tādi cilvēki, sirds ļoti dziļi.
Liekas, nekā viņi neapjauš,
Bet pašā dziļumā mīlestība
Nobrāztām rokām akmeņus lauž.
I.Ziedonis
Valsts svētku priekšvakarā iedzīvotājiem Mežotnes pamatskolā un daudzfunkcionālajā centrā
„Strēlnieki” bija iespēja noskatīties spēlfilmu „Melānijas hronika”. Paldies Bauskas novada domei
par finansiālo atbalstu, kam pateicoties iedzīvotāji to varēja noskatīties bez maksas.
Sadarbībā ar Mežotnes pili 18. novembrī valsts svētkus svinējām kopā. Baudījām Ievas Akurāteres, Jura Kulakova un Miervalda Jenča svētku koncertu.
Pēc koncerta suminājām iedzīvotājus ikgadējā pasākumā „No sirds Latvijai un savam pagastam
2016”:
• nominācijā „Mūža ieguldījums” par mūža ieguldījumu feldšeres darbā, augstsirdīgu un
sirsnīgu attieksmi pret iedzīvotājiem balvu saņēma Ausma Šulte;
• nominācijā „Aktīvais pensionārs” par interesi ipar pagasta attīstību un līdzdarbošanos teritorijas labiekārtošanā un sakopšanā balvu saņēma Skaidrīte Sporāne;
• nominācijā „Stipra ģimene” par godprātīgu aizgādņa pienākumu pildīšanu balvu saņēma
Tatjana Polukejeva;
• nominācijā „Silta sirds” balva par audžuģimenes izveidi, par ģimenes sajūtas radīšanu bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības, tika pasniegta Rutai Trakimai;
• nominācijā „Labie darbi” balva par nesavtīgām rūpēm par dzīvniekiem tika pasniegta Ilonai
Virzai – Zariņai;
• nominācijā „Aktīvais jaunietis” balvu par aktīvu darbošanos Jaunsardzē saņēma Eduards
Kirčenko;
• nominācijā „Sirds darbs” balva par ilggadēju darba pienākumu pildīšanu, milzu atbildību un
lielu mīlestību, pildot darba pienākumus, tika pasniegta Ainai Arcebašai;
• nominācijā „Gada skolotājs” balvu par atbildīgu darba pienākumu pildīšanu un radošu pieeju
darbā ar skolēniem saņēma Gita Graudiņa;
• nominācijā „Gada darbinieks” balvu par godprātīgu mehanizatora – traktorista darba pienākumu pildīšanu saņēma Andis Cepurnieks;
• nominācijā „Gada jaunais uzņēmējs” balvu par uzņēmējdarbības uzsākšanu Mežotnes pagastā, jaunu darba vietu radīšanu un apkārtnes labiekārtošanu saņēma SIA „D.M.I.” veikala “Elvi”
īpašnieki Kronbušu ģimene.

Bauskas novada pašvaldības Pateicības rakstus kolektīvu 5 gadu jubilejā saņēma VPDK „Ducis”
vadītāja Ilze Ivanova un līnijdeju kolektīva „Country Way” vadītāja Madara Maslova – Konrāde.
Redzot sajūsmas pilnos un siltos smaidus sumināmo iedzīvotāju sejās, pārņem miera un gandarījuma sajūta. Mūsu spēks ir stiprās ģimenēs, aktīvos uzņēmējos un atsaucīgos kolēģos. Tikai kopā
mēs visi varam paveikt labus darbus. Tāpēc Mežotnes pagasta pārvaldes vārdā vēlreiz sakām paldies
visām svētku tapšanā iesaistītajām personām un iedzīvotājiem par godam aizpildītajām aptaujas anketām.
Sirsnīgs paldies par atbalstu, svētku uzrunu un siltajiem vārdiem, kas tika veltīti visiem godinātajiem iedzīvotājiem: SIA „VNĪ Pilis” valdes loceklei Gunai Preimanei un visai Mežotnes pils
saimei, Bauskas novada domes Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas priekšsēdētājai Initai
Nagņibedai, Bauskas novada domes deputātam Aleksandram Novickim, Bauskas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietniecei Inesei Dombrovskai, Bauskas novada politiski represēto personu
kluba „Rēta” vadītājam Jānim Zemtautim, Bauskas novada Sociālā dienesta sociālajai darbiniecei
Dainai Jurēvicai, Bauskas novada Bāriņtiesas loceklei Helvijai Greierei, SIA „LĪGA Vet” veterinārārstei Gintai Sirmanei, Mežotnes pagasta pārvaldes lietvedei – kasierei Nijolei Koļesņikai,
Mežotnes pamatskolas skolotājai Dagnijai Černajai un Mežotnes pagasta pārvaldes vadītājam Normundam Vāveram.
Sirsnīgs paldies arī Bauskas Mūzikas skolas skolotājam Jurim Krūmmalim par muzikālo baudījumu, fotogrāfam Edgaram Namiķim un Veltiņai (Veltai Dziļumai) par gardo svētku kūku!
Mežotnes pagasta pārvaldes valsts svētku programmu noslēdza balle daudzfunkcionālajā centrā
„Strēlnieki” kopā ar Ēriku Smaļķi no Rīgas.

Gaišu Adventes laika gaidīšanu vēlot,
kultūras pasākumu organizatore Inga Mauriņa

Koncerts
Dailes teātra aktrises – Rēzija Kalniņa, Ilze Ķuzule – Skrastiņa, grupas
„The Sound Poets” solists Jānis Aišpurs, dziedātāja Ilze Dzenīte,
diriģents Ainārs Rubiķis un čelliste Undīne Balode 14.decembrī plkst. 19:00 BAUSKAS SVĒTĀ GARA BAZNĪCĀ
Ziemassvētku koncertā un jaunā CD prezentācijā

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

„Meklētāja Roze”

Bauskas Novada Vēstis

2016.gada 25.novembrī
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Aktualitātes novadā
Mūzikas maratons

Kā veiksmīgi pārdot savu produktu

Rudens laiks Bauskas Mūzikas skolā iekrāsojās daudzveidīgs ar skanīgiem, radošiem, metodiskiem un muzikāliem pasākumiem.
Lai rosinātu interesi par mūzikas skolotāja profesiju, teorētisko mūzikas priekšmetu skolotāja Jolanta Veršinska oktobra sākumā organizēja karjeras izglītības pasākumu „Vai viegli būt skolotājam?”.
Topošie absolventi vadīja solfedžo stundas jaunāko klašu audzēkņiem. Kā atzina „jaunie pedagogi”, stundu vadīšana bija ļoti nopietns, grūts un atbildīgs darbs. Īpaši interesanta izvērsās instrumentu „maiņas” akcija, kurā, ierastā mūzikas instrumenta vietā, audzēkņi varēja izmēģināt citu.
Savukārt 4., 5.klašu vijolnieku ansamblis, kurš nu jau ir ieguvis skanīgu nosaukumu „Sekstakords”,
devās uz Tukumu. Vai pēc smukuma? Protams arī pēc tā, bet galvenais iemesls – III Kamermūzikas
festivāls „Rudens krāsas mūzikā”, kas pateicoties viesiem no Pluņģes Mūzikas skolas, pārvērtās
starptautiskā festivālā. Lielākā daļa dalībnieku bija ieradušies no Tukumam tuvākajām Kurzemes
un Zemgales pilsētām. Festivāls norisinājās 2 daļās: 1.daļa – Tukuma Mūzikas skolā, 2.daļa – tuvumā esošajā Durbes pilī. Dalībnieku bija daudz, koncerts Mūzikas skolā – teju 2 stundu garumā,
bet, pateicoties interesantajiem ansambļu salikumiem un dažādajām programmām, laiks klausoties
paskrēja nemanot. Noklausoties koncertu, palika patīkama pēcgarša, ka, neskatoties uz dažādajām
grūtībām, tomēr cenšamies saglabāt profesionālo mūzikas izglītību. Jāpiebilst, ka arī šobrīd ansamblis aktīvi koncertē. Tikko kā svinīgā pasākumā tika sveikti Zemgales reģiona ugunsdzēsēji.
Savukārt akordeonisti skolotājas A.Rušmanes vadībā muzicēja krāsainā un neparastā Rundāliešu un
Pakrojiešu izstādes atklāšanā.
Oktobra nogalē sagaidījām ciemiņus – kolēģus no Engures novada Mūzikas un mākslas skolas.
Tikšanās mērķis bija savstarpēja pieredzes apmaiņa. Ciemiņi tika iepazīstināti ar Bauskas Mūzikas
skolas aktivitātēm metodiskajā, radošajā un administratīvajā jomā. Bija prieks, ka kolēģi no Engures
atzinīgi novērtēja mūsu darbu un teica atzinīgus, sirsnīgus vārdus mūsu kolektīvam par īstenotajām
aktivitātēm.
Ar kārtīgi padarīta darba sajūtu un lepnumu par koncertu profesionālo līmeni un augsto kvalitāti
ir noslēdzies Valsts Kultūrkapitāla fonda finansētais projekts - koncertu cikls „Dzimuši Bauskai”
Latvijas valsts mežu atbalstītajā Zemgales kultūras programmā. Koncerti tika veidoti atšķirīgi, ar
dažādiem izpildītāju un solistu sastāviem, taču droši varam apgalvot- tos visus vienoja kopīgs pavediens- tie veicināja patriotisma un piederības sajūtas savam dzimtajam novadam un aktualizēja
mūzikas izglītības nozīmi karjeras izaugsmē. Bauskas novada iedzīvotājiem bija iespēja iepazīties
ar augstvērtīgu mūziķu radošo devumu. Trīs upju koncerti Codes pamatskolā, Īslīces Kultūras namā
un Bauskas Kultūras centrā spēja pulcināt daudz klausītāju un atbalstītāju. Ļoti sirsnīgi un emocionāli spilgti izvērtās Bauskas Mūzikas skolas audzēkņu tikšanās brīži ar saviem skolotājiem. Paldies
viņiem par ieguldīto darbu talantu izaugsmē un ceļā uz panākumiem! Arī klausītāju atsaucība un
labie vārdi patīkami pārsteidza un iedvesmoja mūziķus un koncertu organizētājus.
Paldies talantīgajiem mūziķiem Sabīnei Geibai (Berezinai), Evijai Slokai, Mārtiņam Jātniekam,
Pēterim Upelniekam, grupai „Bekars”, Allai Pavlovskai, Baibai Kuzminai, Evitai Dūrai- Andersonei, Tatjanai Kopačai, Katrīnai Surovecai, Dacei Bukšai, Katrīnai Siliņai, Normundam Karpičam,
koncertmeistarei Evijai Kārkliņai, jauktajam korim „Mežotne”, diriģentei Mārītei Jonkus, Jāzepa
Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas pūtēju orķestrim, kura galvenais diriģents ir mūsu skolas absolvents Jānis Retenais. Paldies koncertu vadītājiem- mūsu absolventiem Matīsam Kataņenko un
Jānim Bukšam. Par padomu projekta sagatavošanā pateicamies Bauskas novada administrācijas speciālistei Jolantai Kalinkai. Par garšīgo un veselīgo atbalstu paldies sakām tautas tradīciju uzturētājai
Dairai Jātniecei.
Pateicamies klausītājiem par sirsnīgajiem aplausiem! Labie vārdi un smaidi iedvesmo jauniem
darbiem un radošām idejām!

Bauskas Biznesa bibliotēka sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru 30. novembrī uzņēmējus aicina uz vēl nebijušu semināru Bauskā “Izcils produkts, bet pārdošana
neiet. Ko darīt?”, kurš sāksies plkst. 10.00 un ilgs divas stundas.
Uzņēmumi piedāvā jaunus produktus un pakalpojumus. Tomēr ne visi jaunie produkti tiek pieņemti, un tie, kas tiek pieņemti iegūst dažāda līmeņa un ātruma popularitāti. Tāpēc nepieciešama
izcilība virzīšanā, izplatīšanā un citās komponentēs. Rodas jautājums – kam pievērst uzmanību
vispirms?
Atbildi uz šo un citiem jautājumiem atradīsiet seminārā “Izcils produkts, bet pārdošana neiet. Ko
darīt?”. Tajā tiks runāts par četriem uzņēmumu tipiem (pēc Uzņēmēja gēna BOSI), tipiskākajām
kļūdām produktu virzīšanā un risinājumiem pārdošanas apjomu un/vai ienākumu palielināšanai.
Pasākumu vadīs uzņēmējs, uzņēmēja gēns BOSI uzņēmuma vadības un biznesa akselerācijas
metodoloģijas ieviesējs, viens no vadošajiem patērētāju un pētījumu ekspertiem Latvijā, Academia
Baltijas reģiona vadītājs Jānis Skrūzkalns.
Semināru “Izcils produkts, bet pārdošana neiet. Ko darīt?” aicinām uzņēmējus apmeklēt kopā ar
kolēģiem vai ģimenes locekļiem, kuri ir ieinteresēti sava uzņēmuma veiksmīgākā attīstībā. Iegūtās
zināšanas sniegs jaunas attīstības iespējas Jūsu biznesam. Aicinu izmantot unikālo iespēju un tiksimies Biznesa bibliotēkā!

Anita Velmunska, Bauskas Mūzikas skolas direktore

Vizuālās mākslas konkursi
Novembrī Bauskas Mākslas skolas audzēkņi un skolotāji saņēma ielūgumu piedalīties vizuālās
mākslas konkursu noslēguma pasākumos Rīgā un Siguldā.
Lai atzīmētu Latvijas bērnu sasniegumus 47.Pasaules skolēnu zīmējumu konkursā Ķīnas Republikā (Taivānā) konkursa uzvarētāji tika aicināti uz Rīgas Latviešu biedrības namu.
Bērni no Latvijas šogad aktīvi piedalījās konkursā, iesūtot vairāk nekā 150 darbus. No tiem
Taivānas žūrija apbalvojumu piešķīra 73 bērnu darbiem, kuru skaitā arī viena zelta,divas sudraba
un divas bronzas godalgas. Apbalvošanas ceremonijā Latviešu biedrības nama baltajā zālē Taipejas
Misijas Latvijas Republikā vadītājs Rong – chuan Wu sirsnīgi sveica arī Bauskas Mākslas skolas
skolotājas Olitas Dzelzkalējas audzēkņus.
Sudraba godalgu saņēma Keita Jirgensone par darbu ,,Deja Senajā Ēģiptē”. Ligija Kampuse
savā zīmējumā attēloja meiteni – grāmatu lasītāju. Martas Tēraudes un Toma Sīļa izteiksmīgās
kompozīcijas ,,Deja brīnumzemē” un ,,Ģitāristi brīvdienās” arī bija piesaistījušas Taivānas žūrijas
pārstāvju uzmanību.
Vairākus gadus piedaloties konkursā secinājām, ka Taivānas cilvēkus sajūsmina ziemas un sniega attēlojums mākslas darbos. Arī šogad atzinību izpelnījās Anetes Černovskas zīmējums ,,Ziemas
prieks”.
Apbalvotie un viņu ģimeņu pārstāvji baudīja jauki organizēto pasākumu ar burvju mākslinieka
priekšnesumiem un banketa galdu.
Pirms gada atzinības rakstu Taivānas konkursā saņēma Mākslas skolas audzēknes Čelsija Nikola
Bērtelsone un Laura Eze.
Latvijas mākslas skolu audzēkņu grafikas darbu konkursa ,,Siguldas līnija” noslēguma pasākums norisinājās Siguldas mākslu skolā ,,Baltais flīģelis” tajā pašā dienā – 25. novembrī.
Lai popularizētu grafikas tradīcijas, grafikas tehniku daudzveidību un godinātu latviešu grafikas
klasiķus pirmo reizi Latvijā tika organizēts vizuālās mākslas konkurss grafikā. Latvijas Nacionālā
Kultūras centra pārstāvjiem un Latvijas Mākslas akadēmijas Grafikas katedras pasniedzējiem bija
interesanti redzēt, kā Latvijas mākslas skolās tiek mācītas grafikas tehnikas. Estamps (no franču:
estampe – iespiedums) ir termins, ar ko apzīmē grafisku nospiedumu. Viena no vienkāršākajām
augstspiedes tehnikām ir linogriezums. Bauskas Mākslas skolā šo tehniku apgūst 4. klasē.
Konkursa uzdevums bija iesaistīt bērnus un jauniešus apkārtējās kultūrvides iepazīšanā un apzināt savas nacionālās kultūras bagātības. Beāte Grinberga Zaļkalne, iedvesmojoties no Jaņa Rozentāla zīmējuma, linolejā izgrieza rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa portretu. Mikus Kampuss – gleznotāja Vilhelma Purvīša portretu. Konkursam nosūtījām arī Samantas Rimševicas filigrano estampu
,,Vitrāža”.
Skolas absolvents Kristians Kuzmins konkursā piedalījās ar Bauskai veltītiem darbiem – ,,Luterāņu baznīca” un ,,Bauskas pils”. Prieks, ka Kristians turpina darbu pie grafikas cikla un šobrīd
linolejā griež veltījumu Rundāles pilij. Jauniešu grafikas darbu izstāde Siguldā būs apskatāma līdz
2017. gada 31. janvārim.
Bauskas Mākslas skolas 1. stāva foajē arī eksponēti konkursa darbi – krāsainā un dzīvespriecīgā tekstilmozaīku izstādē apskatāmi 64 jauno autoru darbi no visas Latvijas. Biedrība ,,Latvijas
tekstilmozaīka” konkursu organizēja ar mērķi popularizēt rokdarbu daudzveidību, tekstilmozaīkas
tehnikas pielietojumu un interesantu tekstila izstrādājumu izgatavošanu. Bauskas Mākslas skolas
audzēkņi konkursā piedalījās ar 17 darbiem. Tie tapuši skolotājas Ivetas Līderes vadībā. Paulai Sipovičai tika piešķirta 2.vieta par pretkrāsās veidoto kompozīciju ,,Klauns uz batuta”. Visi konkursa
dalībnieki saņēma Apliecinājumu par dalību Festivālā Rīgas tekstilmozaīka 2016. Aicinām visus
apskatīt Latvijas bērnu darbu izstādi!

Mārīte Šulce,
Bauskas Mākslas skolas direktore

Ērika Pelcere, Bauskas Biznesa bibliotēkas vadītāja 63960578

„Aspaziju” kaleidoskops
29. oktobrī 12 dalībnieces no biedrības „Bauskas novada Aspazijas” un 4 rokdarbnieces no biedrības „Interaktīvā māksla” devās uz Biržiem, lai rādītu savu veikumu izstādē, piedāvātu darinājumus, demonstrētu meistarstiķi. Starptautiskajā pasākumā varējām piedalīties pateicoties Bauskas
novada domes atbalstam, jo tika apmaksāti transporta izdevumi. Paldies par atbalstu!
Pasākumā piedalījās lietuviešu un latviešu amatnieces no: Biržiem, Pasvales, Paņevežiem, Rokišķiem, Skaistkalnes, Misas, Bauskas.
Pasākumu organizēja Biržu rokdarbnieku asociācija „Fantaziju skrynia” Amatniecības centra
telpās, 10km no Biržiem. Pie Bauskas rokdarbnieču stenda pulcējās ļaudis, kam interesēja rotas,
tapotas šalles, adījumi. Kad tika pieteikts Bauskas novada Aspaziju uznāciens, Mārīte Pučeka un
Skaidrīte Krivāne demonstrēja papīra cepures veidošanu. Paldies abām rokdarbniecēm par Aspaziju
vārda popularizēšanu.
Atmiņā paliekošus mirkļus sagādāja Skaistkalnes Dāmu klubiņa dalībnieces, kuras demonstrēja
pašu austus un darinātus lakatus uz rāmja, bez stellēm – viegli aužamus – ielokot vilnas dzijas pavedienu, modernus. Biržu amatnieki rādīja Arheoloģisko rotu gatavošanas principus un vienkāršākos
paņēmienus. Rokišķu amatniecības un mākslas centrs demonstrēja adītus un tamborētus tērpus un
aksesuārus, Kedaiņu meistares mācīja kā krāsot vilnas dziju ar augiem un uzaicināja „Aspazijas”
vasarā apmeklēt viņu Amatniecības centru.
Dalība dažādos pasākumos palīdz iepazīt un salīdzināt – ko protam un varam pašas un kādas amatniecības tendeces vējo ārpus Latvijas. Domājam un vērtējam, ko vēlamies mācīties un apgūt nākotnē.
Ar pašvaldības atbalstu varam plānot un īstenot dažādus projektus, apgūstot jaunas amatu prasmes un
dodoties pieredzes apmaiņas braucienos, paplašinot redzesloku un draugu – domubiedru pulku.
Ar Raita Ābelnieka atbalstu šovasar varējām noorganizēt radošu plenēru „Staros”, Dāviņu pagastā,
kur veidojām dažādas kartiņas, apspriedām amatniecības knifiņus, kalām nākotnes plānus un vakarējām, baudot miežu putru.
Sieviešu invalīdu biedrībai ir izveidojusies laba sadarbība ar Bauskas novada Sociālo dienestu,
kura telpās notiek nodarbības vienu reizi nedēļā, ceturtdienās, Rūpniecības ielā 7, no plkst. 9.30 līdz
plkst. 12.00
Aicinām sievietes, kuras vēlas izrauties no ikdienas rutīnas, grib mācīties, kam patīk nodot savas
zināšanas citām – nāciet mūsu pulkā. Draudzēsimies un darbosimies, atbalstīsim viena otru. Lai
veidojas pleca sajūta! Lai kopā apgūstam jaunas prasmes! Lai ceļotprieks aicina apskatīt Latviju un
Eiropu!
Ir pagājusi vasara, sācies nodarbību un radošu ideju apgūšanas laiks, jādalās ar „knifiņiem” un
amatu prasmēm.

Benita Šmite, SIB „Bauskas novada Aspazijas” valdes locekle

Divu dienu vizītē Bauskas pusē viesojas Latvijas
profesionālo gidu asociācijas biedri
Novembra sākumā Bauskas TIC uzņēma Latvijas profesionālo gidu asociācijas (LPGA) 17 biedrus, lai divu dienu vizītes laikā tie iepazītu Vecumnieku, Bauskas un Rundāles novada tūrisma
pakalpojumu sniedzēju piedāvājumu „Bagātā Zemgale”. Šo vizīti finansiāli atbalstīja Bauskas un
Vecumnieku novada pašvaldība un tūrisma pakalpojumu sniedzēji, piedāvājot īpašas cenas pakalpojumiem.
Pirmajā dienā, kuras tēma bija „Zemgales zemnieka sēta”, gidi tika iepazīstināti ar kokamatnieka Jura Audzijoņa „Jūrām”, Mediņu ģimenes brīvdabas muzeju „Ausekļu dzirnavas”, kafejnīcu
„Bārbala”, Skaistkalnes katoļu baznīcu, muzeju „Novadnieki”, karsta kritenēm, kafejnīcu „Pie Mēmeles”, privāto muzeju „Sendienas”, Bruknas muižu un viesu namu „Bērzkalni”, kur varēja baudīt
Bauskas īpašos ēdienus un nakšņot. Otrās dienas tēma bija “Baudi Bauskā” un tās ietvaros tika apmeklēta siera ražotne ”Celmi”, saldumu ražotne “Poļu nams”, vīna darītava “Dūmiņu vīni”, saimniecība “Vaidelotes”, atpūtas komplekss “Rožmalas”, alus ražotne “Bauskas alus”, Mazmežotnes
muiža, kafejnīca - restorāns “Grāfs”, keramikas darbnīca “Laima Ceramiks” un Bauskas rātsnams.
LPGA gidi par vizīti saka:
Asociācijas vadītāja Aija Kočiņa:„Visas grupas vārdā milzīgs paldies par ieguldīto darbu ikvienam, kas piedalījās un atbalstīja šīs vizītes organizēšanu un realizēšanu. Esam kļuvuši bagātāki! Neaizmirstams piedzīvojums divu dienu garumā. Lieliska pieredze kā organizēt ekskursijas,
piesaistot jaunus, mazāk pazīstamus, bet noteikti redzēšanas vērtus objektus, tādejādi sniedzot vēl
bagātāku ieskatu mūsu Latvijā.”
Citu gidu vērtējums: „Man ļoti patika gandrīz viss. Mani favorīti cilvēciskā ziņā bija trīs: vecais
vīrs, kurš koka skulptūrās ieliek savu mīlestību uz Dievu un vienlaicīgi ļāva to mums sajust. Humora pilnā vīndare. Lai mēs visi tādi būtu! Un zemnieku Jātnieku ģimene ar savu vienkāršību un
darba mīlestību.”
„Man patiess prieks un gandarījums par šīm divām dienām Zemgalē. Lai arī vairākos objektos
esmu jau bijusi kopā ar tūristiem, tomēr šis brauciens mani kārtējo reizi pozitīvi pārsteidza ar ļoti
interesantiem un talantīgiem cilvēkiem, ar kuriem mums bija iespēja tikties. Pārliecinājos arī, cik
liela atbildība ir mums gidiem, lai kvalitatīvi kaut ko parādītu, jo iespēju salīdzināt bija daudz.
Piemēram, lai arī biju bijusi Bruknas muižā, tikai šoreiz mums bija gids, kurš sniedza informāciju
tik interesanti un arī izzinoši, bet neizplūstot nebūtiskās detaļās, un Bruknas muiža līdz ar to likās
daudz interesantāka. Īpaši vērtīga man bija iepazīšanās ar Jātnieku ģimenes saimniecību „Vaidelotes”, jo uzzināju izsmeļošas atbildes uz jautājumiem par mūsdienu Latvijas zemnieku ikdienu. Lai
gan šī bija laikam domāta galvenokārt kā degustācijas saimniecība, man visvērtīgākā šķita tieši šī
izzinošā puse. Noteikti izmantošu šo informāciju, stāstot tūristiem par Latvijas lauksaimniecību.”
Šādu vizīšu mērķis ir veicināt Bauskas un apkārtnes atpazīstamību un tās tūrisma piedāvājuma
iekļaušanu tūrisma apritē. Lai tās veiksmīgi noorganizētu, ir svarīga gan apskates objektu, tūrisma
pakalpojumu sniedzēju un pašvaldības pretimnākšana, gan finansiālais atbalsts.

Inese Turkupole-Zilpure, Bauskas TIC vadītāja
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Latviešu karavīrs laikmetu griežos

Patriotiskās aktivitātēs Bauskā vienojas vairāk kā 300 jauniešu
KONKURSS
„BAUSKAS NOVADA
PATRIOTIEM PA PĒDĀM”
1. Mežgaļu pamatskola iesniedza skolēnu
mākslas darbu mapi un rakstisku ieskatu 2007.
gada 25.maijā Brunavas pagasta atklātajā piemiņas vietā nacionālajiem partizāniem, kas cīnījās un
gāja bojā laikā no 1944. Līdz 1952.gadam.
• 1.-4.klašu skolēni veikuši pētniecisko darbu un
noticis plenērs, kura laikā tapuši skolēnu mākslas
darbi, no kuriem 14 zīmējumus un kolāžas Mežgaļu pamatskola iesniedza konkursam:
• Divus zīmējumus ar nosaukumu „Piemiņas
vieta nacionālajiem partizāniem”, šos darbus
veidoja 2.klases skolnieces Elīza Straģe un Signe
Kalniņa;
• Četras kolāžas ar nosaukumu „Pieminot nacionālos partizānus”. Darbus veica 3.klases skolēni
Laura Graša, Krista Kristiāna Tene, Ralfs Biernis,
Kristīne Anna Pātaga;
• 4.klases skolēni Renijs Alksnis veidojis zīmējumu ar krāsainiem vaska krītiņiem, nosaukums
„Zemessardzei 25”, Dagnis Platais veidojis kolāžu
ar nosaukumu „Paņemūnes mežu stāsti” un Rinalds
Žebers veidojis ļoti emocionālu kolāžu ar nosaukumu „Nacionālie partizāni Paņemūnes mežos”.
• Piecus zīmējumus ar nosaukumu „Pieminot
Paņemūnes nacionālos partizānus” veidojušas
5.klases skolnieces Evita Roķe, Elizabete Ivanova, kā arī 6.klases skolēni Kristers Šumila, Luīze
Staģe, Regija Slavinska.
Novembra pirmā nedēļa ar pasākumu „Latviešu karavīrs laikmetu griežos” Bauskā aizsāka pat2. Codes pamatskola izsniedza divus pētījuma darbus.
riotisko mēnesi ar aktivitātēm, kas lika aizdomāties par valsts suverenitāti, nācijas spēku un mīles• Kristera Buka veidoja darbu „Akmens, kurš runā un atklāj Imanta Zeltiņa dzīvesstāstu...”. Tas
tību pret Latviju.
ir pētījums par leģionāriem, viņu likteņiem, piemiņas zīmēm. Pamatā novadnieka, Latvijas patriota
Pasākumā divu dienu garumā pulcējās jaunieši vecumā līdz 18 gadiem no dažādām Latvijas Imanta Zeltiņa dzīvesstāsts.
jaunatnes organizācijām - Jaunsardzes, biedrības „Latvijas mazpulki”, biedrības „Latvijas Skautu
• Linda Šteinberga un Dita Dārzniece veidoja darbu „Sibīrieša dzīvesstāsts” par Kārli Bērziņu,
un gaidu centrālā organizācija”, kā arī Bauskas novada skolām.
kurš pats bija izsūtīts un palīdzējis uzstādīt piemiņas zīmi izsūtītajiem latviešiem Tomskā.
Pasākuma dalībnieki Bauskā ieradās 3.novembrī. Neskatoties uz ziemai raksturīgajiem laikaps3. Bauskas sākumskola gatavoja divus konkursa darbus.
tākļiem, jauniešus sadalīja komandās un aicināja piedalīsies nakts orientēšanās skrējienā ar šķēršļu
• 6.B klases skolēni Kristers Kalējs, Ralfs Korņenkovs, Robijs Jaunzems veica pētniecisko un
joslām Bauskā un tās apkārtnē.
radošo darbu „Dižais zemgalietis, Latvijas patNākamajā dienā, 4.novembrī, rīta pusē biedriots Krišjānis Berķis”. Jaunie pētnieki savu
UZZIŅAI:
rības „Latvijas ģenerāļu klubs” pārstāvji tikās ar
darbu nosaukuši „Ekspedīcija”, kurā ietvertas
• 2011. gadā biedrība „Latvijas ģenerāļu klubs” aizsāka jaunu tradīciju - neilgi pirms Lāčplēša ziņas par Krišjāni Berķi, kā arī jauno pētnieku
skolu jaunatni visās Bauskas novada skolās. Savudienas ārpus Rīgas organizēt patriotiska rakstura izglītojošus pasākumus, lai veidotu jaunie- pārdomas „No zemnieka dēla līdz Kara miniskārt tajā pašā laikā jauniešiem bija iespēja nelielā
šos dziļāku izpratni par Lāčplēša dienas un 18. novembra nozīmi Latvijas vēsturē, skaidrotu tram”. Tiek parādīts kā Bauskas novadā tiek
ekskursijā iepazīties ar Bauskas novadu, apskatot
armijas un karavīra lomu gan vēsturē, gan mūsdienās. 2011. gadā šāds pasākums notika Tri- godāta Krišjāņa Berķa piemiņa, kā arī ir „neklāBerķa pieminekli Īslīces pagastā, Bauskas Tūrisma
kātā, 2012. gadā ― Jēkabpilī, 2013. gadā ― Skrundā, 2014. gadā ― Balvos, 2015. gadā ― tienes” intervija ar Krišjāni Berķi, izmantojot
un informācijas centru, Rīgas Motormuzeja filiāli
Daugavpilī. Šogad tas risināsies Bauskā, un nākamgad pasākuma aktivitātes plānots īstenot Juka Rislaki grāmatu „Kur beidzas varavīksne”.
Bauskā, Bauskas pili, atpūtas kompleksu „Miķelis”
kādā no Sēlijas novada pašvaldībām.
Gailīšu pagastā, Bauskas muzeju un Bauskas Svētā
Darbs sākas ar latviešu tautasdziesmas rindām:
• Pasākumu organizē biedrība „Latvijas Ģenerāļu klubs”, Bauskas novada pašvaldība, Jaun- „Uz ežiņas galvu liku, sargāt savu tēvu zemi.”
gara baznīcu.
sardzes un informācijas centrs. Atbalsta ― Aizsardzības ministrija un Nacionālie bruņotie
Bauskas novada iedzīvotāji Rātslaukumā varēja
• Otrs iesniegtais darbs ir 6.c klases skolspēki, Rīgas Brīvosta.
iepazīties ar Nacionālo bruņoto spēku (NBS), ponieces Lauras Viktorijas Treibahas zīmētais
• Bauskas novada pašvaldība sirsnīgi pateicas apskates objektu pārvaldītājiem un īpašnie- novadnieka, bijušā Latvijas Armijas virsnieka,
licijas, robežsardzes, ugunsdzēsības un glābšanas
kiem, īpaši atpūtas kompleksam “Miķelis” un CSDD Rīgas Motormuzejam, kas sniedz ie- Bauskas Tautas teātra režisora, Kugrēnu dzimdienestu ieročiem un ekipējumu.
spēju jauniešiem ekskursijas muzejos apmeklēt bez maksas.
Tajā pašā laikā Rātsnamā pašvaldības deputāti
tas patriarha, Latvijas patriota Raimonda Kugtikās ar Latvijas Republikas aizsardzības ministru
rēna portrets. Darba autore ir sniegusi detalizēRaimondu Bergmani, ģenerāli Kārli Krēsliņu un
tu portreta aprakstu, jo šinī portretā ar simbolu
Latvijas zemessardzes komandieri brigādes ģenepalīdzību ir attēlojusi R.Kugrēna dzīvesstāstu.
rāli Aināru Ozoliņu.
4. Bauskas jaunsargu vienība sagatavoja divus konkursa darbus.
Aizsardzības ministrs atzina, ka aizsardzības ministrijai nākotnē ir nozīmīgi plāni tālākai sadar• Anda Ārmane un Oskars Spalis veidoja video pētījumu par Alfrēdu Užinu. Bauskā ir piemibībai ar Bauskas novadu, jo iecerēts atjaunot Bauskā Zemessardzes bataljonu. Mūsdienās zemes- neklis „Par Brīvību kritušiem”. Tur dus viens no Latvijas Brīvības cīnītājiem Alfrēds Užiņš, kura
sargu sagatavotības līmenim jābūt tuvu līdzvērtīgam kāds ir militārajam dienestam.
piemiņai veltīts darbs. Viņš ir Bauskas jaunsargu vienības jaunsardzei Andas Ārmanes vecvecvecBūtiskākā problēma ir militārās struktūras nodrošinājums un apgāde, kā arī rekrutēšanas jautā- mammas vīrs. Video beigu daļā ir redzams arī Andas tētis, kurš pašlaik ir zemessargs un Bauskas
jums. Pēdējā laikā ļoti aktuāla kļuvusi kiberaizsardzības joma.
novada jaunsargu instruktors.
Sarunas gaitā pašvaldības vadītājs Raitis Ābelnieks aktualizēja Bauskas pilsētai tik svarīgo ap• Otrs konkursā iesniegtais darbs ir Sanitas Andersones pētījums „Andersonu dzimta” par savu
vedceļa jautājumu. Tā neesamība kritiskā brīdī var spēlēt lielu lomu.
dzimtu līdz pārdomām par savu un savas dzimtas nākotni. Sanita Andersone pati dzimusi 11.noPēc tikšanās Pašvaldības vadība kopā ar aizsardzības ministru R. Bergmani, ģenerāli Kārli Krēs- vembrī un jaunsardzē darbojas jau septīto gadu.
liņu un Latvijas zemessardzes komandieri brigādes ģenerāli Aināru Ozoliņu devās uz Korfa dārzu,
5. Ozolaines pamatskola sagatavoja patriotisku video interviju konkursam „Bauskas patriotiem
kur svinīgi tika iestādīti pieci kociņi – trīs dižskābarži un divas kļavas – par piemiņu šim pasāku- pa pēdām- novadnieks Māris Kļaviņš”. Tā autori ir Krists Burkovskis un Māris Goba.
mam. Kociņus stādīja aizsardzības ministrs un domes priekšsēdētājs, Ģenerāļu kluba pārstāvji,
6. Bauskas pilsētas pamatskolas skolnieces Aleta Mahnova un Keita Pauloviča veidoja darbu,
skauti un gaidas, jaunsargi un mazpulku pārstāvji. Noslēgumā tapa kopējs foto un svinīgi tālāk tika kas veltīts viņu vecmāmiņai „Skolotājas Guntas Spures dzīvesstāsts”. Darbs stāsta par novadnienodots pasākuma simbols – lāpsta ar piemiņas gravējumu, ka 2016.gada pasākums noticis Bauskā. kiem- stipru ģimeni, sakoptu vidi un labi padarītu darbu.
Pasākuma atribūtu – lāpstu pieņēma Jaunjelgavas novada domes deputāte Evija Vectirāne.
7. Daugmales mazpulks „Dzirkstelīte” konkursam iesniedza apjomīgu pētījumu „Bauskas LāBauskas Kultūras centrā dalībniekiem organizētā svinīgā pasākuma laikā notika orientēšanās čplēši”, kas stāsta par Bauskas pusē dzimušiem un augušiem karavīriem.
sacensību un konkursa „Bauskas novada patriotiem pa pēdām” uzvarētāju apbalvošana. Konkursā
8. 286. Bārbeles mazpulks sagatavoja projekta darbu „Ievērojami cilvēki Bauskas apriņķī
varēja iesniegt ar tēmu saistītus dažādas formas darbus – esejas, stāstus, intervijas, atmiņu apkopo- Bārbeles pagastā, kuri saistīti ar armiju”. Pētijumā stāstīts par prof.dr.med. Egonu Dārziņu, pulkjumus, video, ilustrācijas un fotogrāfijas.
vežleitnantu- provizoru Viktoru Stengi, pulkvežleitnantu Hermani Steinātu, pulkvedi Kārli EduarVisvairāk darbu bija sagatavojuši Mežgaļu pamatskolas audzēkņi. Skolai un tās divām skolnie- du Čābli un kapteini Alfrēdu Čābli.
cēm Elīzai Straģei un Signei Kalniņai aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis pasniedza īpašo
9. Jēkabpils BJC mazpulks iesniedza pētījuma darbu par Ogres Goda pilsoni, štāba virsseržanministrijas balvu.
tu Jāni Kreieri, kurš ir dzimis Bauskā.
Ministrs pasākumā uzstājās ar prezentāciju „Kā mēs sargājam Latviju?”. Pasākuma apmeklētāji
10. Bauskas 2.vidusskola piedalījās talkā pie Krišjāņa Berķa pieminekļa, veidoja plakātu un
tika iepazīstināti ar pieciem video stāstiem par vīriem, kas mīl šo zemi, kas ir kalpojuši militārajā 10.b klases skolēni rakstīja esejas un pārdomas par patriotismu.
dienestā un kuru saknes nāk no Bauskas. Viņi – zemessargi Zigurds Kalējs, Edgars Brazauskis,
11. Vecsaules pamatskola konkursam izveidoja patriotisku plakātu, kas veltīts Latvijai.
Guntis Macpans, Pēteris Rajevs un Viesturs Kirilko – bija aicināti skatuves priekšā kopā ar pulkvedi Juri Dalbiņu un ministru Raimondu Bergmani sniegt atbildes uz jautājumiem par bailēm, par
NAKTS ORIENTĒŠANĀS SKRĒJIENA UZVARĒTĀJI:
vaļaspriekiem, lēmumiem militārajā jomā, autoritātēm un citiem. Pasākuma dalībniekus ar patrio1.vieta
tiskām noskaņām caurvītu koncertu priecēja bērni un jaunieši no Bauskas sākumskolas un Bauskas
Ričards Ozols;
Rihards Veiss;
Roberts Vītoliņš;
Bērnu un jauniešu centra.
Dagnija Saleniece;
Monta Tīruma;
Emīls Tērauds;
Pasākuma noslēgumā notika lāpu gājiens no Bauskas Kultūras centra uz pieminekli „Par Latvijas brīvību kritušajiem”. Pie pieminekļa svinīgā ceremonijā Bauskas novads lāpu ar simbolisko
turpinājums 7.lpp
uguni nodeva tālāk Jaunjelgavas pašvaldībai, kam nākamgad uzticēta pasākuma organizēšana.
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turpinājums no 6.lpp

Dairis Ločs.

Matīss Jansons;
Santa Volkova;

Madara Markovska;
Elvis Akmentiņš;

Kristīne Mazalova;
Ričards Salenieks.

2.vieta
Jānis Āboliņš;
Kristiāna Viša;
Samanta Repse;
Ivo Krīgers;

Elans Nakčeris;
Jolanta Rikmane;
Lizete Vecvagara;
Lauris Voitehovičs;

Evita Sīmane;
Solvita Ogrēna;
Matīss Zariņš;
Ervīns Zīle;

3.vieta
Dita Dārzniece;
Jākobs Miķelsons;
Matīss Ločs;
Emma Frīdenberga;
V.Beļuga.

Niks Deinis;
Marta Ekševica;
Diāna Naidsonova;
Madara Kļava;

Adriāns Strigins;
Reinis Inževatkins;
Sintija Jansone;
Mārtiņš Avens;

Zane Gorškova un Andra Matuļenko,
Sabiedrisko attiecību speciālistes

Latviešu karavīrs laikmetu griežos, fotoieskats

Bauskas Rātslaukumā jebkurš interesents varēja ne tikai aplūkot ieroču
un tehnikas izstādi, bet arī baudīt lauka virtuves gardo ēdienu, kam bija
īpaša piekrišana.

Bauskas Kultūras centrā dalībniekiem organizētā svinīgā pasākuma laikā
notika orientēšanās sacensību un konkursa „Bauskas novada patriotiem
pa pēdām” uzvarētāju apbalvošana. Apbalvojumus pasniedz pulkvedis
Juris Dalbiņš.

Korfa dārzā par godu šim pasākumam svinīgi tika iestādīti pieci kociņi –
trīs dižskābarži un divas kļavas. Tos stādīja gan aizsardzības ministrs un
pašvaldības vadītājs, gan Ģenerāļu kluba pārstāvji.

Pasākuma noslēgumā notika lāpu gājiens no Bauskas Kultūras centra līdz
piemineklim „Par Latvijas brīvību kritušajiem”.

Arī mazpulku, skautu, gaidu un jaunsargu pārstāvji šajā dienā Korfa dārzā
iestādīja savu piemiņas kociņu.

Pie pieminekļa svinīgā ceremonijā Bauskas novads lāpu ar simbolisko
uguni nodeva tālāk Jaunjelgavas pašvaldībai, kam nākamgad uzticēta
pasākuma organizēšana.
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Sadarbība Foto Edgars Namiķis

Sumina Bauskas novada uzņēmējus
Bauskas pilī 19. novembrī svinīgā pasākumā pulcējās Bauskas novada uzņēmēji, lai suminātu veiksmīgos, neatlaidīgos, spēcīgos un pašaizliedzīgos, kuri ar savu darbu vairo novada
labklājību. 2016.gads ir otrais gads, kad Bauskas novada pašvaldība godina novada uzņēmējus.
Konkursu “Bauskas novada uzņēmēju gada balva” organizēja Bauskas novada dome sadarbībā
ar novada Uzņēmējdarbības konsultatīvo padomi. Uzņēmēju godināšanas pasākumu atklāja sešas
jaunas dāmas – muzikālā grupa „Sus Dungo”. Sarīkojumu vadīja Jānis Bukšs.
Konkursam tika izveidots nolikums, un atbilstoši tam pašvaldība uzņēmējus apbalvoja astoņās
nominācijās „Novada lauksaimnieks”, „Novada tēla popularizētājs”, „Novada izaugsme”, „Novada
jaunais uzņēmējs”, „Gada pakalpojumu sniedzējs/tirgotājs”, „Gada partneris”, „Novada mājražotājs/amatnieks”, „Skolēnu uzņēmumi”.
Konkursa izvērtēšanas procesā radās vēl devītā nominācija „Bauskas novada pašvaldības Specbalva”.
1.septembrī tika izsludināta aptauja, kurā iedzīvotāji tika aicināti vērtēt uzņēmējus, savukārt
nominācijā „Gada partneris” nominanti tika meklēti ar pašvaldības iestāžu palīdzību.
Aptaujā pašvaldība saņēma 340 aizpildītas anketas. Pasākumā izlozēja arī vienu anketas autoru,
kas saņems speciālu balvu. Tā bija Sarmīte Miševiča. Tam sekoja vissmagākais darbs, jo vērtēšanas komisijai, kuras sastāvā bija Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes priekšsēdētājs Aivars
Svarenieks, Bauskas novada administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Ilze Tijone,
reģionālā laikraksta “Bauskas Dzīve” galvenā redaktore Anita Rozentāle, Latvijas lauku konsultāciju centra Bauskas novada lauku uzņēmējdarbības attīstības konsultante Anita Vismane un AS
“Attīstības finanšu institūcijas Altum” Jelgavas reģionālā centra vadītāja Mārīte Lazdiņa, bija grūti
izvēlēties labāko starp labākajiem.

Novada lauksaimnieks – z/s „Eriņi”,
īpašnieks Andris Grantiņš
Zemnieku saimniecība „Eriņi” savu darbību uzsāka 1990.gadā ar īpašumā esošiem 3,6 hektāriem zemes. „Saimniecību sākām no nulles. Ar vīru bijām pedagogi. Audzējām tulpes, kāpostus,
gurķus. Visos laikos esam strādājuši nenormāli,” uzsver Biruta Grantiņa.
Sākot ar 2002.gadu lauksaimniecības tehnikas parka modernizācijai un paplašināšanai saimniecībā realizēts SAPARD projekta „Lauksaimniecības tehnikas iekārtu un būvju modernizācija”
pirmā un otrā kārta, lai iegādātos traktoru, arklu, labības kombainu, četrus metrus platu sējmašīnu
un miglotāju. ES fondu finansējums tehnikas iegādei izmantots arī laika posmā
no 2004. līdz 2005.gadam.
Pašlaik „Eriņi” apsaimnieko ap 2400
hektāru zemes. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes atrodas divu novadu piecos pagastos: Bauskas novada Codes,
Dāviņu un Vecsaules pagastā, Vecumnieku novada Stelpes un Vecumnieku
pagastā.
Saimniecībā nodarbināts 21 cilvēks.
Neatlaidīgi strādā visa Grantiņu ģimene.
“Mēs mērķtiecīgi attīstāmies, investējot naudu kaltes iekārtās, sēklu šķirošanas līnijā, tehnikā, pretendējam uz
ES fondu naudām. Ir plānots iegādāt
jaunus traktorus, arklus un izveidot torņus kaltes paplašināšanai. Sausā gadā
kaltei pietiek jaudas, bet tādā kā šogad
– nē. Saimniecībā visu ziemu ir ko darīt.
Pašlaik sēkla kodinās pavasarim, graudi
tiek vesti uz ostu, jātīra teritorija, tehnika jāremontē,” par ikdienu saimniecībā
stāsta vadītājs A.Grantiņš.
Ieguldot investīcijas graudu kalts paplašināšanā un modernizācijā, kā arī uzceļot fasēto graudu novietni, uzņēmums
ir kļuvis par vienu no lielākajiem sēklaudzētājiem Latvijā. Saimniecībā katru gadu tiek pavairotas un sagatavotas tirdzniecībai vismaz
piecas ziemas kviešu šķirnes un vismaz divas vasaras kviešu šķirnes.

Novada tēla popularizētājs – SIA „Bauskas alus”,
valdes priekšsēdētājs Vladimirs Barskovs
Alus darītava „Bauskas alus” ir dibināta 1981.gadā. Sākotnēji uzņēmums darbojas starpkolhozu
konservu fabrikas sastāvā. 1982.gadā uzņēmums uzsāk alus šķirņu „Bauskas gaišais” un „Bauskas
tumšais” ražošanu.
Uzņēmumā joprojām strādā Latvijas vecākais un pieredzes bagātākais aldaris – Kārlis Zālītis.
Šogad viņam par godu izdota grāmata „Sirds pareizajā pusē”. Reizē svinēta arī dzīves 90.dzimšanas diena un 65.darba gadu jubileja.

“Bauskas alus” apmeklētājiem piedāvā ekskursijas. Gadā šādu iespēju izmanto ap 2000 apmeklētāju.
Uzņēmums ir pazīstams ne tikai ar savu alu, bet arī ar bezalkoholiskajiem iesala dzērieniem „Veselība” un „Porteris”. Šogad “Bauskas alus” sācis ražot arī tējas sēnes dzērienu „Dr. Kombucha”,
ko tautas medicīnā iesaka lietot organisma imūnsistēmas, zarnu trakta darbības uzlabošanai un arī
kā detoksikācijas līdzekli. Sēne ievesta no Āzijas. Tējas dzērienam piešķirts īpatnējs nosaukums, jo
tā šis dzēriens pazīstams Eiropas valstīs un Amerikā.
Valdes priekšsēdētājs Vladimirs Barskovs atklāj, ka pašlaik dzēriens ir nosūtīts degustācijai uz
Lielbritāniju. Jau sešus septiņus gadus alusdarītava savu produkciju – alu, kvasu, veselības dzērienus – eksportē uz Lielbritāniju. Katru gadu pieprasījums pēc „Bauskas alus” produkcijas pieaug par
20 procentiem, atklāj V. Barskovs.

Novada izaugsme – SIA „Bensons Industry”,
valdes loceklis Dainis Bensons
Uzņēmuma darbībās lauciņš ir dzīvojamo un nedzīvojamo ēku, angāru un industriālo ēku būvniecība, ēku energoefektivitātes paaugstināšana.
Uzņēmums darbojas kopš 2007.
gada un nākamgad svinēs desmitgadi. Uzņēmuma valdes loceklis
Dainis Bensons stāsta, ka sākotnēji
strādājis līdzīgā sfērā, bet uzņēmums pasludināja maksātnespēju,
tāpēc dibinājis “Zemgales namsaimnieku”. Uzņēmums no pirmsākumiem nodrošināja uzbūvētu
māju pēc garantijas uzkopi. „Sapratām, ka nav mūsu lauciņš, tāpēc
atgriezos pie sākotnējā,” skaidro
D. Bensons.
Līdz šim uzņēmums Bauskā strādājis maz. Vairāk – Aucē, Jelgavā.
2014.gada sākumā uzņēmums nomainījis nosaukumu, lai varētu strādāt Eiropas līmenī. Ir izveidojušies
kontakti Vācijā, Beļģijā, pašlaik rit
pārrunas ar sadarbības partneriem
Zviedrijā, Norvēģijā.
Pēdējie ievērojamākie objekti
ir rūpniecības kompleksa “Baltic
Dairy Board” celtniecība bijušā
Bauskas piena kombināta vietā,
Salātu ielas 20 Bauskā siltināšanas
projekts un pašlaik aktīvi rit divstāvīga viesu nama ar 20 numuriņiem
pie atpūtas kompleksa „Miķelis”
būvniecība. To paredzēts pabeigt
nākamā gada jūnijā. 2014./2015.
gada sezonā Ozolniekos nosiltinātas trīs ēkas.
D.Bensons neslēpj, ka sfērā trūkst kvalitatīva darbaspēka. Pavasarī tiks meklēti papildspēki.
“Mēs nemēģinām līst mazos projektos, jo tajos jāiegulda tikpat enerģijas, cik lielajos,” tā valdes
loceklis.

Novada jaunais uzņēmējs – SIA „Foodhouse”,
valdes priekšsēdētājs Airids Razma
Pērnā gada izskaņā Rātslaukumā SIA „Bauskas tirgotājs” apsaimniekotās ēstuves telpās ievācās jauns, vietējiem iedzīvotājiem nezināms uzņēmējs SIA „Foodhouse”. Tā vadītāji Gatis Semičenkovs un
Airids Razma.
Uzņēmums nodrošina bistro
ēdināšanu, kāzu un bēru mielastus ar kopējo ietilpību līdz 100
cilvēkiem trīs zālēs. Uzņēmumā
iespējams pasūtīt arī izbraukumu
ēdināšanu.
G.Semičenkovs stāsta, ka līdz
šim līdzīgā sfērā smagi strādāts ārzemēs: „Sapratām, ka gribam strādāt
sev. Bija ideja, telpas tika nolūkotas
jau sen. Pavāra darbu pārzinām no
A līdz Z, bet uzņēmuma vadīšanā
nav pieredzes.” Uzņēmums pastāv
gadu. „Lai attīstītos un augtu, strādājam smagi. Sadarbojamies ar skolām, ņemam darbā praktikantus. Lai
atvieglotu darbu, esam iegādājušies
cepeškrāsnis, griezējus.”
SIA „Foodhouse” darbu sācis kā
ģimenes uzņēmums ar četriem darbiniekiem, tagad tajā nodarbināti
septiņi, astoņi cilvēki.
Nākotnes plānos ietilpst fasādes
remonts, kas būtu liels ieguvums arī
Vecpilsētas apmeklētājiem, un vasaras dārza paplašināšana.
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Sadarbība Foto Edgars Namiķis
turpinājums no 8.lpp

Gada pakalpojumu sniedzējs/tirgotājs – SIA „Agitis”,
atpūtas komplekss „Rožmalas”,
valdes priekšsēdētājs Arnis Burmistris
„Rožmalas” – plašs atpūtas komplekss pašā Zemgales sirdī. Uzņēmums piedāvā telpas svinībām, sarīkojumiem un semināriem, ēdināšanu, nakšņošanu, aizraujošu ekskursiju Ribbes dzirnavās, kuru vēsture sākas 1867. gadā, pirti ar SPA kompleksu un sporta laukumus aktīvai atpūtai.
Savu darbību jaunā veidolā „Rožmalas” sāka pērnā gada maijā. Sešas sezonas komplekss nedarbojās,
tāpēc sākotnēji bija jārod tehniskās
puses dažādi risinājumi. Kosmētiskais remonts, aprīkojums un komanda bija jāveido no nulles.
„Rožmalās” saimnieko divu
lauksaimnieku ģimenes Burmistri
un Dzelzkalēji, un viņi norāda, ka
elements, kas saistās ar viņu saimniecībām, ir vēsturiskās dzirnavas.
Tajās izveidota ekspozīcija „Grauda
ceļš”, kas stāsta, kā lauksaimniecība ir attīstījusies cauri gadsimtiem,
no senatnes līdz pat mūsdienu jaunajām tehnoloģijām. Dienā iespējams uzņemt divas skolēnu grupas.
Šo ekskursiju iecienījuši skolēni no
Rīgas, Iecavas, Jelgavas, Bauskas.
Atpūtas kompleksu iecienījuši
franču un itāļu tūristi. „Negribam
konkurēt ar Bausku. Gribam sevi
pozicionēt kā vietu, kur var gan garšīgi paēst, gan atpūsties ārpus pilsētas. Mēs esam interesanti vakaros,
jubilejām un citām svinībām. Kompleksā ir pirts, džakuzi, bet pietrūkst
labs masieris,” uzsver īpašnieki.
Teritorija ir četru hektāru liela. Telpas un vieta ļauj uzņemt daudz cilvēku, bet svarīgi ir uzturēt
kvalitāti, uzskata īpašnieki. Šovasar teritorijā notikušas sporta spēles. „Gribam paplašināties, bet
jāsaprot, ko vajag,” teic Arnis Burmistris.

Novada mājražotājs/amatnieks –
z/s „Celmi”, īpašniece Inga Celma
Zemnieku saimniecība „Celmi” nodarbojas ar piensaimniecību un mājas siera ražošanu. Saimniecība dibināta 1992. gadā. Tā var lepoties ar kvalitatīvu pienu, kas iegūts turpat no saimniecībā
slaucamajām govīm un ko vēlāk pārstrādā mājas sieros.
Tie vienmēr ir svaigi, jo tiek gatavoti katru dienu. To realizācijas
termiņš ir vien deviņas dienas. Kā
zināms, siers ir produkts, kura garša galvenokārt atkarīga no piena
kvalitātes, tāpēc saimniecībā rūpīgi
uzrauga piena kvalitāti, veicot nepieciešamās pārbaudes.
Produkcija tiek realizēta vietējā
Iecavas un Bauskas, kā arī Rīgas tirgū un regulāri piegādāta restorāniem
Bauskā un Rīgā. Tos īpaši iecienījuši
uzbeku un veģetārie restorāni.
Saimniecība piedāvā iepazīties ar mājas siera ražotni, degustēt un iegādāties produkciju. Īpaši tādas ekskursijas saistošas skolēniem, kuri var izzināt, kas ir govs, no kurienes nāk piens un kā notiek
tā produkcijas gatavošana, un kāda ir tā dabiskā garša. Pēdējā laikā populāras kļuvušas tematiskās
ballītes sierotavā, arī siera siešana jaunajam pārim kāzu dienā. „Cenšos meklēt kaut ko citādāku, jo
cilvēkus ar ierasto nepārsteigsi,” tā teic īpašniece Inga Celma.

Skolēnu uzņēmums – SMU „Ideja”, Toms Bundzinskis un
Nils Rets Slakteris, pedagoģe Solvita Lauzēja
Skolēnu mācību uzņēmums „Ideja” apvienojis divu darboties gribošu jauniešu radošos prātus. Toms
Bundzinskis un Nils Rets Slakteris
ir apliecinājuši savu uzņēmējdarbības ķērienu. SMU „Ideja” piedāvā
domugraudu, citātu un citu vēstījumu magnētiņus un dēlīšus, kā arī
lavandas smaržīgos spilventiņus.
Biznesa izglītības biedrības
„Junior Achievement Latvija” organizētajā “Jauno uzņēmēju dienā
2016” tika noskaidroti labākie Skolēnu mācību uzņēmumi valsts mērogā. Skolēnu mācību uzņēmums
„Ideja” ierindojās augstajā otrajā
vietā pamatskolu grupā.

Gada partneris - SIA „Mālnieki”,
valdes priekšsēdētājs Uvis Slakteris
Uzvarētāju nominācijā “Gada partneris” izvēlējās Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības un iestādes.

SIA “Mālnieki” nodarbojas ar graudaugu, pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšanu.
Uzņēmums saņēma uzslavas par sociāli atbildīgu rīcību, par jaunās paaudzes iedvesmošanu,
novada vārda popularizēšanu, par atsaucību un ieinteresētību.

Bauskas novada pašvaldības speciālbalva –
SIA „Baltic Dairy Board”, valdes priekšsēdētājs
Kaspars Kazāks un valdes locekle Ilona Kazāka
SIA “Baltic Dairy Board” ir ģimenes uzņēmums, dibināts 2008. gadā. No 2008. – 2015. pamatdarbība saistīta ar svaigpiena loģistikas pakalpojumiem un citu piena produktu iegādi un izplatīšanu.
2015. gadā uzņēmums atvēra jaunu sūkalu/ piena olbaltumvielu un augstas pievienotās vērtības
produktu rūpnīcu Bauskā. Uz 7000 m2 zemes ir iekārtota moderna ražotnes ēka, kas apvienota ar
modernu un mūsdienīgu uzņēmuma biroju.
Rūpnīca paredzēta augstākā pasaules līmeņa inovatīvu sūkalu/
piena proteīna produktu ražošanai.
Izmantojot kvalitatīvas Vācijas ražotāja “GEA” iekārtas, uzņēmuma
pārstrādes jauda sākuma fāzē ir līdz
pat 900 tonnām izejvielu dienā. Pateicoties rūpnīcas lielajai jaudai, uzņēmums ir viens no lielākajiem industriālā krējuma ražotājiem Latvijā
un lielākais sūkalu/piena produktu
proteīna ražotājiem Ziemeļeiropā.
Saražoto produkciju uzņēmums
realizē Eiropas valstīs, piemēram,
Nīderlandē, Polijā, Vācijā, Igaunijā, Lietuvā, Ungārijā, Bulgārijā un
Grieķijā, kur ir liels pieprasījums
pēc šīs produkcijas. Tuvākajā laikā
eksportēt plānots arī uz Amerikas
Savienotajām Valstīm. Šobrīd uzņēmums ir arī viens no lielākajiem
piena iepircējiem Latvijā.
Līdz ar ražošanas uzsākšanu
2016. gada janvārī, uzņēmumā
darbību uzsāka arī “Baltic Dairy
Board” laboratorija, kurā strādā
kvalificēti darbinieki ar bakalaura
un maģistra grādu pārtikas ķīmijas
un dabaszinātņu jomā.

Zane Gorškova
sabiedrisko attiecību speciāliste

UZZIŅAI:
“Bauskas novada uzņēmēju gada balvas 2016” laureāti:
Novada lauksaimnieks – Dāviņu pagasta z/s “Eriņi”, īpašnieks Andris Grantiņš;
Novada tēla popularizētājs – Īslīces pagasta SIA “Bauskas alus”, valdes priekšsēdētājs Vladimirs Barskovs;
Novada izaugsme – Bauskas SIA “Bensons Industry”, valdes loceklis Dainis Bensons;
Novada jaunais uzņēmējs – Bauskas SIA “Foodhouse”, valdes priekšsēdētājs Airids Razma;
Gada pakalpojumu sniedzējs/tirgotājs – Ceraukstes pagasta SIA “Agitis”, atpūtas komplekss
“Rožmalas”, valdes priekšsēdētājs Arnis Burmistris;
Novada mājražotājs/amatnieks – Codes pagasta z/s “Celmi”, īpašniece Inga Celma;
Skolēnu uzņēmums – SMU “Ideja”, Toms Bundzinskis un Nils Rets Slakteris, pedagoģe
Solvita Lauzēja.
Gada partneris - Codes pagasta SIA “Mālnieki”, valdes priekšsēdētājs Uvis Slakteris.
Bauskas novada pašvaldības speciālbalva - Īslīces pagasta SIA “Baltic Dairy Board”, valdes
priekšsēdētājs Kaspars Kazāks un valdes locekle Ilona Kazāka.
Specbalvu saņēmēji:
Valsts ieņēmumu dienests pasniedza balvu SIA “Bauskas alus”;
Finanšu institūcijas “ALTUM” specbalvas - Z/S “Vaidelotes” Arnolds Jātnieks, SIA “D.M.I.”
Mareks Kronbušs, SIA “Ineses Avotiņas ārstu prakse” Inese Avotiņa;
Laikraksta “Bauskas Dzīve”specbalva – SIA “Bauskas alus”;
Uzņēmēju klubs “Bauska – 97’” specbalva – SIA “MK Būve”;
Bankas “Citadele” specbalva – Z/S “Brūveri agro”, SIA “VIONA”.
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Sports novadā
No prestižā veterānu turnīra Čehijā baušķenieki
atgriežas ar medaļām
Lielisku panākumu aizvadītajā nedēļā Čehijas galvaspilsētā Prāgā guva Bauskas veterānu florbola komandas „Divupe2” florbolisti, kuri „Prague Masters” turnīrā vecuma grupā virs 40 gadiem
(40+) izcīnīja trešo vietu.
Komandā „Divupe 2” spēlēja – Guntars Grandovskis, Valdis Jukna, Elvis Sakārnis, Artis Malkavs, Agris Grandovskis, Normunds Grunckis, Ingus Panteļejevs, Jānis Freivalds, Gatis Feldmanis,
Gints Vecelis, Jānis Kārkliņš, Andris Ērenbots un Konstantīns Balzaris.
Šajā turnīrā Bauskas florbolisti piedalās jau sesto reizi. Pirmajā mēģinājumā izcīnīta 3. vieta,
divos turnīros zaudējumi ceturtdaļfinālā pret komandām, kuras pēc tam spēlēja finālā. 2014.gadā
izcīnīta bronza, bet pērn turnīrs baušķeniekiem beidzās 1/8 finālā.
Šogad grupu spēlēs Bauskas florbolisti pretiniekus apspēlēja pārliecinoši par ko liecina arī statistika – iesisti 14, bet ielaisti tikai trīs vārti. Kopumā komanda aizvadīja sešas spēles, gūstot četras
uzvaras, fiksēts viens neizšķirts, un piedzīvots viens zaudējums pēcspēles soda metienos.
Čempionātu „Divupe2” iesāka ar 6:1 panākumu pret Slovākijas „Forever Young Orava” florbolistiem. Vēlāk mūsējie cīnījās neizšķirti 2:2 ar čehu „ASK Lovosice – LFP”, bet pēdējā grupu cīņā
ar 6:1 sakauti citi Čehijas florbolisti „Star Dust.” Pirmā vieta grupā „Divupe2” florbolistiem ļāva
turnīru turpināt no 1/8 finālā, kamēr pārējās komandas sacentās 1/32 un 1/16 finālos.
Pirmajā izslēgšanas spēļu cīņā Bauskas komanda tikās ar „SKP Falkoni Holešov” no Čehijas.
Mūsējie uzvarēja ar 3:2. Vadībā pirmie izvirzījās baušķenieki, kad precīzi meta Elvis Sakārnis.
Čehi ātri atguvās, bet divas sekundes pirms pirmā perioda beigām Agris Grandovskis atkal vadībā
izvirzīja „Divupe 2” komandu. Otrajā periodā mūsējie panāca 3:1 pārsvaru. Čehi vienus vārtus
atguva, bet ar to bija par maz un baušķenieki iesoļoja nākamajā kārtā.
1/4finālā „Divupe2” florbolisti ar 6:2 sakāva Norvēģijas veterānus „Sagene Legends.” Mūsējie
pamatus uzvarai ielika jau spēles ievadā, kad precīzi meta Gatis Feldmanis, Māris Akmentiņš,
Konstantīns Balzaris un Ingus Panteļejevs.
Pusfinālā Bauskas komanda sacentās ar mājiniekiem „FBŠ Hattrick Brno.” Vadībā pirmie izvirzījās latvieši, kad precīzs bija Ingus Panteļejevs. Spēles turpinājumā baušķenieki nerealizēja vairākas lieliskas vārtu gūšanas iespējas, tai skaitā bumbiņa četras reizes atsitās pret vārtu konstrukciju.
Mājinieki viesus par savām neizdarībām sodīja un trīs minūtes līdz pamatlaika beigām rezultātu
izlīdzināja. Sekoja pēcspēles izgājieni, kuros prasmīgāki bija čehi.

Šī bija pēdējā kausa izcīņa, kuras rezultāti tika vērtēti kopvērtējumā, pēc kura noskaidro 16 labākos
sezonas novusistus, kuri piedalīsies Superkausa izcīņā.
12.novembrī novada sporta bāzes manēžā risinājās Bauskas novada sacensības novusā “Superkauss 2016”, kurās, ņemot vērā aizvadīto novusa sacensību rezultātus, piedalījās 16 šī brīža spēcīgākie novada novusisti. Kopumā aizvadītajās kausu izcīņās iesaistījās vairāk kā 50 dalībnieku no
Bauskas, Rundāles, Vecumniekiem un Baldones.
Supekausa izcīņa, kā ierasts, risinājās pēc apļa sistēmas, kur katrs spēlētājs tiekas ar katru dalībnieku. Izcīnot 10 uzvaras un gūstot 5 zaudējumus, par šī gada Superkausa ieguvēju kļuva Aldis
Pavilons, noslēdzot turnīru ar tik pat lielu punktu skaitu kā uzvarētājam, tikai zaudējot savstarpējā
spēlē, sudraba kausu saņēma vecmeistars Staņislavs Bednarčiks, trešajā vietā šajā sezonā, ar viena
punkta starpību no uzvarētājiem, Pēteris Simsons, ceturtajā pozīcijā Vilnis Pelceris, piektais codietis Jānis Salna, bet olimpisko sešinieku noslēdza Eduards Lauks.

Inga Ūbele, sporta centra “Mēmele” galvenā speciāliste

Sveicam
Balva „Labākā arodorganizācija 2016”
2016.gada 14.novembrī, īsi pirms Valsts svētkiem, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
(LBAS) svinīgā ceremonijā pasniedza 18 arodorganizācijām balvu „Labākā arodorganizācija
2016”. Pēteris Krīgers, LBAS priekšsēdētājs teica: „Ir ļoti svarīgi pateikt cilvēkiem paldies par

Kā tas daudzviet Eiropā notiek, arī Čehijas turnīra noteikumi paredz, ka abi pusfināla zaudētāji
automātiski iegūst trešo vietu un atsevišķa cīņa par bronzu nenotiek. Līdz ar to „Divupe2” komandas florbolisti pēc gada pārtraukuma atkal kāpa uz prestižā turnīra pjedestāla.

Veterānu volejbola turnīrā iezīmējas izteikti līderi
„SC Mēmele” kausa izcīņas volejbolā veterāniem II posms notika 5.novembrī Ceraukstes pagasta Griķu pamatskolas sporta zālē. Tāpat kā pirmajā posmā, arī šoreiz uzvaras laurus plūca viesi
no Vecumnieku novada.

labi padarītu darbu, vēl jo vairāk tādēļ, ka arodbiedrību aktīvs uzņēmumos un iestādēs strādā savu
kolēģu labā brīvprātīgi – sabiedriskā kārtā, līdztekus savam tiešajam darbam.”
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) Padome bija izvirzījusi 3 kandidātus, kas ir devuši nozīmīgu ieguldījumu arodbiedrību kustības attīstībā. BAS Atzinības rakstu
un LIZDA balvas 2016.gadā ieguva:
Bauskas pamatskolas arodorganizācija, priekšsēdētāja Inta Šarikova;
Tukuma 2. pamatskolas arodorganizācija, priekšsēdētāja Dace Perševica;
Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas arodorganizācija, priekšsēdētāja Māra Gražule.
Balvas mērķis ir apzināt, pozitīvi novērtēt un publiskot aktīvākās arodorganizācijas, kas aizvadītā gada laikā ir īpaši veiksmīgi darbojušās darbinieku sociālo, ekonomisko, darba tiesību un
darba drošības interešu aizstāvībā. Balvas labākajām arodorganizācijām gatavoja Rīgas Mākslas un
mediju tehnikuma audzēkņi pasniedzēja Arvīda Verzas vadībā.

Inta Šarikova, Bauskas pamatskolas arodorganizācijas priekšsēdētāja

Vecumnieku novada komanda divos posmos nav zaudējusi ne spēli – 9 uzvaras un tikai divi
zaudēti seti. Pārliecinošajiem līderiem seko Mežotnes pagasta volejbolisti, kuriem abos posmos
II vieta. Mežotnieši Griķu pamatskolā zaudēja tikai viesiem no Vecumnieku novada, bet pārējos
konkurentus sasita ar 2:0.

Bauskas novada pašvaldība lepojas – Valsts
svētkos 18.novembrī Latvijas Republikas augstāko
apbalvojumu saņēmis SIA „Intarsija” vadošais
pētnieks Dainis Bruģis

Pirmajā posmā cīņā par 3.vietu prasmīgāki par Īslīces pagasta komandu, bija „JK” spēlētāji.
Šoreiz komandas mainītās lomās. Piektie „Vecumnieki II”, sestie – „Vecsaule.”

Foto – Inga Ūbele
„Īslīce” sastāvā spēlēja gados vecākie kungi. Bronzas medaļu II posmā
izcīnīja vecākā komanda spēlētāju gadu kopskaitā - Valdis Tijons, Vilnis
Zariņš, Jānis Vastlāvis, Juris Dubinskis, Kaspars Dumpis un Aldis
Ukstiņš.
Arturs Dulbe

Basketbols
7.novembrī uz pārstāvju sanāksmi pulcējās Bauskas novada sporta centra Mēmele kausa izcīņas
basketbolā komandu pārstāvji. Šajā sezonā pārstāvēto komandu skaits samērā kupls, vietējām vīru
komandām – BJSS I, Code, Īslīce, BJSS 2, SC Mēmele 98 un Gailīši, pievienojās Vecumnieku
un Rundāles novada vienības. Dažādu apstākļu sakritības dēļ, pirmā spēļu diena tika pārcelta uz
novembra pēdējo sestdienu, kad sporta namā Mēmele plkst. 11 00 sāksies pirmā spēle starp Īslīces
un Gailīšu pagasta komandām.
Pārstāvju sanāksmē tika precizēta turnīra izspēles kārtība, un lemts par finālsacensību sarīkošanas principiem. Priekšsacīkstes risināsies pēc viena apļa sistēmas, pēc kuras, pirmo četru vietu
ieguvējas komandas, cīnīsies par čempionu titulu.

Novuss
29.oktobrī Bauskas novada pašvaldības sporta bāzē notika tradicionālā J.Pelcera kausa izcīņa
novusā. Ikgadējās sacensības pulcēja 30 novusa spēles cienītājus no dažādiem novadiem. Viens
no Bauskas novusa tradīciju pamatlicējiem Jānis Pelcers jeb Pelceronkulis jau sen kā viņsaulē, bet
katru gadu, atklājot viņa piemiņas turnīru, šķiet ka tepat vien zāles stūrītī vēro kā azartiski cīnās gan
jaunie novusisti, gan jau vecmeistari ar sirmām galvām. Šajā reizē par ceļojošā kausa ieguvēju kļuva Aldis Pavilons, otrajā vietā Vilnis Pelcers bet trešās vietas kauss nonāca Pētera Simsona rokās.

par nopelniem kultūrā, izcilu ieguldījumu Latvijas kultūras mantojuma apzināšanā,
atjaunošanā un popularizēšanā, Latvijas piļu vēsturisko interjeru izveidošanā un īstenošanā
restaurācijas firmas SIA „Intarsija” vadošais pētnieks, mākslas zinātnieks Dainis Bruģis
iecelts par Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieku

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

Bauskas Novada Vēstis
Jaunatnes sports
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Iegūts trīskārtējā čempiona tituls Latvijas
čempionātā brīvajā cīņā
Oktobra nogalē Daugavpils pilsētā notika Latvijas čempionāts jauniešiem brīvajā cīņā. Čempionātā tika izcīnītas 3 godalgotas vietas: divas bronzas medaļas un viena zelta medaļa. Bronzas medaļas izcīnīja Artūrs Alksnis svara kategorijā līdz 85kg un Edijs Rutka svara kategorijā līdz 35kg,
zelta medaļu izcīnīja Dāvis Rimševics. Dāvis ir jau trīskārtējs Latvijas čempions svara kategorijā
līdz 59kg, šoreiz Dāvis zelta medaļu izcīnīja18 dalībnieku konkurencē. Dāvis pirmajā cīņā uzveica
pretinieku no Daugavpils ar rezultātu 6 pret 0, otrajā cīņā uzveica Cēsu komandas cīkstoni, nolie-

kot to uz lāpstiņām jau pirmajā minūtē, pusfinālā uzvarēja savu komandas biedru A.Maslabojevu
ar rezultātu 10 pret 0. Fināla cīņā Rimševics pārspēja cīkstoni no Daugavpils ar rezultātu 10 pret 0.
Dāvis ir ļoti talantīgs un centīgs jaunietis. Kad Dāvis tikko sāka nodarboties ar brīvo cīņu, viņa
rezultāti nebija spoži. Viņš ne ar ko neatšķīrās no pārējiem bērniem, bet viņa centība un mērķtiecība ikdienā ir vainagojusies ar rezultātiem. Dāvja sasniegumi ir viņa paša iniciatīva, kā arī trenera
A.Vasiļjeva ieguldītais darbs. Ikdienas treniņos regulāri tiek analizētas kļūdas, apgūti un „noslīpēti” jauni paņēmieni. Dāvis ir personība, kas spēj uzklausīt kritiku un analizēt savas kļūdas. Ja Dāvis
zaudē treniņā kādā no situācijām, viņš momentāli izanalizē savu neveiksmi un nākamajā reizē šajā
pašā situācijā pielieto jau citu taktisko vai tehnisko paņēmienu. Viņa sasniegumu noslēpums ir
darbaspējas un domāšana. Ar Dāvi ir viegli strādāt, jo trenera uzdoto jaunais cīkstonis izpilda bez
kurnēšanas, turklāt vienmēr cenšoties izpildīt vairāk nekā treneris liek. Dāvja Rimševica sekmes
arī vispārizglītojošajā skolā ir tikai labas un teicamas. Paldies Dāvja Rimševica vecākiem par atbalstu un izpratni, jauno cīkstoni audzinot un izglītojot.

Andrejs Vasiļjevs, Bauskas novada BJSS treneris

Dāvis Rimševics attēlā pa labi

Aktualitātes novadā
Pasniegti pašvaldības augstākie apbalvojumi
Valsts svētku noskaņās 17.novembrī Bauskas Kultūras centrā notika svinīgs pasākums, kurā
sirsnīgā atmosfērā tika pasniegti Bauskas novada pašvaldības apbalvojumi.
Mēs lepojamies ar mūsu novadniekiem. Apbalvojumu saņēma:
– SIA „Zemgales Mutes veselības centrs” zobārstei Mārītei Lazdai, par profesionālu, godprātīgu un nesavtīgu darbu jauniešu veselības veicināšanā piešķirts Bauskas novada pašvaldības
apbalvojums „Atzinības raksts”;
– SIA „Zemgales Mutes veselības centrs” zobārstei Dainai Biķerniecei par profesionālu, godprātīgu un nesavtīgu darbu jauniešu veselības veicināšanā piešķirts Bauskas novada pašvaldības
apbalvojums „Atzinības raksts”;
– SIA „Zemgales Mutes veselības centrs” zobārstei Anitai Fārnestei par profesionālu, godprātīgu un nesavtīgu darbu jauniešu veselības veicināšanā piešķirts Bauskas novada pašvaldības
apbalvojums „Atzinības raksts”;
– Bauskas Centrālās bibliotēkas ilggadējai darbiniecei, bibliotekārei Maijai Šmitei par ilggadēju godprātīgu darbu novada bibliotēku attīstības un kvalitātes veidošanā piešķirts pašvaldības
apbalvojums „Goda raksts”;
– Īslīces pagasta Rītausmu bibliotekārei Ainai Pikai par nopelniem un ilggadēju ieguldījumu
kultūras un bibliotēku jomas attīstībā Bauskas novadā piešķirts Bauskas novada pašvaldības
apbalvojums „Goda raksts”;
– Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Valsts ģimnāzija” skolotājai, ilggadējai direktorei
Antai Rudzītei par jaunatnes patriotiskai audzināšanai veltītu mūžu un sabiedriskajām aktivitātēm
piešķirts Bauskas novada pašvaldības apbalvojums „Mūža ieguldījums”;
– Bauskas Juridiskās konsultācijas ilggadējam advokātam Raimondam Cakaram par mūža
ieguldījumu un profesionalitāti ilggadējā advokāta darbā piešķirts Bauskas novada pašvaldības
apbalvojums „Mūža ieguldījums”;
– Ārijai Gailei par mūža ieguldījumu un ilggadēju nesavtīgu darbu pašvaldībā un Bauskas pilsētas attīstībā un sakarā ar nozīmīgu dzīves jubileju piešķirts pašvaldības apbalvojums „Mūža
ieguldījums”.

Andra Matuļenko, sabiedrisko attiecību speciāliste

Donoru diena Bauskā
28. novembrī no plkst. 10.00 līdz 14.00 Bauskas novada domē,
Uzvaras ielā 1, 2.stāva zālē norisināsies Donoru diena. Ziedot
asinis tiek aicināti visu asinsgrupu donori.
Iesaistoties asinsdonoru kustībā, Tev ir iespēja palīdzēt nelaimē nonākušajiem, kam nepieciešamas asinis. Viena asins deva var izglābt ceļu satiksmes negadījumā cietušo, pacientu ar apdegumiem un palīdzēt vēža slimniekam.
Katrs asins un asins komponentu donors:
• gūst morālu gandarījumu,
• izziņu par asins testēšanas rezultātiem (pēc pieprasījuma),
• uzkodu komplektu;
• pēc asins ziedošanas saņem kompensāciju zaudētā asins apjoma atjaunošanai 4,27 euro. Kompensāciju donoriem izmaksā bezskaidras naudas pārskaitījuma formā uz donora norādīto kontu;
• izziņu par asins nodošanu, kuru, iesniedzot darba devējam, var saņemt apmaksātu brīvdienu;
• gada laikā (365 dienu ietvaros) ziedojot asinis trīs vai vairāk reizes, Tu saņem Donora privilēģiju karti, kas dod iespēju saņemt dažādas atlaides (vairāk informācijas atradīsi šeit: https://www.
vadc.lv/donoriem/privilegiju-karte).
Ņem personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti), bankas konta numuru un 28. novembrī
nāc uz Bauskas novada domi 2.stāva zālē.
Sīkāka informācija par asins ziedošanu www.donors.lv.

Pirmssvētku karuselis Bauskas Bērnu un jauniešu
centrā
Šis mācību gads Bauskas Bērnu un jauniešu centrā rit piecdesmit gadu jubilejas zīmē. 1966.gadā
tika nodibināts Bauskas rajona Pionieru nams. 21.gadsimtā to sauc par interešu izglītību, bet pirms
pusgadsimta tas bija ārpusskolas un ārpusklases darbs. Nosaukumi ir mainījušies, taču bērnu vecāki
visos laikos ved savas atvases uz “namiņu”, lai pēc mācību stundām viņi attīstītu dažādas intereses,
spējas un talantus. Dzīves gudri, radoši skolotāji mīl bērnus un dod viņiem vispusīgas zināšanas,
bet tehniskie darbinieki rūpējas par sakoptu vidi.
Patlaban ikviens pulciņš līdztekus ikdienas aktivitātēm čakli gatavojas jubilejas pasākumiem
decembrī.
Laipni aicinām visus uz koncertiem “Krāsains sapņu karuselis” un izstādi “Burvīgs mākslas
karuselis”!

Svinēsim svētkus kopā!
Benita Svareniece, Bauskas BJC direktore

Pašvaldība sveic simtgadnieci Lūciju Kārklu
Brunavas pagasta „Skalbju” māju vecākajai saimniecei Lūcijai Kārklai 4.novembrī apritēja
mūža simtā dzimšanas diena. Jubilāri sveikt bija devies Bauskas novada pašvaldības vadītājs Raitis
Ābelnieks. Jubilāre dzimšanas dienā saņēma pašvaldības naudas balvu un ziedus. Sava pagasta
jubilāri sveica arī pagasta pārvaldes vadītāja Baiba Marčenkova.
Kā atzina jubilāres dēls
Jānis, Lūcijas kundze vēl
ir gana sprigana, darbojas
dārzā, lasa grāmatas un
ir moža garā un ar labu
humora izjūtu. Dienās,
kad āra darbi izpaliek –
Lūcijas kundze vingro, jo
aktīvs dzīvesveids ir ilgā
mūža pamatā.
Jubilāre visu mūžu
dzīvojusi Brunavas pusē.
Ģimenē bijušas astoņas
māsas un visas piedzīvojušas garu mūžu. Ģimene
piedzīvojusi arī kara šausmas un viena no māsām
tikusi izsūtīta uz Sibīriju,
jo ģimenei piederējuši lieli zemes īpašumi.
Ikdienā dižā jubilāre Lūcija Kārkla dzīvo dēla Jāņa un vedeklas Lilitas ģimenē. Vedekla atzīst,
ka ar vīramāti labi satikušas no pirmās dienas un garo mūžu dzīvojot spējušas viena otru bagātināt.

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

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

2.decembrī plkst.18.00

Uzvaras vidusskolā

Adventes koncerts

3.decembrī plkst.14.00

Vecsaules saieta namā

Pasākums „Gaidām svētkus”

3.decembrī plkst.15.00

Bauskas Kultūras centrā

Latvijas vokālo ansambļu koncerts „Svētku smaržu kupenās”

3.decembrī plkst.16.00

Vecsaules saieta namā

Danču vakars

3.decembrī plkst. 18.00

Īslīces kultūras namā

Sadziedam, sadejojam koncertā “Četri vēji manī mīt”

4.decembrī plkst.12.00

Bauskas Kultūras centrā

Codes folkloras kopas „Dreņģeri” 35 gadu jubilejas pasākums

4.decembrī plkst.15.00

DFC “Strēlnieki”

Adventes ieskaņas koncerts

9.decembrī plkst.17.00

Kultūras centrā “Kamarde”

Senioru vakars

10.decembrī plkst.10.00

Īslīces Kultūras namā; sporta
centrā “Mēmele”

Latvijas jauniešu deju kolektīvu konkurss “Ziemassvētku kauss 2016”

10.decembrī plkst.15.00

Uzvaras centrā

Ziemassvētku tirdziņš kopā ar pašdarbniekiem un meistarklases bērniem

13.decembrī plkst.16.00

Grenctāles bibliotēkā

Grenctāles kultūras nams sadarbībā ar Grenctāles bibliotēku aicina uz Ziemassvētku radošo darbnīcu “Dāvā gaismu, tad tumsa izklīdīs pati no sevis”

13.decembrī plkst. 19.00

Īslīces kultūras namā

Ziemassvētku eglīte Īslīces pagasta pensionāriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Koncertā piedalās: dziedātājs Viktors Zemgals un Īslīces kultūras nama
amatierkolektīvi

14.decembrī plkst.19.00

Bauskas Kultūras centrā

Mūzikālā izrāde ģimenei “Kraukšķītis” Biļetes: 5 EUR, 7 EUR, 10 EUR

14.decembrī plkst. 19.00

Bauskas Svētā Gara ev.lut.
baznīcā

Ziemassvētku koncerts “Meklētāja Roze” Biļetes: 10 EUR

16.decembrī plkst. 19.00

Dāviņu Kultūras centrā

Pensionāru balle (gaidīti arī vidējās paaudzes dalībnieki) Spēlē: Fricis

17.decembrī plkst. 13.00

DFC “Strēlnieki”

Pirmsskolas vecuma bērnu Ziemassvētku sarīkojums

17.decembrī plkst.17.00

Codes pamatskolā

Koru sadraudzības koncerts

Ceraukstes Tautas namā

Dokumentālā ﬁlma par Latgales dziedātāju Aiju Rimšu “Iemirdzies zvaigznēm
līdzi”

17.decembrī plkst. 17.00
17.decembrī plkst. 17.00

DFC “Strēlnieki”

Pašdarbnieku Ziemassvētku koncerts

17.decembrī plkst.18:30

Īslīces kultūras namā

Bauskas novada „Sporta laureāts -2016”
Ziemassvētku pasākums pilsētas bērniem
11.00 - 2016.g. un 2015.g. dzimušiem bērniem

18.decembrī plkst.11.00

Bauskas Kultūras centrā

12.00 - 2014.g. un 2013.g. dzimušiem bērniem
13.00 - 2012.g. un 2011.g. dzimušiem bērniem
15.00 - 2010.g. un 2009.g. dzimušiem bērniem

18.decembrī plkst.13.00

Vecsaules saieta namā

Pasākums Vecsaules pagasta senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

20.decembrī plkst. 18.00

Īslīces kultūras namā

Īslīces vidusskolas Ziemassvētku koncerts „Eņģeļu pasaka”

21.decembrī plkst. 11.00

Kultūras centrā „Kamarde”

Ziemassvētku pasākums pirmsskolas bērniem

22.decembrī plkst.18.00

Bauskas Kultūras centrā

Bērnu vokālā ansambļa “Saules zaķi” koncerts

Īslīces kultūras namā

Ziemassvētku koncerts „Lai sapņi piepildās” Koncertā piedalās: dejotāji
E.Abramova un R.Rešetins un Īslīces amtierkolektīvi

23.decembrī plkst. 21.00

Īslīces kultūras namā

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

25.decembrī plkst. 10.00

Ceraukstes Tautas namā

Ziemassvētku eglīte pirmsskolas bērniem

25.decembrī plkst. 12.30

Vecsaules saieta namā

Ziemassvētku pasākums Vecsaules pagasta pirmsskolas vecuma bērniem

25.decembrī plkst. 15.00

Codes pamatskolā

Ziemassvētku pasākums Codes pagasta pirmsskolas vecuma bērniem

25.decembrī plkst. 17.30

Dāviņu Kultūras centrā

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

25.decembrī plkst. 20.00

Ceraukstes Tautas namā

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

25.decembrī plkst. 22.00

Ceraukstes Tautas namā

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

26.decembrī plkst. 12.00

Īslīces kultūras namā

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

26.decembrī plkst. 14.00

Brunavas klubiņā

Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma bērniem

22.decembrī plkst. 19.00

26.decembrī plkst.16.00

Codes pamatskolā

Ziemassvētku pasākums Codes pagasta pensionāriem

28.decembrī plkst.18.00

Bauskas Kultūras centrā

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

29.decembrī plkst.18.30

Bauskas Kultūras centrā

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

31.decembrī plkst. 23.30

Bauskas Rātslaukumā

Jaunā gada sagaidīšana, uguņošana

31. decembrī (laiks tiks
precizēts)

Bauskas Kultūras centrā

Jaungada nakts balle (informācija sekos)

31.decembrī plkst. 22.00

DFC “Strēlnieki”

Jaungada balle Spēlē: grupa “Gandrīz ideāli”.

31.decembrī plkst. 23.00

Grenctāles kultūras namā

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

1.janvārī plkst. 01.00

Īslīces kultūras namā

Jaungada nakts balle

Ai, bagāti Ziemassvētki,
Lejiņā nogājuši!
Tekam, veci, tekam, jauni,
Velkam svētkus kalniņā.
V.Plūdoņa muzejs
trešdien, 21.decembrī plkst. 19.00 gaidīs uz pasākumu
„Ziemas Saulgrieži” Tālr. 26184631, 29194975

03.12.2016. 17.00 Seno deju grupas “Galms” koncerts
Bauskas pils muzejā notiks seno deju grupas “Galms”
koncerts, skatītājiem piedāvājot koncertprogrammu “English
country dance 365. Festa vita”. Renesanses dejas dzīvās mūzikas
pavadījumā papildinās Lenards Gotlubs (renesanses lauta, baroka ģitāra), Līga Jeleviča (renesanses vijole) un Māris Jēkabsons
(blokflautas, dūdas, perkusijas, balss).

Dzimtsarakstu ziņas
Dzimtsarakstu ziņas no 25.10.2016. līdz 21.11.2016.
Reģistrēti dzimušie
16, t.sk. 9 meitenes un 7 zēni
Reģistrēti mirušie
28, t.sk. 19 sievietes un 9 vīrieši
Reģistrētas laulības
7, t.sk. baznīcā - 1
Bērniem doti vārdi
Reinis, Raivo, Kristers, Einārs, Patriks, Henrijs, Daniels un Felisitija, Ebija, Evelīna, Annija, Nikola,
Alise, Sintija, Eimija, Anabella

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

BAUSKAS MUZEJĀ apskatāmas:
• „Tērps kā mākslas darbs no jūgendstila līdz mūsdienām”. Izstāde no Irinas un Andreja fon Šlipes tērpu kolekcijas.
10.12.2016. - 12.02.2017.
• Izstāde no muzeja krājumiem „Gaismas avots: lampas
no 20.gadsimta līdz mūsdienām”. Izstāde apskatāma līdz 2017.
gada 15.janvārim
• Birutas Delles gleznu izstāde „Ciemos Bauskā”. Izstāde
apskatāma līdz 2017.gada 22.janvārim.

16.un 17. decembrī Bauskas muzejs gaidīs visu
vecumu ciemiņus uz tradicionālo pasākumu
Ziemassvētku noskaņas radīšanai
„AK, EGLĪTE”
Muzeja pagalmā atkal būs „izaudzis” neliels egļu mežs. Tur rosīsies lieli rūķi un mazi rūķīši, varbūt arī Meža vecis būs atnācis.
Ļoti gaidīti būs ciemiņi - bērni, kuri būs pagatavojuši un atnesuši dažādus eglīšu rotājumus. Kopīgai eglīšu rotāšanai ļoti
noderēs burkāni, āboli, sīpoli, arī krāsaini čiekuri un sniegpārsliņas, lentītes un viss cits, kas lietū vai sniegā tik ātri nesamirkst
un neizjūk. Pēc kopīgas eglīšu rotāšanas, dziedāsim un iesim rotaļās. Nosalušie ciemiņi varēs sasildīties ar Rūķu mātes un čaklo
rūķu sarūpēto gardo rūķu tēju.
Rūķu mammai un rūķiem ir ļoti daudz darba pirmssvētku laikā, tādēļ • piektdien, 16.decembrī no plkst. 10.30 līdz plkst. 13.30
gaidīsim bērnudārzu un pamatskolu jaunāko klašu audzēkņus.
• sestdien, 17.decembrī no plkst. 11.00 līdz 13.00, mīļie
bērni, ņemiet līdzi māsas un brāļus, mammas un tētus,
vecmāmiņas, vectētiņus, un draugus.
Kopīgi rotāsim eglītes, darbosimies čaklo rūķu darbnīcās un
kopā iesim rotaļās.
Būsiet visi mīļi gaidīti! Mums kopā izdosies radīt Ziemassvētku noskaņu!
Tālr. 63960508; 63960511

Sirsnīgi sveicam mūsu novada dižos
jubilārus
Annu GREIVULI Bauskā
Mildu MEDINSKU Bauskā
Leontīni MILBERGU Codē
Lūciju KĀRKLU Brunavā

Sirsnīgi sveicam mūsu novada
Zelta kāzu jubilārus
Jāni un Brigitu DERVINUS Bauskā
Imantu un Helēnu GRUMŠĻUS Bauskā
Aivaru un Dzintru ZELTIŅUS Codē

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.

