Bauskas novada pašvaldības laikraksts 2016.gada 28.oktobrī

Aktuāli
Jauni izaicinājumi un pārmaiņas
izglītībā ietekmē un ietekmēs mūs
visus
Bauskas novadā jaunie pedagogu darba samaksas noteikumi
ir kļuvuši par pamatu izglītības iestāžu autonomijai un patstāvībai. Kārtību, kādā sadala valsts mērķdotāciju, tagad izstrādā
katra izglītības iestāde mācību stundu plāna īstenošanai, papildu
pasākumiem un atbalstam skolēniem, kuriem tas nepieciešams,
kā arī iestādes vadības nodrošināšanai.
Pārmaiņas nekad nav vieglas, tādas tās ir arī mūsu novadā. Bet
šoreiz pozitīvā ir daudz vairāk. Tika plānots, rēķināts un izvērtēts katras izglītības iestādes mērķdotācijas apjoms, izvēloties kā
strādāt, lai ieguvējs būtu konkrētais skolēns. Jaunajos pedagogu
darba samaksas noteikumos ir noteikta pedagogu zemākā algas
likme eiro 680 par 30 stundām nedēļā, tāda tā ir vairākās mūsu
novada pamatskolās. Izvērtējot finanšu iespējas, piecās izglītības
iestādēs algas likme pedagogiem ir noteikta lielāka.
Šajā mācību gadā novada pirmsskolas pedagogi par 40 stundām nedēļā saņem euro 620. Darba organizācija, darbinieku darba slodze, darba laika sadalījums ir katras pirmsskolas izglītības
iestādes vadītāja atbildība par katras, konkrētajā izglītības iestādē īstenotās izglītības programmas realizēšanu. Bauskas novada
dome no 1.septembra ir finansiāli atbalstījusi Bauskas Mākslas
un Bauskas Mūzikas skolas pedagogus, jo viņiem un arī Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas pedagogiem jaunie
pedagogu darba samaksas noteikumi stāsies spēkā no 2017.gada
1.janvāra.
Bauskas novada dome turpina finansēt dažādus interešu izglītības pulciņus novada izglītības iestādēs un Bauskas bērnu un
jauniešu centrā, nodrošina skolēnu mācību ekskursijas, skolēnu pārvadājumus, turpina katram novada bērnam un jaunietim
sniegt atbalstu izglītības ieguvē.
Ikvienam pedagoga darbam ir sava specifika, ko, iespējams,
citu profesiju pārstāvji pat nevar iedomāties. Reti kurā profesijā
strādājošajam ir obligāti jāpilnveidojas noteiktu stundu apmērā, jāiztur emocionālā un fiziskā slodze, pārslodze. Pedagogam
katru mācību gadu var mainīties darba slodze, tā ir atkarīga ne
tikai no skolēnu skaita, bet arī no specialitātes. Piemēram, vispārizglītojošā skolā matemātikas skolotājam ir lielāka slodze nekā
mūzikas skolotājam. Labs speciālists ir vienmēr pieprasīts. Pedagogam ir jāgrib, jāspēj uzklausīt un sadzirdēt savu skolēnu,
paceļoties bērna un līdzcilvēka līmenī, lai kopīgi ietu sadarbības
un abpusējas attīstības ceļu.
Aizritējis mācību gada pirmais darba cēliens, sācies rudens
brīvlaiks skolēniem un viņu vecākiem, kā arī citiem ģimenes locekļiem. Pedagogiem- konferences, tālākizglītības, profesionālās pilnveides kursi, metodiskais darbs, sevis pilnveide un mācību materiālu sagatavošana turpmākajam darbam.
Reformas būs arī izglītības saturā, tās ir ne tikai iezīmētas
valsts attīstības plānos, bet to pieprasa laiks un tehnoloģiju straujā attīstība. Jaunās audzināšanas darba vadlīnijas paredz, ka audzināšanas process ir pastāvīgs, un tas nozīmē, ka to īsteno ne
tikai mācību vai audzināšanas stundās, bet ārpusskolas aktivitātēs, pedagogiem sadarbojoties ar skolēna vecākiem un saviem
kolēģiem.
Nesenā konferencē Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības
kameras valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš nosauca septiņas
iezīmes, kas raksturo veiksmīgu cilvēku: radošuma spēja, elastīgums, darba tikums, atbildības izjūta, spēja komunicēt, spēja
strādāt komandā un prasme mācīties. Savukārt Līgas Meņģelsones, Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektores,
redzējumā lieliskais Latvijas jaunais cilvēks ir pašapzinīgs, pašpietiekams un drošs. Šie speciālisti devuši mūsu audzināšanas
darba, ikviena pedagoģiskās un cilvēciskās saskarsmes brīža
kvalitātes kontrolsarakstu.
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Vizīte

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
darba vizītē apmeklē Bauskas novadu

Tikšanās ar pašvaldības deputātiem un darbiniekiem
FOTO Zane Gorškova
27. oktobrī, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs ieradās darba
vizītē Bauskas novadā, kur tikās ar lauksaimniekiem un pārrunāja aktuālos jautājumus nozarē.
Vizītes laikā zemkopības ministrs tikās ar Bauskas novada
pašvaldības pārstāvjiem, lauku uzņēmējiem un zemniekiem, lai
apspriestu aktuālos jautājumus lauksaimniecībā. Tikšanās norisinājās Bauskas novada domē.

Vizītes laikā zemkopības ministrs apmeklēja SIA „Jaunkrasti”
tvaicēto dārzeņu pārstrādes ražotni Brunavas pagastā, kas lielākais pārtikas bietīšu ražotājs un būtisks darba devējs tuvākas un
tālākas apkaimes cilvēkiem.

Andra Matuļenko,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Apsveikums Valsts svētkos

Māra Bauvare, Bauskas novada administrācijas
Izglītības nodaļas vadītāja

Atceries
Neaizmirsīsim izkārt karogu novembrī
Saskaņā ar likumu „Par Latvijas valsts karogu”
– 11.novembrī – Lāčplēša dienā
– 18.novembrī – Latvijas Republikas proklamēšanas dienā pie iestādēm un dzīvojamām ēkām jāizkar
Latvijas valsts karogs

„Bauskas Novada Vēstis” lasāmas arī Bauskas novada mājas lapā www.bauska.lv
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Aktuāla informācija
PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2016.gada 16.novembrī Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības
nekustamo īpašumu (dzīvokļu) atklātas mutiskas izsoles ar augšupejošu soli:
1. Kalēju iela 1-11, Bauska, 23,7 m², sākumcena – EUR 1900,00, izsoles laiks plkst. 13.30.
2. Uzvaras iela 3-16, Gailīšu pag., 46,6 m², sākumcena – EUR 3500,00, izsoles laiks plkst. 13.45.
3. „Ceplis 12”- 7, Mežotnes pag., 25,2 m², sākumcena – EUR 800,00, izsoles laiks plkst. 14.00.
4. „Ceplis 12”- 8, Mežotnes pag., 26,8 m², sākumcena – EUR 900,00, izsoles laiks plkst. 14.15.
5. Bauskas iela 11-30, Dāviņu pag., 37,0 m², sākumcena – EUR 850,00, izsoles laiks plkst. 14.30.
6. „Uzvaras”- 4, Vecsaules pag., 31,8 m², sākumcena – EUR 250,00, izsoles laiks plkst. 14.45.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr.
LV66UNLA0050019706571, AS „SEB” banka, kods UNLALV2X un reģistrācijas maksa –
EUR 20.00 apmērā Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods UNLALV2X.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Bauskā 2016.gada 29.septembrī

Nr.12, (protokols Nr.22, 4.punkts)

Bauskas novada domes 2016.gada 29.septembra saistošie noteikumi
Nr.12 „Grozījumi Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra
saistošajos noteikumos Nr.32 „Bauskas novada pašvaldības nolikums”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu
Izdarīt Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr.32 „Bauskas
novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:
1. svītrot 11.3.7.apakšpunktu;
2. aizstāt 12.5.apakšpunktā vārdu „ūdenssaimniecība” ar vārdu „ūdens”;
3. svītrot 14.3.apakšpunktu.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

Labas pārvaldības principi valsts iestādēs
2. Esi atklāts!
Laba pārvaldība nozīmē arī atklātību. Tas nozīmē, ka valsts un pašvaldības iestādei pēc savas
iniciatīvas vai pēc cilvēka lūguma ir pienākums nodrošināt, lai sabiedrībai būtu pieejama informācija, kura ir iestādes rīcībā vai kuru iestādei ir pienākums radīt. Piemēram, cilvēkam ir tiesības prasīt informāciju par iestādes darbu, sniegtajiem pakalpojumiem, par iestādes paveiktā darba rezultātiem, iestādē nodarbināto personu skaitu, atalgojumu u.c. Šādas informācijas sniegšana nodrošina
veiksmīgu valsts pārvaldes un cilvēku sadarbību un uzlabo labu pārvaldību.
Taču jāatceras, ka iestāde nedrīkst sniegt informāciju par citu cilvēku datiem.

PIEŠĶIRTS EIROPAS SAVIENĪBAS FINANSĒJUMS
ČETRU SABIEDRISKI NOZĪMĪGU PROJEKTU
ĪSTENOŠANAI

Saņemts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums divu projektu īstenošanai, lai uzlabotu Īslīces kultūras nama pieejamību un stāvlaukumu kvalitāti.
Kā viens no nozīmīgākajiem kultūras infrastruktūras objektiem novadā tiek izmantots Īslīces
kultūras nams. Tas ir viens no lielākajiem un pasākumu ziņā noslogotākajiem kultūras namiem
Bauskas novadā. Tajā notiek gan vietējās nozīmes koncerti un pasākumi, gan Bauskas novada
pašvaldības un Latvijas mēroga pasākumi un konkursi, pieaugušo un skolēnu deju skates un starptautiski mūzikas festivāli. Ikdienā tajā darbojas 14 pulciņi (248 dalībnieki), kā arī šajā ēkā 2.stāva
telpās tiek nodrošināta Īslīces vidusskolas 5-gadīgo un 6-gadīgo skolēnu apmācība. Šis objekts ir
ar lielu kultūrvēsturisko un sabiedrisko nozīmīgumu (jo iestādes darbība nodrošina nemateriālā
kultūras mantojuma saglabāšanu) un ir publiski pieejams.
Īslīces kultūras nams tika uzbūvēts pirms vairāk kā četrdesmit gadiem. Pēdējos gados, pēc tā
iegūšanas pašvaldības īpašumā 2007.gadā, ir veikti dažādi rekonstrukcijas darbi, apkures nomaiņa,
gazifikācija, fasādes apdare, daļēja aprīkojuma atjaunošana. Taču kultūras nama esošo laukumu un
celiņu seguma nomaiņa un pieejamības uzlabošanas jautājumi vēl nav risināti. Esošo laukumu un
celiņu segums ir kritiskā stāvoklī, betona plāksnes izšķiebušās un sadrupušas, vietām atsegušās
armatūras drātis. Lietus ūdens novadīšana nav risināta, ir izveidojušies lokāli iesēdumi un bedres,
kur uzkrājas atmosfēras nokrišņu ūdens, līdz ar to daļa laukuma lietainā laikā atrodas zem ūdens.
Laukums un celiņi ir ne tikai vizuāli nepievilcīgi, bet arī apmeklētājiem veselībai bīstami.
Projekta „Īslīces kultūras nama pieejamības uzlabošana” mērķis ir veikt Īslīces kultūras
nama teritorijas labiekārtošanas darbus, esošo laukumu un celiņu atjaunošanu. Lai nodrošinātu
pilnvērtīgu kultūras pasākumu organizēšanu gan iekštelpās, gan ārpusē, drošu vidi kultūras nama
apmeklētājiem un skolniekiem, uzlabotu Īslīces kultūras nama pakalpojumu pieejamību, kvalitāti
un sasniedzamību un veicinātu nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu tiks veikta
laukumu un taciņu seguma nomaiņa - fiziskā stāvokļa un vizuālā izskata sakārtošana. Paredzamais
darbu rezultāts sekmēs konkrētā kultūras objekta sakārtošanu un minētās problēmas atrisināšanu.
Projektā paredzētās aktivitātes un investīcijas: esošo celiņu un laukumu betona plākšņu un strūklakas demontāža; jauna betona bruģakmens seguma ierīkošana; pandusa izveide pie ieejas durvīm
vides pieejamības nodrošināšanai personām ar īpašām vajadzībām, atbilstoši LVS standartiem, zāliena atjaunošana, dekoratīvo stādījumu dobju izveide. Labiekārtošanas darbu ietvaros paredzēts
izveidot vaļēju lietus ūdens novades sistēmu. Ūdens novade no laukumu teritorijas paredzēta ar
šķērskrituma palīdzību, novadot to uz blakus esošo zaļo zonu un tālāk uz Kaucītes upīti.
Kopējās projekta izmaksas 37 613,35 eiro, publiskais finansējums 33 852,01 eiro, Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums 3 761,34 eiro.
Otra projekta „Īslīces kultūras nama stāvlaukumu atjaunošana un paplašināšana” ietvaros
paredzēts risināt auto stāvlaukumu problēmu pie kultūras nama, jo arī esošā auto stāvlaukuma
segums ir sliktā stāvoklī, lietus ūdens novadīšana nav risināta, ir izveidojušies lokāli iesēdumi un
bedres, kur uzkrājas atmosfēras nokrišņu ūdens, līdz ar to daļa laukuma lietainā laikā atrodas zem
ūdens. Laukuma platība ir nepietiekama, jo pasākumu laikā nav kur novietot autobusus un automašīnas. Tās tiek novietotas uz Liepu ielas un abās pusēs uz ceļa V1026 Siliņi – Krievgaļi – Lietuvas
robeža, kas būtiski apdraud visu satiksmes dalībnieku (gājēju, velobraucēju, autobraucēju) drošību.
Lai nodrošinātu pilnvērtīgu kultūras pasākumu organizēšanu gan iekštelpās, gan ārpusē, drošu vidi
kultūras nama apmeklētājiem un skolniekiem, uzlabotu satiksmes drošību, Īslīces kultūras nama
pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību, tiks veikta esošā stāvlaukuma atjaunošana fiziskā stāvokļa un vizuālā izskata sakārtošana, kā arī veikta stāvlaukuma paplašināšana, izbūvējot
to 1363m2 platībā. Paredzamais darbu rezultāts sekmēs minētās problēmas atrisināšanu.
Projektā paredzētās aktivitātes: esošā laukuma atjaunošana ~1124m2 platībā, jauna stāvlaukuma izbūve ~1363 m2 platībā. Projektējamie (jaunie) stāvlaukumi paredzēti kā esošo stāvlaukumu
paplašinājumi, lai būtu iespēja pēc iespējas vairāk transportlīdzekļus novietot pie Īslīces kultūras
nama pasākumu norises laikā. Ūdens novade no laukumu teritorijas paredzēta ar šķērskrituma palīdzību, novadot to uz blakus esošo zaļo zonu un tālāk uz Kaucītes upīti. Pēc stāvlaukuma izbūves
paredzēts sakārtot un izveidot zālāju.
Kopējās projekta izmaksas 60 779,08 eiro, publiskais finansējums 45 000,00 eiro, Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums 15 779,08 eiro.
Minētie būvdarbi tiks veikti 2017.gada jūlija un augusta mēnešos, lai netraucētu dažādu kultūras
pasākumu norisi gada pirmajā pusē.

Nozīmīgi restaurācijas darbi tiks veikti Lejenieku
muzejā Ceraukstes pagastā

Novembrī
•
•
•
•
•

9.novembrī plkst.10.00 – Sociālo un veselības lietu komitejas sēde;
9.novembrī plkst.15.00 – Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas sēde;
10.novembrī plkst.14.00 – Vides un attīstības komitejas sēde;
17.novembrī plkst.9.00 – Finanšu komitejas sēde;
24.novembrī plkst.14.00 – novada domes sēde.

1959.gadā dzejnieka Viļa Plūdoņa dzimtās mājas „Lejenieki” Bauskas rajona Ceraukstes pagastā tika iekļautas memoriālo māju sarakstā, lai glābtu tās no bojāejas. Līdz 1966.gadam „Lejenieki”
bija apdzīvoti, taču pakāpeniski sākās istabu atbrīvošana, un 1966.gada 5.jūnijā tika atklāta pirmā
Vilim Plūdonim veltītā ekspozīcijas istaba.
Oficiāla memoriālā muzeja statuss „Lejeniekiem” tika piešķirts 1968.gada 20.martā. Kopā ar
muzeja statusa piešķiršanu tika noteikts, ka „Lejenieki” ir sena un tradicionāla Zemgales lauku sēta.
Dzejnieka V. Plūdoņa muzeja ”Lejenieki” ansamblis – sastāv no dzīvojamās mājas un virknes
saimnieciska rakstura celtņu, kas kopā veido tipisku Zemgales viensētas apbūves kompleksu. Ansamblis ir valsts nozīmes kultūras vēstures piemineklis (aizsardzības Nr. 8, apstiprināts ar Kultūras
Ministrijas 29.10.1998 rīkojumu Nr. 128) ar lielu kultūrvēsturisko un sabiedrisko nozīmīgumu un
ir publiski pieejams.
1996.gadā dzejnieka Viļa Plūdoņa dēlam Varimantam Plūdonim tika atjaunotas īpašuma tiesības
uz „Lejenieku” māju mantojamo zemi un ēkām Bauskas rajona Ceraukstes pagastā. Pateicībā par
ieguldīto darbu sava tēva, dzejnieka Viļa Plūdoņa piemiņas saglabāšanā un memoriālā muzeja izveidošanā un iekārtošanā „Lejeniekos” Varimants Plūdons 1998.gada 17.jūlijā ar līgumu dāvināja
„Lejenieku” nekustamo īpašumu – ēkas un 45,7ha zemi ar mežu – Ceraukstes pagastam. Dāvinājuma līgumā Varimants Plūdons ietvēris nosacījumu, ka pagastam, iegūstot šo īpašumu, ir pienākums
arī turpmāk uzturēt, labiekārtot un pilnveidot dzejnieka Viļa Plūdoņa memoriālo muzeju. Muzeja
galvenā funkcija ir vēstīt par dzejnieka V. Plūdoņa dzīvi un daiļradi, bet paralēli tam apmeklētāji
aicināti iepazīties arī ar Zemgales lauku sētu, kas atrodas skaistā, gleznainā vietā Mēmeles upes
krastā, un izdzīvot gadskārtu tradīcijas. „Lejenieki” saglabājuši Zemgales tradicionālās lauku sētas
raksturu un vidi.
Kūts un klēts ēkas līdz mūsu dienām saglabājušās nepilnā apjomā. Kūts (pašlaik dēvēta par
ratnīcu), kura novietota paralēli dzīvojamai mājai pagalma pretējā pusē un savulaik bijusi apjomīgākā sētas saimnieciskās apbūves celtne, laika gaitā zaudējusi abos galos piebūvētos šķūņus,
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savukārt perpendikulāri tai novietotā klēts, kas saglabājusies līdz mūsu dienām, ir tikai aptuveni
trešdaļa no būves, kāda šeit atradās vēl salīdzinoši nesenā pagātnē. Abas saimnieciskās ēkas ne vien
zaudējušas daļu no saviem sākotnējiem apjomiem, bet arī vairākkārtīgi pārbūvētas, visu padomju
periodu lietotas tiešajiem saimnieciskiem mērķiem un rezultātā līdz mūsu dienām nonākušas sliktā
tehniskā un vizuālā stāvoklī. Neraugoties uz nopietnajiem apjomu zudumiem, klēts kopā ar kūti un
dzīvojamo māju joprojām veido pagalmu ierobežojošo ēku ansambli un šādā nozīmē ir nozīmīgi
kultūrainavas elementi.
2013.gadā tika veikta arhitektoniskā izpēte ar mērķi konstatēt un fiksēt vēl šobrīd pastāvošās
ēku oriģinālās substances un izstrādāta restaurācijas programma, lai rezultātā noteiktu optimālākos
priekšlikumus ēku restaurācijai un integrācijai šodienas muzeja dzīvē. Izpētes veikšana ir kļuvusi
par aizsākumu muzeja ilgtermiņa uzdevumam – pamazām sakārtot visu līdz mūsdienām nonākušo
vēsturisko ansambļa apbūvi, savedot tehniskā kārtībā katru no vēsturiskajai apbūvei piederīgajām
celtnēm un, rekonstruējot memoriālā muzeja vidi, nodrošināt to turpmāku pastāvēšanu, atgriežot
vēsturiskās viensētas ainaviskās un kultūras vērtības.
Projekta “Viļa Plūdoņa muzeja klēts restaurācija” mērķis ir veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, veicot klēts restaurāciju un atjaunošanu, padarot to pieejamu sabiedrībai dažādu sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai. „Lejenieku” klēts, kura celta 1879.gadā, ir vienstāvīga,
plānā taisnstūra formas ēka, segta ar divslīpju jumtu. Pēc otrā pasaules kara daļā klēts bija ierīkota
kūts, kas nodarīja ēkai tik lielus postījumus, ka to visā apjomā nebija iespējams saglabāt. Līdz ar
to lielākos pārveidojumus klēts ēka piedzīvoja, kad tika nojaukts vāgūzis un pusgraudnieka klētis, kuras atradās zem viena jumta. Pagājušā gadsimta 70.gados klētij tika uzbūvēta jauna jumta
konstrukcija un uzlikts skaidu jumts, tāpat ar dēļiem nosegti zelmiņi un gala siena. Šie pasākumi
nodrošināja klēts oriģinālo daļu saglabāšanu, tomēr arī to stāvoklis šobrīd ir kritisks. Klēts ir cietusi
virkni pārveidojumu, taču neskatoties uz autentisko elementu zudumiem un slikto tehnisko stāvokli, ēka ir restaurējama, atjaunojot klēts sākotnējo izskatu.
Projektā paredzēta klēts ēkas restaurācija tās sākotnējā apjomā maksimāli autentiskā izskatā,
atjaunojot arī zudušo klēts daļu. Tas ietver demontāžas darbus, zemes darbus, pagaidu konstrukciju
izveidošanu esošā karkasa stiprināšanai, pamatu mūrējuma atjaunošanu, bojāto un deformēto akmeņu nomaiņu, tīrīšanu, sienu un būvju karkasa konstrukcijas restaurāciju un atjaunošanu, grīdas
pamatnes atjaunošanu, griestu un durvju restaurāciju un atjaunošanu, apdares darbus, zibensaizsardzības sistēmas uzstādīšanu u.c. darbus.
Kopējās projekta izmaksas 97 507,03 eiro, publiskais finansējums 45 000 eiro, Bauskas novada
pašvaldības līdzfinansējums 52 507,03 eiro.
Projekta “Viļa Plūdoņa muzeja ratnīcas restaurācija” ietvaros plānots veikt ratnīcas restaurāciju un atjaunošanu. Uz izpētes brīdi pastāvošās kūts ēkas, kas šobrīd tiek dēvēta par ratnīcu,
divslīpju jumta konstrukcija darināta salīdzinoši nesen, un tajā izmantotie materiāli un darba kvalitāte liecina, kas tas, visticamāk, darīts vai nu pēdējos padomju varas gados (20. gs. 70. – 80. gadi),
vai pašos pirmajos atjaunotās Latvijas Republikas neatkarības gados. Jumta konstrukcija darināta
ārkārtīgi pavirši, izmantojot gan dažāda šķērsgriezuma un vecuma (resp., arī atgūtus) materiālus,
un iegūstot visai neprecīzu, no ideālas ģeometrijas tālu jumta formu. Ratnīcas telpas pārsegums
rada bažas par tā nestspēju, jo uzkāpjot kūtsaugšā, jākonstatē, ka salīdzinoši plānie dēļi pie esošā
atstatuma starp sijām zem cilvēka svara stipri ieliecas, un arī atsevišķu dēļu stāvoklis (tos bojājusi
trupe un koksnes kaitēkļi) rada zināmu apdraudējumu. Vairākas sijas un īpaši pārseguma dēļus
smagi bojājuši koksnes kaitēkļi, bet atsevišķi konstrukcijas elementi ir kaitēkļu pilnībā saēsti. Zemā
jumta konstrukcijā izmantoto būvniecības materiālu un būvdarbu kvalitāte novedusi pie tā, ka ēkas
jumta ģeometrija ir neprecīza un tā konstruktīvā izturība – apšaubāma. Atsevišķās vietās jumta kore
ielīkusi un jumta konstrukcija ir nosvērusies ZA virzienā.
Projektā paredzēta jumta restaurācija/rekonstrukcija, griestu pārseguma rekonstrukcija, ēkas
fasādes restaurācija (atjaunojot vēlāk aizbūvēto durvju ailu, likvidējot vēlāk izbūvētās logailas
un rekonstruējot ēkas sākotnējo apdari – balsinājumu ar logailu, stūra rustu un cokola dekoratīvo krāsojumu), logu un durvju nomaiņa (maksimāli autentiskā izskatā), ēkas elektroinstalācijas
rekonstrukcija, grīdas betonēšana, pamatu rekonstrukcija/ pastiprināšana un drenāžas ierīkošana.
Kopējās projekta izmaksas 100 977,79 eiro, publiskais finansējums 45 000 eiro, Bauskas novada
pašvaldības līdzfinansējums 55 977,79 eiro.
Restaurācijas darbi plānoti 2017.gada pavasara un vasaras mēnešos.

Jolanta Kalinka, projektu vadītāja

Bauskas Kultūras centrā iespējams iegādāties
biļetes uz pasākumiem visā Latvijā
Bauskas Kultūras centrs šajā rudenī cītīgi strādājis, lai uzlabotu baušķenieku ērtības tieši Latvijas kultūras, izklaides un sporta
pasākumu biļešu iegādes sakarā, piedāvājot vienuviet divu Latvijā
lielāko biļešu tirdzniecības uzņēmumu pakalpojumus.
Jau 6 gadus baušķeniekiem Kultūras centra kasē ir iespēja iegādāties SIA „Biļešu paradīze” tirgotās biļetes, kas līdz šim arī ļoti daudzskaitlīgi ir izmantota. Būtiski, ka, kasē iegādājoties „Biļešu paradīze” pasākumu biļetes, nav jārēķinās ar papildu komisijas
maksu.
Kopš 2016. gada 12. oktobra kasē ir iespējams iegādāties biļetes, ko izplata SIA „Biļešu serviss”.
Jāpiebilst, ka, iegādājoties „Biļešu servisa” biļetes kasē, ir jārēķinās ar pakalpojuma sniedzēja noteikto EUR 0,90 papildu komisijas maksu, savukārt, pērkot tās internetā bilesuserviss.lv, komisijas
maksa ir EUR 0,60.
Kā stāsta Bauskas Kultūras centra direktors Jānis Dūmiņš: „Ļoti bieži cilvēki nāca pie mums un
interesējās par biļešu iegādi uz pasākumiem, kuru biļetes bija nopērkamas „Biļešu servisa” kasēs,
diemžēl nācās iedzīvotājus aicināt doties iegādāties biļetes uz citām tirdzniecības vietām, tāpēc
priecājamies par jauno sadarbību ar „Biļešu servisu”, jo šobrīd varam piedāvāt Bauskas novada
iedzīvotājiem iegādāties biļetes uz gandrīz visiem Latvijā notiekošajiem pasākumiem. Arī turpmāk
mēs domāsim par novada iedzīvotāju ērtībām un vēlmēm, lai nodrošinātu kvalitatīvus kultūras pasākumus Bauskā un veicinātu Latvijas kultūras un izklaides pasākumu pieejamību Bauskas novada
iedzīvotājiem.”
Izceļot dažus pasākumus no plašā notikumu klāsta Bauskā šajā rudenī, Kultūras centrs novada
iedzīvotājus aicina apmeklēt amatiermākslas kolektīvu sezonas atklāšanas koncertu 5.novembrī(ieeja bez maksas), tāpat Lāčplēša dienas un Latvijas svētku pasākumus, savukārt kasē jau tagad
iespējams iegādāties biļetes uz spilgtās džeza dziedātājas Kristīnes Prauliņas un Mirage Jazz Orchestra koncertu, kas Kultūras centrā notiks 25.novembrī.
Bauskas Kultūras centra kase strādā katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 18.00, sestdienās no
plkst.9.00 līdz 14.00, kā arī pasākuma dienā stundu pirms pasākuma sākuma.

Jānis Bukšs, sabiedrisko attiecību speciālists
Bauskas Kultūras centrs, www.kultura.bauska.lv

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

Ar Bauskas un apkārtnes piedāvājumu iepazīstas
ārvalstu tūrisma speciālisti un žurnālisti
Bauskas TIC pēdējā mēneša laikā aktīvi strādājis pie tūrisma profesionāļu un žurnālistu vizīšu
organizēšanas, lai par Bauskas puses labākajiem tūrisma piedāvājumiem uzzinātu gan ārvalstu viesi, gan tūrisma profesionāļi.

Tā 5.oktobrī, starptautiskā Baltic Connecting darba semināra ietvaros, iepazīt Bauskas un Rundāles pils piedāvājumu ieradās 17 Ķīnas tūrisma speciālisti. 12. un 13.oktobrī ar Bausku iepazinās
žurnāliste no Izraēlas. Vizītes laikā viņa bija ne tikai Bauskas, Rundāles un Mežotnes pilī, bet arī
Bauskas muzejā, lai iepazītos ar ekspozīciju par ebrejiem. Zīmīgi, ka šīs vizītes laikā, pateicoties
tūrisma uzņēmēju atsaucībai un pretimnākšanai, žurnāliste mūsu pusē nakšņoja divas naktis - Mažmežotnes muižā un viesnīcā Rixwell Bauska Hotel, kā arī vakariņoja gan muižā, gan restorānā
“Mūza”. Šīs divas vizītes finansēja LIAA un atbalstīja arī tūrisma pakalpojumu sniedzēji.
No 5. līdz 6.novembrim Bauskas TIC uzņems Latvijas Profesionālo gidu asociācijas biedrus.
Divu dienu vizītes laikā gidi iepazīs Vecumnieku, Bauskas un Rundāles novada tūrisma pakalpojumu sniedzēju piedāvājumu „Bagātā Zemgale”. Šo vizīti finansiāli atbalsta Bauskas un Vecumnieku
novada pašvaldība un tūrisma pakalpojumu sniedzēji, piedāvājot īpašas cenas pakalpojumiem.
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

Izdoti jauni tūrisma materiāli
Bauskas TIC oktobra beigās no tipogrāfijas „Karšu izdevniecības Jāņa sēta” saņēmis „Bauskas pilsētas plānu” un brošūru „Bauskas rātsnams”. Pilsētas plāns izdots 7000 eks. un tas
ir viens no pieprasītākajiem materiāliem ne tikai TIC, bet arī
viesnīcās, apskates objektos un kafejnīcās. Plānā atrodama informācija par galvenajiem apskates objektiem latviešu, krievu
un angļu valodā. Reklāmas brošūra „Bauskas rātsnams” izdota
pirmo reizi latviešu (3000 eks.), krievu un angļu valodā (katrā
pa 1500 eks.). Brošūra tiks dalīta tūrisma izstādēs un gadatirgos, tajā ir atrodama informācija par rātsnamā pieejamajiem
pakalpojumiem – svaru un mēru ekspozīciju, rātsnama interjera ekspozīciju, laulību ceremonijām, TIC un Dzimtsarakstu
nodaļu.

Inese Turkupole-Zilpure, Bauskas TIC vadītāja

Bauskas patriotiskā kafejnīcu nedēļa jau no
11. līdz 20.novembrim
Bauskas
TIC
sadarbībā ar Bauskas, Iecavas un
Rundāles novada
desmit ēdināšanas
uzņēmumiem novembrī organizēs
jau trešo Bauskas
patriotisko kafejnīcu nedēļu. Šī tradīcija tika uzsākta
tieši pirms gada un
guva lielu vietējo
iedzīvotāju atsaucību, tāpēc tika nolemts šo pasākumu
organizēt arī 2017.gada februārī, kad tika svinēta Lietuvas un Igaunijas Neatkarības diena ar šo
valstu īpašiem ēdieniem. Šobrīd kafejnīcas vēl aktīvi strādā pie ēdienu izstrādes un dalības noteikumiem, bet jau 3.novembrī mājas lapā www.visit.bauska.lv, www.facebook.com/Bauskasediens,
www.bauska.lv būs atrodama visa informācija. Aicinām valsts svētkus svinēt šajās desmit kafejnīcās baudot īpašus svētku ēdienus!

Inese Turkupole-Zilpure, Bauskas TIC vadītāja

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 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
5.novembrī Bauskā atgriežas 2.[BIZNESA] labo
darbu un ideju akselerators 2016
Turpinot iedibināto tradīciju, radošā apvienība „Vizuālās kultūras klubs” sadarbībā ar „BM studio ZEMGALE”, Bauskas Biznesa Inkubatoru, Bauskas Biznesa bibliotēku un Bauskas novada
domi, programmas „DOMĀTS.DARĪTS.RADĪTS” ietvaros, 5.novembrī, Bauskā rīko 2.[BIZNESA] labo darbu un ideju akseleratoru 2016.
2015.gadā akseleratora mērķis bija iepazīstināt Bauskas un Rundāles novada jauniešus ar multimediju tehnoloģijām un kopīgi rast risinājumus, kā tās var pielietot Bauskas un kaimiņu novadu
dzīves kvalitātes uzlabošanai.
Akselerators deva spēcīgu impulsu jauniešiem apvienoties un nodibināt Jauno producentu centru „BM studio BAUSKA”, kas 9 mēnešu laikā no iniciatīvas grupas izauga par spēcīgu un kreatīvu komandu ar struktūrvienībām Bauskas un Rundāles novadā, sadarbības partneriem Tērvetes,
Vecumnieku, Iecavas, Preiļu, Kārsavas novadā un Rīgā, kā arī iespaidīgu portfolio un piedalīšanos
vairākos komercprojektos arī ārpus Latvijas.
Gads riņķī un nu mūs gaida jauni izaicinājumi – (1) kā praksē ar maksimālu atdevi realizēt gada
laikā iekrātās zināšanas, sakaru un profesionālo iemaņu bagāža, (2) kā iedrošināt jauniešus sapņot
un ticēt savu ideju dzīvotspējai, un daudz kas cits
Šogad paplašināsies arī dalīdnieku loks – jau tagad savu interesi piedalīties izrādīja arī Tērvetes
un Vecumnieku novada jaunieši.
Dalībniekus gaida saspringta programma – īsa praktiskā apmācība, iedvesmojošie uzņēmēju
stāsti un dienas beigās tradicionāla publiskā ideju prezentācija. Organizatoru plānos ietilpst šādu
pasākumu organizēšana uz regulārās bāzes. Ir paredzēts izveidot atbalsta sistēmu tālākai saģenerēto
ideju attīstīšanai un pārvēršanai par reāliem biznesa veiksmes stāstiem.
Jāsaprot, ka attīstoties finanšu un ražošanas iespējām, kā arī jauniem darbības virzieniem, bieži
vien uzņēmēja ģeogrāfiskā atrašanās vieta vairs nav svarīga – veiksmes stāsti slēpjas idejas oriģinalitātē, dzīvotspējā un paša uzņēmēja neatlaidībā, ko kopā ar Bauskas Biznesa Inkubatora pārstāvjiem arī mēģināsim uztaustīt un attīstīt tālāk.
Tāpēc 2.[BIZNESA] labo darbu un ideju akseleratora 2016 organizatori aicina visus Bauskas,
Rundāles u.c. novadu iedzīvotājus vecumā no 13 līdz 20 gadiem, lai, pieņemot XXI.gs. izaicinājumus, atrastu vēl neaizpildītas biznesa nišas un radītu oriģinālas idejas esošo problēmu risināšanai.
Esam pārliecināti, ka kādam tas notiekti būs labs sākums, lai, pārvarot nedrošību un kūtrumu,
spertu pirmo soli SAVA biznesa uzsākšanai.
Dalība akseleratorā bez maksas. Pasākumam var pieteikties tiešsaistē: ej.uz/domatsdaritsradits
2016 vai klātienē, Bauskas Biznesa Inkubatorā (Katoļu iela 3), 5.novembrī no 9.00-10.00.

Dmitrijs Ščegoļevs, BM studio ZEMGALE

info@vkklubs.org
mob.: 29462055, e-pasts: bmstudio.bauska@gmail.com
LAIKS

AKTIVITĀTE

VIETA

5.novembris, 2016
9:00-10:00

Dalībnieku reģistrācija

BBI telpas

10:00-10:35

BIA atklāšana un ievads Biznesa iespējās reģionā

BBI telpas

10:35-10:50

Ievads projektu vadīšanā

BBI telpas

10:50-11:00

Stāstu stāstīšana un vizualizācijas loma biznesā

BBI telpas

11:10-11:20

PAUZE

11:20-11:40

Iepazīšanās un sadalīšanās komandās

BBI telpas

11:40-13:00

Praktiskā daļa: ideju ģenerēšana un attīstīšana

BBI telpas

11:40-13:00

1. IDEJAS PREZENTĀCIJA

13:00-16:00

Praktiskā daļa: ideju ģenerēšana un attīstīšana

16:00-16:30

2.IDEJAS PREZENTĀCIJA

16:30-17:00

PAUZE

17:00-18:00

PUBLISKĀ PREZENTĀCIJA

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

BBI telpas

Patriotiskās aktivitātēs Bauskā vienosies
ap 300 jauniešu

Bauskas novada dome

Iesākot patriotisko mēnesi, Bauska vismaz uz divām dienām kļūs par Latvijas patriotisma galvaspilsētu, jo 3. un 4.novembrī šeit norisināsies pasākums „Latviešu karavīrs laikmetu griežos”. Pasākums pulcēs ap 300 jauniešu vecumā līdz 18 gadiem no dažādām Latvijas jaunatnes organizācijām
- Jaunsardzes, biedrības „Latvijas mazpulki”, biedrības „Latvijas Skautu un Gaidu centrālā organizācija”, kā arī Bauskas novada skolu jaunatne.
Jaunieši Bauskā ierodas 3.novembrī, kad vēlā vakarā viņiem ieplānota pirmā vērienīgā aktivitāte nakts orientēšanās skrējiens ar šķēršļu joslām Bauskā un tās apkārtnē. Nākamajā dienā, 4.novembrī,
rīta pusē biedrības „Latvijas ģenerāļu klubs” pārstāvji tiksies ar skolu jaunatni visās Bauskas novada
skolās. Savukārt pasākuma dalībniekiem - jauniešiem - sagatavota iespēja nelielā ekskursijā iepazīties
ar Bauskas novadu, apskatot Krišjāņa Berķa pieminekli Īslīces pagastā, Bauskas Tūrisma un informācijas centru, Rīgas Motormuzeja filiāli Bauskā, Bauskas pili, atpūtas kompleksu “Miķelis” Gailīšu
pagastā, Bauskas muzeju un Bauskas Svētā gara baznīcu. Bauskas novada pašvaldība sirsnīgi pateicas
apskates objektu pārvaldītājiem un īpašniekiem, īpaši atpūtas kompleksam “Miķelis” un CSDD Rīgas
motormuzejam, kas sniedz iespēju jauniešiem ekskursijas muzejos apmeklēt bez maksas.
4. oktobrī plkst.12 Bauskas novada iedzīvotāji Rātslaukumā aicināti iepazīties ar Nacionālo bruņoto spēku (NBS), policijas, robežsardzes, ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ieročiem un ekipējumu.
Plkst.13 ir plānota piemiņas koku stādīšana Korfa dārzā.
Pasākuma ietvaros bija izsludināts konkurss “Bauskas novada patriotiem pa pēdām”, kurā varēja
iesniegt ar tēmu saistītus dažādas formas darbus – esejas, stāstus, intervijas, atmiņu apkopojumus,
video, ilustrācijas un fotogrāfijas. Bauskas Kultūras centrā dalībniekiem organizētā svinīgā pasākuma
laikā notiks konkursa un orientēšanās sacensību uzvarētāju apbalvošana, sarunas ar karavīriem, paneļdiskusija ar biedrības „Latvijas Ģenerāļu klubs” pārstāvjiem, kā arī patriotisku noskaņu caurvīts
koncerts. Tajā pasākuma dalībniekus priecēs bērni un jaunieši no Bauskas sākumskolas un Bauskas
Bērnu un jauniešu centra.
Aicinājumam pagodināt pasākumu ar savu klātbūtni atsaukušās arī augstas amatpersonas. Pasākumu Kultūras centrā apmeklēs Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece un Aizsardzības ministrs
Raimonds Bergmanis. Starp dažādajām aktivitātēm 4.oktobrī plkst.12 Bergmaņa kungam paredzēta
arī tikšanās ar Bauskas novada domes deputātiem. Tāpat sarīkojumā piedalīsies NBS Apvienotā štāba
priekšnieks/komandiera vietnieks brigādes ģenerālis Leonīds Kalniņš, Zemessardzes komandieris Ainārs Ozoliņš, Valsts izglītības satura centra vadītāja vietniece Agra Bērziņa.
4.novembra vakarā, ap plkst. 17.30, iecerēts lāpu gājiens no Bauskas Kultūras centra uz pieminekli
„Par Latvijas brīvību kritušajiem”, kura norisi aicināts vērot ikviens interesents. Pie pieminekļa paredzēta svinīgā gaismas nodošanas ceremonija.
2011. gadā biedrība „Latvijas ģenerāļu klubs” aizsāka jaunu tradīciju - neilgi pirms Lāčplēša dienas
ārpus Rīgas organizēt patriotiska rakstura izglītojošus pasākumus, lai veidotu jauniešos dziļāku izpratni par Lāčplēša dienas un 18. novembra nozīmi Latvijas vēsturē, skaidrotu armijas un karavīra lomu
gan vēsturē, gan mūsdienās. 2011. gadā šāds pasākums notika Trikātā, 2012. gadā ― Jēkabpilī, 2013.
gadā ― Skrundā, 2014. gadā ― Balvos, 2015. gadā ― Daugavpilī. Šogad tas risināsies Bauskā, un
nākamgad pasākuma aktivitātes plānots īstenot kādā no Sēlijas novada pašvaldībām.
Pasākumu organizē biedrība „Latvijas ģenerāļu klubs”, Bauskas novada pašvaldība, Jaunsardzes un
informācijas centrs. Atbalsta ― Aizsardzības ministrija un Nacionālie bruņotie spēki, Rīgas Brīvosta.

Līnijdeju grupa „Hot Boots” svin 15 gadu jubileju
22. oktobra vakarā savu 15 gadu darbības jubileju svinēja Bauskas Kultūras centra līnijdeju grupa „Hot Boots”, pulcējot savus draugus un līnijdeju grupas arī no citām Latvijas pilsētām.
Viens no jubilejas vakara īpašajiem notikumiem bija Bauskas novada pašvaldības Atzinības
raksts par radošo darbību un Bauskas novada atpazīstamības veicināšanu un EUR 300 naudas balvas pasniegšana kolektīvam, savukārt kolektīva vadītājai Aijai Kurdeko piešķirts Bauskas novada
pašvaldības Atzinības raksts par radošumu un neatlaidību dejas mākslas attīstībā un Bauskas novada popularizēšanu, ko pasniedza domes priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks. Līnijdejotājus sveica
arī Bauskas Kultūras centra direktors Jānis Dūmiņš, dāvājot kolektīvam fotosesiju pie fotogrāfa
Jāņa Paļuļa. Viesu kolektīvi, kas piedalījās svinībās, katrs bija sagatavojuši vienu deju, lai sveiktu
jubilārus.
Vakara gaitā gan jubilāri, gan viesi vienojās kopīgā līnijdeju sadancī un turpināja jubilejas svinības neformālā gaisotnē.

Jānis Bukšs, sabiedrisko attiecību speciālists
Bauskas Kultūras centrs, www.kultura.bauska.lv

Zane Gorškova, sabiedrisko attiecību speciāliste
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Aktualitātes novadā
Karjeras nedēļā skolu audzēkņiem tiek piedāvāta daudzpusīga iespēju programma
Visā Latvijā no 10.-14. oktobrim norisinājās Karjeras nedēļa.
Bauskā tā notika pirmo reizi ar plašu pasākumu programmu.Karjeras
nedēļā Bauskas novadā kopā piedalījās 2777 pirmsskolēni, skolēni
un jaunieši.
Pirmsskolniekiem, skolēniem un jauniešiem Karjeras nedēļā tika
piedāvāti 5 ārpusskolu pasākumi, kuros piedalījās 782 skolēni no
visa Bauskas novada skolām.
Skolās viesojās dažādu profesiju pārstāvji, piemēram, šefpavāri, militārās jomas pārstāvji, treneri, juristi, mediķi, fotogrāfi, elektriķi, frizieri un citi. Arī pašiem audzēkņiem bija iespēja apmeklēt
uzņēmumus un iestādes, kurās varēja izzināt profesiju specifiku.

• Kas man ir jāprot, jāzina, jāspēj, lai nākotnē būtu veiksmīgs? „ Patīk, varu, padodas”
• Ko es varu darīt šodien, lai rīt strādātu savā sapņu profesijā? „ Aizmirst vārdus- nevaru, nepatīk,
man nesanāk!”
• Kurš man var palīdzēt ceļā uz manu sapņu karjeru? „Vecāki, izglītība, draugi un pacietība”
• Kāds ir ideāls darbs/profesija? „Darbs, kas sagādā prieku”.
Gūtie secinājumi pēc pasākuma:
1. Ikkatram bērnam jaunietim bija iespēja izteikt savu viedokli par karjeru piedaloties aktivitātēs,
konkursos.
2. Tika veicinātas bērnu un jauniešu savstarpējās sadarbības prasmes un radošā darbība.
3. Bērniem, jauniešiem bija iespējams tikties ar populāriem, sabiedrībā labi pazīstamiem cilvēkiem- iedvesmas paraugiem, kas ir daudz sasnieguši savā karjerā.
4. Tika veicināta sadarbība starp skolām un sabiedrību.
5. Vispozitīvākās atzinās tika sagaidītas no bērniem un jauniešiem.
6. Tika aktualizēta karjeras izglītības loma skolās.
Karjeras izglītības tēmas ir iekļautas klases audzināšanas darbā, un tā jau ir dažu
skolu mācību un audzināšanas procesa sastāvdaļa.
Papildus akcentējot karjeras izglītību, protams, tiek pilnveidots un radīts daudzveidīgāks mācību process, kas balstīts uz kompetencēm un dzīves praktisko darbību.
Jebkurā izzinošā pasākumā ieguvēji ir visas iesaistītās personas. Arī profesiju
pārstāvjiem bija iespēja vairāk sajust savas profesijas nozīmīgumu un pamanāmību.
Bērniem, jauniešiem, pedagogiem un vecākiem Karjeras nedēļa ļoti patika, to
pierāda izteiktais novērtējums un klašu iesūtītās atsauksmes.
Vēl joprojām Karjeras kompass griežas- atvērts savu interešu izzināšanai.

Bauskas novada Izglītības nodaļa pateicas
par atsaucību Karjeras nedēļā:

Pirmajā dienā Karjeras nedēļas pasākumu atklāja Bauskas novada astoņu skolu audzēkņi Bauskas
Valsts ģimnāzijas telpās. Lai aktivizētu skolēnu līdzdalību, iepriekš tika sagatavoti mājas uzdevumi
katrai skolu komandai- „Iegriežam karjeras kompasu”. Mājas darbā bija jāsagatavo vimpeli un komandas saukli, un jāprezentē savas skolas plānotās aktivitātes Karjeras nedēļā.
Interesanti bija vērot pirmsskolas audzēkņu degsmi, interesi un prieku par iespēju piedalīties Karjeras nedēļas aktivitātēs. Tika piedāvātas interesantas rotaļnodarbības, kurās
ietvertas karjeras tematika attiecīgajā vecumposmā. Daudziem bērniem bija iespēja doties ekskursijās, bija iespēja tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, piedalīties muzikālā noslēguma pasākumā, prezentēt kolektīvos darbus, kuros iesaistījās arī vecāki. Gan
pirmsskolas skolotājiem, audzēkņiem un viņu vecākiem šāda veida pasākums bija kas
jauns, bet bez vilcināšanās visi aktīvi iesaistījās un arī nākamajā gadā izteica vēlmi par
dalību. Arī mazie pirmsskolnieki sajuta to, ka ir valsts mēroga daļiņa.
Bauskas novadā bija iespējams atraktīvi iepazīties ar inženierzinātņu būtību, to pielietojumu un karjeras iespējām nākotnē. Autobusu - ceļojošo mācību laboratoriju – bija
iespēja apmeklēt 132 jauniešiem. Katra nodarbība ilga 40 minūtes, kopā notika 10 nodarbības. Instruktori prezentēja darba pieredzi mašīnbūves nozarē. Jaunieši ar lielu aizrautību mēģināja darboties ar reālām iekārtām. Liela daļa jauniešu izteica vēlmi savu nākotni
saistīt ar inženierzinātnēm.
Šogad Karjeras nedēļas organizēšanā sadarbojāmies ar Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju (RPIVA) Bauskas filiāli, kurā 13.oktobrī 60 skolēniem piedāvāja
Karjeras konsultējošās stacijas (randiņš ar karjeras konsultantu, Es- students, Motivācijakāpēc man vajag strādāt un mācīties, Veiksmes likumi karjeras veidošanā). Divu stundu
garais ceļojums pagāja nemanot un no dalībnieku puses tika pozitīvi novērtēts. Viņi teica
atzinīgus vārdus RPIVA pārstāvjiem par interesanto, vērtīgo pasākumu.
Bauskas Centrālās bibliotēkas Biznesa bibliotēka sadarbībā ar Bauskas Valsts ģimnāzijas sociālo zinību skolotāju aktīvi iesaistījās Karjeras nedēļas organizēšanā. Rīkotajās
aktivitātēs iesaistījās 10.-12. klašu audzēkņi. Bauskas CB jauniešiem sagādāja iespēju
piedalīties sarunā ar Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas „RISEBA” prorektoru,
ķīmijas zinātņu doktoru Ilmāru Kreitusu. Jaunieši atzina, ka Karjeras nedēļas pēcpusdiena ir bijusi vērtīga.
Arī Rekrutēšanas un atlases centrs mērķtiecīgi strādāja pie kampaņas „Esi viens no Mums”, lai
informētu Latvijas sabiedrību par militārās jomas aktualitātēm un karjeras iespējām, ko piedāvā
Nacionālie bruņotie spēki. Sabiedrisko attiecību speciālists Andis Ābelītis prata motivēt jauniešus.
Kopumā tika informēti 330 vidusskolēni, kuriem radās daudz un dažādi jautājumi, atziņas un secinājumi.
Milzīgu atsaucību pulcināja koncerts „Dzimuši Bauskai”, kurš norisinājās Codes pamatskolā.
Koncertā piedalījās Bauskas Mūzikas skolas absolventi-koncertējoši mākslinieki, kuri uzsākuši un
turpina mūziķa un atskaņotājmākslinieka karjeru. Koncertu apmeklēja vairāk kā 140 skatītāju. Pedagogi atzina, pasākums ļoti patika, īpaši grupa „Bekars”. Pēc šī koncerta saņemts daudz labu vārdu.
Bija fantastiski dzirdēt tepat pie mums tik labus dziedātājus, pārsteidzoši. Koncertā bija brīva gaisotne, publika dziedāja līdzi, bērni spēja aizdomāties cik svarīga ir mākslinieka karjera un kur tas
noder- kaut vai savam un citu priekam, nevajag nemaz tik daudz...
Arī Bauskas Bērnu un jauniešu centrs katru dienu no 10.-14.oktobrim piedalījās daudz un dažādās aktivitātēs. Mērķauditorija bija bērni un jaunieši no 10-18 gadiem. BJC mērķis bija ieinteresēt
bērnus un jauniešus saprast, cik nozīmīga nākotnē būs viņu profesija, kuru ir iespējams iepazīt
apmeklējot interešu izglītības pulciņus. Viens no svarīgākajiem nosacījumiem ir tas, lai bērni un
jaunieši būtu ieinteresēti meklēt un interesēties par to, ko nākotnē vēlētos strādāt, iemācīties un
izzināt. Kopumā šajā nedēļā Bauskas Bērnu un jauniešu centru apmeklēja 100 dalībnieki. Ieguvēji
esam mēs visi, jo sabiedrība ir pozitīvi noskaņota uz to, ka bērniem un jauniešiem ir vēlme izzināt
savas spējas un prasmes.
Pilsētā vienlaicīgi noritēja vairāki pasākumi dažādās vietās un dažāda vecuma grupu skolēniem.
Noslēguma pasākumu, kurš notika 14. oktobrī apmeklēja 9 izglītības iestāžu audzēkņi no visām
Bauskas novada izglītības iestādēm. Galvenais pasākuma mērķis bija pagriezt karjeras kompasu, kā
rezultātā noslēgumā veidojās secinājumi.
Atziņas no Karjeras nedēļas 2016 noslēguma pasākuma:
• Kā saprast, ko es vēlos darīt nākotnē? – „ Dari ko mīli, mīli, ko dari!”

• Valsts ieņēmumu dienestam un Neatliekamās medicīniskās palīdzības darbiniekiem, kas uzņēma skolēnus Atvērto durvju dienas pasākumos;
• Uzņēmējam Ardim Upeniekam (SIA “LAMELA”);
• Viesnīcas “Radisson SAS” šefpavāram Aleksandram Košanskim;
• RPIVA pasniedzējiem un studentiem un Bauskas nodaļasvadītājai Aijai Spriņķei;
• TEHNOBUSS darbiniekiem;
• visiem vecākiem, kuri šajā nedēļā viesojās savu bērnu klasēs, kā arī uzņēma
savās darba vietās.
• 1.SIA “Elvis”vadītāja Dacei Kronbušai;
• 2. Rīgas kriminālpolicijas leitnantei satiksmes negadījumu lietu inspektorei
Kristai Pažemeckai;

• 3. Frizierei Mārītei Grosai;
• 4. SIA “VNĪ pilis” spececiālistei Sindijai Kļavai;
• 5. SIA “Baltic Dairy Board” tehniskajam direktoram Armandam Lūsim;
• 6. SIA “Lielmežotne”;
• Griķu pamatskolas Karjeras nedēļas aktivitātēs piedalījās un atbalstīja Rundāles pils restauratore Aina Balode un i/u „Inguna” Bauskā īpašniece Inguna Anšance.
• Sergejs Vargušenko (Latvenergo „Sadales tīkli” meistars), Elīna Januška (Bauskas NVA karjeras konsultante) un SIA „PS Līdums” (Mikus Karlovs).
• Valsts policijas nepilngadīgo lietu inspektorei Ilvai Bukai,
• Patruļpolicijas inspektoriem Mārtiņam Ojāru un Jurim Ručkanovam,
•Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta glābšanas darbu vadītājam Aleksandrs Falučko
• „Poļu nams”, “Bauskas Dzīve”, LPKS “Akots”, Bauskas slimnīca un poliklīnika
• Irina Jegopa - Bauskas VID
•uzņēmējs Ģirts Donerblics,
• Alla Spale - Rīgas Satversmes tiesa
• Vadims Kuzmičs - Bauskas ugunsdzēsības un glābšanas dienests.
• Ilona Saukuma – SIA „Zemgales mutes veselības centrs”
•Andis Ābelīts - NBS Rekrutēšanas un atlases centrs
• Kitija Razna – MAXIMA- X – veikals, Bauska, Dārza iela 20
• Pasākuma „Strat –up” kopā ar augstskolu RISEBA”, kurš notika Bauskas Valsts ģimnāzijā
13.oktobrī Karjeras dienu ietvaros sadarbības partneri bija: Rīgas Starptautiskā ekonomikas un
biznesa administrācijas augstskolas (RISEBA) komanda un personīgi augstskolas prorektors Ilmārs
Kreituss, Bauskas Valsts ģimnāzija un skolotājas Solvita Lauzēja un Anita Borinta.

Baiba Stūre,
Bauskas novada administrācijas Izglītības nodaļas metodiķe
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Novada aktualitātes
Pēc pieredzes Sociālajā dienestā Saldū
Kā nodrošināt, lai sociālie pakalpojumi būtu sasniedzami ne tikai pilsētas un piepilsētas iedzīvotājiem, bet līdzvērtīgus pakalpojumus saņemtu vienādi gan centrā, gan nomalēs dzīvojoši Bauskas
novada iedzīvotāji? Šis allaž bijis aktuāls jautājums Bauskas novadā. Tādēļ 20. oktobrī Bauskas
novada Sociālā dienesta speciālisti un deputāti – Jānis Rumba un Mārīte Ķikure devās pieredzes
apmaiņas braucienā uz Saldus novada Sociālo dienestu. Saldus novads atrodas Latvijas dienvidrietumu daļā un, līdzīgi kā Bauskas novads, dienvidos robežojas ar Lietuvu. Novada teritorija gandrīz
divas reizes pārsniedz Bauskas novada platību un to veido 15 pagasti un Saldus pilsēta. Neskatoties
uz lielo teritoriju, iedzīvotāju skaits tikai par diviem tūkstošiem pārsniedz mūsu novada iedzīvotāju
skaitu, toties darbinieku skaits Saldus novada Sociālajā dienestā ir divas reizes lielāks, kā mums, un
arī budžets par 1,5 milj. eiro lielāks kā Bauskas novada Sociālajam dienestam.

Jauktā kora „Kamarde” darbība ir liels ieguldījums Bauskas novada Gailīšu pagasta kultūras
dzīvē. Koris katru gadu piedalās Bauskas apriņķa koru skatē. Skates rezultātu uzlabojumu un kamardiešu spēka pacēlumu pamanījuši arī citu Bauskas novada koru dalībnieki. Visu savu pastāvēšanas
laiku jauktais koris „Kamarde” bijis Dziesmu svētku dalībnieks, piedalījies visos lielajos Dziesmu
svētkos, pagājušajā gadā - Latgales un šogad Kurzemes Dziesmu svētkos, piedalījies novada svētkos
un citos Kultūras centra „Kamarde” rīkotajos pasākumos, kā arī katru gadu Adventes laikā uzstājas
katedrālē Jelgavā un Rīgā.
Kopš 2015.gada jaukto kori „Kamarde” vada Dace Liepa. Kora dalībnieki ir viņas iedvesmoti un
garīgi auguši. Korī atgriezušies dziedāt arī daži agrāko gadu dalībnieki, kā arī pienākuši klāt jauni.
Dace Liepa ir spēcīgs jauktā kora „Kamarde” diriģents un kora dalībnieki ļoti respektē viņu. Kā
atzīst paši kora dalībnieki, diriģente māk pareizi sabalansēt kora mēģinājumus, strādāt ar balsīm,
kas ir ļoti svarīgi, prot likt saprast kora dalībniekiem, ko viņi dara nepareizi un izskaidro attiecīgo
dziesmu izpildījumu. Arī pašas diriģentes aizrautīgā darbība korī „Kamarde” un Kultūras centrā
„Kamarde” liek saprast, ka Daces Liepas darbība Bauskas novada Gailīšu pagastā ir ar visu sirdi un
dvēseli un, pateicoties, Dacei Liepai, kora dvēsele ir atdzīvojusies un dalībnieki tiek pacelti skanīgās
dziesmu virsotnēs.

Iluta Puķīte, Kultūras Centra „Kamarde” kultūras darba organizatore

Gleznotāja Jaņa Rozentāla jubilejas gads

Saldēnieši bija padomājuši, ko mums prezentēt un rādīt. Apskatījām Sociālo dienestu Saldū,
kur sociālie darbinieki tuvāk iepazina savu kolēģu darbu, daloties grupās. Tiem, kam interesēja
darbs ar ģimeni un bērniem, tie iepazinās ar pakalpojumiem, kas Saldus novadā tiek piedāvāti šai
mērķgrupai, tiem, kuriem vairāk interesēja darbs ar pieaugušajām personām, bija iespēja redzēt un
dzirdēt par pakalpojumiem pieaugušām personām. Tikmēr dienesta vadītāja un deputāti tikās ar
administrācijas pārstāvjiem, deputātiem, Sociālās komitejas vadītāju, kur tika pārrunāta dienesta
struktūra un resursi, kādi tiek izmantoti sociālā darba attīstībai kaimiņu novadā. Pēc tam tika apskatīts Ģimenes atbalsta dienas centrs un dienas aprūpes centrs „Saulespuķe”, kur dažādās aktivitātēs
laiku pavada personas ar invaliditāti.
Bauskas novadā praktiski nav dzīvojamā fonda, ko piedāvāt īrēšanai trūcīgām, maznodrošinātām personām un ģimenēm, bet Saldū šī problēma atrisināta ļoti veiksmīgi: 2010. gadā, neskatoties
uz vispārēju valsts krīzi, tika atklāta sociālā dzīvojamā māja „Rūķīši” ar krīzes istabām, kur dzīvojamā platība tiek izīrēta Saldus novada trūcīgajām, maznodrošinātām vai sociāli mazaizsargātajām
personām, kā arī līdz 30 dienām var uzturēties ģimenes ar bērniem dažādās krīzes situācijās.
Saldus novadā, līdzīgi kā Bauskas novadā un Lavijā vispār, lauku pagasti paliek arvien tukšāki,
iedzīvotāju skaits lēnām turpina sarukt, tomēr novada vadība ir lēmusi, ka arī mazākajos pagastos
iedzīvotājiem jājūtas piederīgiem savam novadam, saņemot gan sociālo palīdzību, gan arī pakalpojumus – pat vismazākajā pagastā ir ierīkots dienas centrs, kur katru darbdienu gaidīti pagasta
iedzīvotāji, nešķirojot, vai persona ir trūcīga, vai labi pārtikusi – kopā tiek apgūtas jaunas prasmes
– dažādi rokdarbi, jaunas receptes un pārrunātas aktualitātes dārzkopībā, kopīgi organizēti svētki
un ekskursijas. Dienas pirmajā pusē aktīvāki ir pensionāri, bet pēcpusdienās un vakaros tiek organizētas atbalsta un izglītojošas grupas vecākiem, kamēr bērni laiku var pavadīt rotaļu telpā. Gaidīti
arī bērni pēc skolas un brīvlaikā. Tiem, kuriem tas nepieciešams, tiek piedāvāta iespēja izmantot
dušu un izmazgāt drēbes. Mums bija iespēja redzēt Rubas, Vadakstes un Jaunauces pagasta dienas
centru un tikties ar tur strādājošajiem sociālajiem darbiniekiem.
Noslēgumā atraktīvā prezentācijā tika apskatīta Jaunauces pils.
Sociālie darbinieki, pārrunājot redzēto, atzina, ka šī ir bijusi visu laiku labākā pieredzes apmaiņa.

Iveta Kubliņa, Sociālā dienesta vadītāja

Gailīšu pagasta jauktais koris svin pusgadsimta
darbības jubileju
29.oktobrī Gailīšu pagasta jauktais koris „Kamarde” atzīmēs savus 50 pastāvēšanas gadus. Koris
darbojas kopš 1966.gada. Toreiz – kā jauktais koris „Uzvara”, kas bija svarīga un neatņemama kolhoza „Uzvara” kultūras sastāvdaļa. Toreiz koris vairākkārtīgi piedalījās aizrautīgos sadraudzības pasākumos savās mājās un ārzemēs. Kora pastāvēšanas laikā nomainījušies 12 diriģenti, sākotnēji korī
darbojās ap 80 dalībnieku. Laikam ejot, dalībnieku skaits mainījies, šobrīd tas ir 31. Korī ilggadēji
darbojušies un joprojām dzied vairāki dalībnieki: Aleksandrs un Valda Bičkovi, Jānis Meļķis, Ligita
Būmeistare, Gita Līdaka, Normunds Grauzis, Vija Andersone, Sandra Demme un Gunta Streļčūne,
Iveta Ozola un Dina Medne, Valija Nagņibeda un Malda Eglīte.

Latviešu glezniecības pamatlicēja Jaņa Rozentāla 150. gadadiena tiek svinēta ar plašu un daudzveidīgu programmu visā Latvijā.
Jubilejas gada mērķis ir valstiskā un starptautiskā mērogā aktualizēt un popularizēt Jaņa Rozentāla radošo mantojumu, rosinot plašāku interesi par nacionālās mākslas vērtībām. Janis Rozentāls
19. un 20. gadsimtu mijā latviešu profesionālo mākslu pietuvināja Eiropas līmenim. Mākslinieka
radošais veikums ir ietverts arī Latvijas kultūras kanona sarakstā.
UNESCO galvenajā mītnē Parīzē Latvijas Nacionālais mākslas muzejs sadarbībā ar UNESCO
Latvijas Nacionālo komisiju organizē informatīvu izstādi par ievērojamo Latvijas mākslas pārstāvi.
Arī Bauskas Mākslas skolas vecāko klašu audzēkņi visa gada garumā iepazīstas ar mākslinieka
daiļradi un mēģina atrast saistošo, vēl nepamanīto Jaņa Rozentāla daiļradē. Tapa mākslinieka darbu interpretācijas linogriezumos un gleznojumos. Skolas foajē visu gadu skatāma Jaņa Rozentāla
150. jubilejai veltīta audzēkņu darbu izstāde. 5.klases audzēkņu akvareļu kolekcija, kurā apkopotas
figurālas kompozīcijas, kas tapušas iedvesmojoties no Jaņa Rozentāla gleznām, šobrīd eksponētas
Rundāles novada Mākslas skolas telpās Svitenē.
Oktobra beigās Bauskas Mākslas skolas izglītojamie apskatīja plašo Jaņa Rozentāla darbu retrospekciju Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenajā ēkā – jaunajā izstāžu zālē. Izstādes ,,Janis
Rozentāls (1866 – 1916) Māksla un tehnika” kuratorei Aijai Brasliņai tika uzdāvināts plakāts, kurā
redzama Jaņa Rozentāla gleznas ,,No pļavas” Diānas Ratiņikas interpretācija linogriezumā.
Bauskas Mākslas skolas skolotājas, kuras piedalījās izstādes atklāšanā, pamanīja sevi Latvijas Televīzijas dokumentālās filmas kadros, kuri tika filmēti izstādē. Pētnieciskā rakstura dokumentālais
inscenējums par mākslinieka dzīvi ,,Rozentāls. Septiņi” atklāja septiņas nozīmīgas epizodes Jaņa
Rozentāla dzīvē. Filmas pirmizrāde Latvijas televīzijā bija skatāma septembra nogalē.
Jubilejas gada daudzo pasākumu vidū jāatzīmē šobrīd Latvijas Nacionālās bibliotēkas 4.stāva
ātrijā apskatāmā izstāde no bibliotēkas krājumiem ,,Viens/Otram”, veltīta māksliniekam un viņa
dzīvesbiedrei Ellijai Forselei.
Viens no nozīmīgākajiem atceres pasākumiem šī gada 15.martā norisinājās Rīgas Latviešu biedrības namā. Starptautiskās konferences nosaukums - ,,Janis Rozentāls Rīgas pilsoniskajā sabiedrībā
un Rīgas Latviešu biedrībā 1866 – 1916 – 2016”. Konferences dalībniekiem bija iespēja noklausīties
izziņas materiāliem piesātinātus referātus par topošā mākslinieka dzīves gaitu sākumu Saldus pusē,
par viņa aktīvo dalību Rīgas Latviešu biedrībā un izglītības turpināšanu Krievijā. Vienu no saistošākajiem referātiem ,,Sanktpēterburgas Mākslas akadēmija – Rozentāla un latviešu mākslinieku
Alma Mater” nolasīja Krievijas Mākslas akadēmijas Zinātniski – pētnieciskā muzeja pārstāve. Ļoti
sirsnīga bija Somijas profesora Anto Leikola uzstāšanās par tēmu ,, Rozentāla dzīvesbiedres Ellijas
Forseles dzimta Somijā”.
Latviešu māksliniece Lilija Dinere stāstīja par Jaņa Rozentāla 150. jubilejas pastmarkas un jubilejas aploksnes tapšanu.
Jaņa Rozentāla jubilejas gada patronese, bijusī Latvijas vēstniece Somijā, rakstniece un tulkotāja
Anna Žīgure iepazīstināja klātesošos ar ,,Latvijas – Somijas nacionālajiem mijiedarbības faktoriem
gadsimtu mijā”.Anna Žīgure ļoti priecājās par dāvanu no Bauskas Mākslas skolas – Angelinas Ļisickas linogriezuma novilkumu, kas tapis iedvesmojoties no 1896. gadā Rozentāla gleznotā darba
,,Mākslinieka darbnīcā”.
Šajā gadā vairākus darbus nosūtījām konkursam, ko organizēja Jaņa Rozentāla dzimtais Saldus
novads. Pateicības rakstus no jaunrades konkursa ,,Dzīve kā palete,raiba un krāsaina” saņēma Angelina Ļisicka, Diāna Ratiņika, Elīza Ripa un Elīna Stašāne.
Jauno mācību gadu sākot Bauskas Mākslas skolas 4. klases izglītojamie apgūst vienu no grafikas
tehnikām – linogriezumu. Iedvesmojoties no Jaņa Rozentāla gleznas top vijolnieces portrets Viktorijas Zubovas interpretācijā. Mikus Kampuss atzīst, ka viņam ļoti patīk šī tehnika un mēs drīz redzēsim gleznotāja Vilhelma Purvīša izteiksmīgo pusfigūru profilā ar paleti un otām rokās. Voldemārs
Ezeriņš droši strādā pie paša mākslinieka pašporteta radīšanas linogriezumā. Top 26 audzēkņu darbu
papildinājums lielajai Mākslas skolas audzēkņu grafikas darbu kolekcijai.
Saulaino jubilejas gada noskaņu savā darbā izcili atklāj arī mūsu audzēkne Ligija Kampuse, jo
viņas darbietilpīgajā linogriezuma novilkumā būs redzami Jaņa Rozentāla gavilējošie bērni šodien.

Mārīte Šulce, Bauskas Mākslas skolas direktore

Bauskas Mākslas skolas audzēkņi apmeklē
J.Rozentālam veltīto izstādi
Latvijas Nacionālā mākslas muzeja jaunajā apakšzemes piebūvē, ko projektējis lietuviešu arhitekts Vitauts Biekša līdz 30. oktobrim vēl apskatāma J.Rozentāla jubilejas izstāde.
Mākslas skolas audzēkņi ieraudzīja oriģināldarbus, kurus viņi skolas mācību uzdevumos bija
studējuši. Anete Černovska priecājās, redzot J.Rozentāla pirms simts gadiem gleznoto sievietes pusfigūru, kuru viņa bija izmantojusi kā iedvesmas avotu savam linogriezumam.
Izstādes iekārtojuma centrālā glezna ,,Arkādija” sajūsmināja Baibu Līnu Kirilko, jo nelielu fragmentiņu no monumentālā darba viņa izmantoja sava grafikas darba tapšanā.
Muzeja 4.stāva mazajā zālē apskatījām arī Laikmetīgās mākslas projektu pilsētvidei konkursa
izstādi ,,Piezīmes par pašsaprotamām lietām”. Zinājām, ka konkursā piedalījās arī mūsu skolas absolventi, jaunie mākslinieki Atis Jākobsons un Kate Krolle. Konceptuālie mākslas darbi par konkrēto tēmu tika radīti, lai bagātinātu Rīgas pilsētvidi. Par vienu no konkursa uzvarētājām tika atzīta
Kate Krolle par darbu ,,Aiz trejdeviņām jūrām, aiz trejdeviņiem kalniem zem zemes gaisma plūst”.
Bērni ļoti ieinteresēti pētīja jauno mākslinieku intelektuālo piedāvājumu pilsētai.
Redzējām pārskatāmās muzeja darbu krātuves ar mākslas darbiem, kuri šobrīd nav ekspozīcijā,
bet kur norisinās zinātniskais darbs. Uzrunājām bērnus, ka iespējams, kāds no viņiem arī nākotnē
būs mākslas vēsturnieks vai mākslas zinātnieks. Viena no pirmklasniecēm pārliecinoši atbildēja – es
pati būšu māksliniece!

Mārīte Šulce, Bauskas Mākslas skolas direktore
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Bauskas Novada Vēstis

Pašvaldības darbs

Godprātības trūkuma radītā birokrātija, jeb kontroles
mehānismi Bauskas novada pašvaldībā
Atsaucoties uz reģionālā laikraksta „Bauskas Dzīve” 2016.gada 10.oktobra numurā publicēto,
laikraksta galvenās redaktores Anitas Rozentāles sagatavoto Redakcijas sleju „Greizā vara”, kurā
pašvaldībai tiek pārmesta kontroles nepietiekamība un bezatbildība, Bauskas novada pašvaldība
uzskata par savu pienākumu skaidrot sabiedrībai, kādi kontroles pasākumi tiek īstenoti pašvaldībā,
lai novērstu iespējamos riskus, kas saistīti ar nelietderīgu un nelikumīgu finanšu līdzekļu izlietojumu, kā arī, lai finanšu plūsmu pašvaldībā padarītu pārredzamu un kontrolētu.

Jauna kārtība – jauni izaicinājumi
Taču pirms konkretizēt, nepieciešams atgriezties vēsturē, lai saprastu, kā situācija ir veidojusies.
2009.gads – noslēdzas kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas sāktā, ilgi un smagi „mocītā” teritoriālā reforma. Reformas rezultāts – Latvijas teritorijā izveidotas 110 pašvaldības un 9 republikas
pilsētas. Bauskas rajons reformu rezultātā pārveidojas par četriem novadiem – Bauskas, Iecavas,
Vecumnieku un Rundāles novadiem, kuri turpmāk veidojas, aug un attīstās par pastāvīgiem organismiem. Novadu iekšienē reformu rezultāts netiek uztverts viennozīmīgi. Arī Bauskas novadā,
kurš teritoriālas reformas rezultātā kļūst par iedzīvotāju skaita ziņā lielāko pašvaldību starp četrām, līdz tam Bauskas rajonā ietilpstošajām teritoriālajām vienībām un otru lielāko pašvaldību
Zemgales plānošanas reģionā, reformas nenāk viegli. Ne visas pagastu padomes vēlas iekļauties
jaunveidojamajā Bauskas novadā. Tomēr iebildumi uzklausīti netiek un 8 pagastu pārvaldēm kopā
ar Bauskas pilsētu nākas uzsākt kopīgu darbu - īstenot ideju par administratīvi teritoriālo vienību,
kuru šodien pazīstam kā Bauskas novads. Lieki teikt, ka šāds process, kuru tautas valodā varētu
dēvēt par “brīvprātīgi – piespiedu kārtā”, neraisa pozitīvas emocijas un sākotnēji attiecības novadā
ir saspīlētas. Tas vēl vairāk apgrūtina valsts doto uzdevumu - izveidot ekonomiski attīstīties spējīgu
pašvaldību, kas nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem. Par jaunizveidotās
Bauskas novada pašvaldības pirmo priekšsēdētāju tiek ievēlēts Valdis Veips.
Taču ar to nekas nebeidzas. Patiesībā viss tikai sākas. Ir jāsaprot, kā strādāt tālāk. Jāmeklē labākie risinājumi vietējai pārvaldībai. Jāveido sistēma, kas spētu priekšzīmīgi un tajā pat laikā finansiāli pārdomāti īstenot visas likumā „Par pašvaldībām” noteiktās vietējo pašvaldību funkcijas tās
iedzīvotāju interesēs. Valstī intensīvi turpinās 2007.gadā iesāktais Eiropas Savienības naudas apguves periods. Novadā astoņas pagastu padomes un Bauskas pilsēta jau nonāk katra ar savu padarīto,
daļēji paveikto un vēl nepaspēto darbu sarakstu. Šajā darbu sarakstā atrodami gan veiksmes stāsti,
gan ne tik veiksmīgi piemēri – nelietderīgi izlietoti līdzekļi un nepārdomāti veikti aizņēmumi. Ar
atsevišķām šo rīcību sekām Bauskas novada pašvaldībai jārēķinās vēl šodien.
Labas pārvaldības sistēmas meklējumi finišē 2011.gadā, kad tiek veikta pārvaldības centralizācija. Katrai pagastu pārvaldei joprojām ir savs pagasta pārvaldes vadītājs, kura uzdevums ir, izprotot
vietējo iedzīvotāju vajadzības, vispiemērotākajā veidā nodrošināt pašvaldības funkciju izpildi, iedzīvotājiem joprojām ir pieejama kase, kurā norēķināties par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, pagastu pārvaldēs joprojām darbojas kultūras un sporta darba organizatori, kuru uzdevums ir
rūpēties par kvalitatīvām un daudzveidīgām brīvā laika pavadīšanas iespējām pagastā, par sociālajiem jautājumiem joprojām rūpējas katrai pagasta pārvaldei piesaistīts sociālais darbinieks, kas
pakļauts Bauskas novada sociālajam dienestam. Taču ir daudz speciālistu, kuri līdz ar 2011.gada
centralizāciju, nonāk tiešā Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
(turpmāk – Administrācija) pakļautībā – tie ir nekustamo īpašumu lietu speciālisti, nodokļu inspektori, projektu vadītāji. Tiek izveidota Centralizētās grāmatvedības nodaļa, kas lokalizēta Bauskā,
un kurā centralizēti darbu turpina visi līdz šim pagastu pārvaldēs, pilsētās domē un rajona padomē
strādājošie grāmatveži. Tā bija un ir skaitliski lielākā Administrācijas struktūrvienība.
Centralizācijas radītās pārmaiņas pašvaldības darbinieki uztver neviennozīmīgi. Būtībā šī procesa rezultātā izveidojas jauns kolektīvs Administrācijā, kur nu kopā jāstrādā speciālistiem no visas
novada teritorijas. Šiem cilvēkiem pārmaiņas ir arī fiziskas – viņu darba vieta tagad atrodas Bauskā.
Izskan daudz neapmierinātības pilnu vārdu tā brīža Administrācijas vadības virzienā, savstarpējās
sarunās tiek pārrunāti šāda lēmuma pieņemšanas iemesli. Rodas dažādi, bieži vien nepamatoti,
secinājumi par to, ka darbinieki, iespējams, tiek uzskatīti par neuzticamiem, nelojāliem, pastiprināti kontrolējamiem. Ja arī šāds tiešām bija viens no iemesliem, kādēļ tika pieņemts lēmums par
centralizāciju, tad ar šodienas pieredzi raugoties gribas teikt - gluži aplams tas tomēr nav bijis.
Piemēram, grāmatveži, kas nu bija apvienoti vienā nodaļā Bauskā, joprojām turpināja administrēt
tās iestādes finanšu plūsmu ar kuru viņi strādājuši pagasta padomes laikā. Administrācijas vadība,
saglabājot šādu sadalījumu, to iespējams pamatotu ar konkrētā grāmatveža pieredzi un izpratni par
„viņa iestādē” notiekošo, taču paskatoties uz to, kā procesi attīstījušies, jāteic, ka 2016.gada nogalē
veikto grāmatvežu rotāciju iespējams būtu bijis lietderīgi veikt jau daudz ātrāk, kas, savukārt, ļautu
izvairīties no atsevišķiem notikumiem, vai, iespējams, konstatēt tos laicīgāk.

Process kā Rīga, kas nekad nebūs gatava
Laikā no 2011.gada līdz pat šim mirklim nepārtraukti tiek risināti jautājumi par caurskatāmu,
efektīvu un produktīvu pašvaldības pārvaldību. Šajos procesos ir veiksmes stāsti, ir ne tik pozitīvi
piemēri. 2014.gadā Bauskas novadā tāpat kā daudzās citās Latvijas pašvaldībās darbu uzsāk Valsts
kontroles revīzijas komisija. Revīzijas mērķis bija gūt pārliecību par to, ka pašvaldība finanšu līdzekļus kultūrai, atpūtas un sporta pasākumiem izmanto ekonomiski un efektīvi. Revīzijas ietvaros
pašvaldībai un tās institūcijām tika sniegti desmit ieteikumi par attīstības plānošanu un finanšu
vadību, kuru ieviešanas gala termiņš tika noteikts līdz 2016.gada 15.janvārim. 2016.gada februārī
Bauskas novada pašvaldība saņem informāciju, ka Valsts kontrole ir izvērtējusi Bauskas novada
pašvaldības sniegto informāciju un dokumentus par veiktajām darbībām Valsts kontroles lietderības revīzijā “Bauskas novada pašvaldības finanšu līdzekļu kultūrai, atpūtas un sporta pasākumiem
izmantošanas lietderība un atbilstība normatīvo aktu prasībām” un uzskata, ka pašvaldība ir ieviesusi visus Revīzijas gaitā sniegtos ieteikumus. Ieviešot Valsts kontroles ieteikumus, pašvaldības
iestādēs tika pilnveidota un uzlabota attīstības plānošana, novērsts finanšu līdzekļu nelietderīga
un nepamatota izlietojuma risks un tiek uzlabota pašvaldības budžeta plānošana un pilnveidota
izdevumu kontroles sistēma. Pašvaldība saņem arī Valsts kontroles Atzinības rakstu par atklātu un
publiskajā telpā pārskatāmu sabiedrības informēšanu par „Valsts kontroles revīzijā „Bauskas novada pašvaldības finanšu līdzekļu kultūrai, atpūtas un sporta pasākumiem izmantošanas lietderība
un atbilstība normatīvo aktu prasībām” sniegto ieteikumu ieviešanu”. 2016.gada oktobra pēdējā
nedēļā Administrācija ir saņēmusi informāciju no Valsts kontroles, ka arī Bauskas novada pašvaldība ir starp tām 29 Latvijas pašvaldībām, kurās tiks veiktas divas revīzijas - finanšu revīzija ,,Par
Latvijas Republikas 2016.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem”
un lietderības revīzija „Budžeta vadības sistēmas efektivitāte: 1.daļa – budžeta plānošanas cikla
efektivitātes izvērtējums”.
Darbs turpinās, periodiski pašvaldības vadība tiek konfrontēta ar situācijām, kas liek pārvērtēt
esošās sistēmas kontroles mehānismus un tos uzlabot. Pēdējā no šādām situācijām nonāca atklātībā 2015.gada nogalē, kad atklājās, ka ,iespējams, kāds no darbiniekiem vairāku gadu garumā
nelikumīgi piesavinājies pašvaldības budžeta līdzekļus. Notikums izsauca jautājumu vētru. Kā tas
iespējams? Kā tik ilgstoša finanšu līdzekļu nelikumīga piesavināšanās varēja palikt nepamanīta?
Pašvaldība, gluži tāpat kā uzņēmumi, taču pakļauta stingrai valsts kontrolējošo institūciju kontrolei. Patiesībā pašvaldības tiek kontrolētas pat lielākā mērā, jo rīkojas ar publiskiem līdzekļiem.

Šī brīža Administrācijas vadībai tiek pārmesta bezdarbība, kontroles trūkums. Veidojas absurda
situācija, ka vainīgie tiek meklēti starp tiem, kuru darbības ir iemesls nelikumīgās rīcības nākšanai
atklātībā. Par konkrēto gadījumu ir uzsākts kriminālprocess, kura ietvaros tad arī tiks izvērtētas
visas lietas detaļas, taču arī pašvaldības iekšienē notikums rosinājis pieņemt jaunus lēmumus, kā arī
pārliecināties par vairāku, līdz šim bieži par nepopulāriem uzskatītu, mehānismu nepieciešamību.

Uzticies, bet pārbaudi – kontroles mehānismi
pašvaldībā
Finanšu plūsma cilvēku iztēlē tiek saistīta ar grāmatvedību, jo tieši grāmatvedis ir tas, kurš fiziski veic darbības ar līdzekļiem, taču jāteic, ka, piemēram, rēķina ceļš no saņemšanas līdz apmaksāšanai iestādes gaiteņos ir krietni garāks. Un to gan nevajadzētu uzskatīt par lieku birokrātiju, jo šajā
gadījumā tieši dokumenta aprite pati par sevi ir kā kontroles mehānisms.

Ar jēdzienu „paraksts” šajā shēmā tiek saprasts elektroniskais paraksts. Parakst tiesīgajām personām ir sava viedkarte ar vārdu, uzvārdu un personas kodu. Šādas viedkartes ir visiem Centralizētās grāmatvedības nodaļas darbiniekiem, savukārt otra viedkarte, kas ir PIRMAIS paraksts un ar
kuru tiek apstiprināta maksājuma veikšana, ir katram pašvaldības iestādes vadītājam. Piemēram,
Administrācijā tiesības uz pirmo parakstu ir tikai divām amatpersonām – domes priekšsēdētājam
un pašvaldības izpilddirektoram. Bez viņu elektroniskā paraksta neviens pārskaitījums Administrācijā veikts netiek. Ikviens dokuments, kas nonāk pašvaldībā – vai tā būtu ikdienas korespondence,
līgums, pieņemšanas – nodošanas akts vai rēķins, tiek iereģistrēta lietvedības sistēmā ar unikālu
reģistrācijas numuru, ko, savukārt, nosaka iestādes nomenklatūra.
Administrācijas Centralizētās grāmatvedības nodaļā šobrīd nodarbināti 25 darbinieki, kas nodrošina finanšu plūsmu visās 36 pašvaldības iestādēs. Pamatā viens grāmatvedis ir atbildīgs par
divu pašvaldības iestāžu grāmatvedības kārtošanu. Attiecīgi atbildīgā grāmatveža iestādēm algu
aprēķinus veic cits grāmatvedis. Tādejādi veidojas iekšējās kontroles mehānisms, kas ļauj labāk
pārraudzīt, kā iestādes budžetu tā grāmatvežu darbu. Šāds kontroles mehānisms nepieciešams ne
vien tādēļ, lai novērstu iespējamus noziedzīgus nodarījumus, šeit vērā ņemti arī cilvēciski apsvērumi, jo kļūdīties var ikviens, savukārt šādā sistēmā ikvienu maksājumu pārskata divi darbinieki.
Gada griezumā Centralizētās grāmatvedības nodaļas darbinieki veic vairāk kā 100 000 izejošo
maksājumu. Taču maksājumu veikšana nav vienīgais grāmatveža darba pienākums, vēl ir jāveic
algu aprēķini, jāgatavo atskaites, jānodrošina pamatlīdzekļu uzskaite un daudz citu darba uzdevumu, kas grāmatvedības darbinieku ikdienu kopumā padara ļoti noslogotu.
Kā minēts iepriekš, 2016.gada nogalē grāmatvedības nodaļā veikta grāmatvežu rotācija, kas
nozīmē, ka mainās iestādes par kurām grāmatvedis ir bijis atbildīgs. Process nav viegls, jo katras
iestādes saimniecība ir specifiska, tomēr šāds paņēmiens uzskatāms par ļoti vērtīgu kontrolējošo
rīku. Plānots, ka šāda darbinieki rotācija būs regulāra.
Ik gadu, pirms gada pārskata sagatavošanas pašvaldībā tiek veikta visas saimniecības inventarizācija, savukārt gada noslēgumā saimnieciskā gada griezumā revīziju veic neatkarīgs revidents.
Arī šie ir kontroles mehānismi, kas ļauj ne vien pārredzēt saimniecību, bet arī pamanīt iespējamās
nepilnības.
2014.gadā pašvaldībā uz līguma pamata darbu uzsāka neatkarīgs auditors, kura uzdevums bija
veikt finanšu un saimnieciskās darbības, vadības un lietderības auditu novada pašvaldības iestādēs
un kapitālsabiedrībās. Auditoram jāveic šo iestāžu iekšējās kontroles sistēmas kvalitātes un efektivitātes pārbaude.
Liela nozīme finanšu plānošanā un grāmatvedībā ir izmantotajai grāmatvedības sistēmai, tam
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cik tā ir ērta, pārskatāma, uz kontroli vērsta. No 2016.gada Bauskas novada pašvaldībā jau daļēji
ieviesta SIA „ZZ Dats” izstrādātā resursu vadības un grāmatvedības uzskaites sistēma G-Vedis. Iecerēts, ka līdz ar 2017.gadu pilnībā viss resursu plānošanas un grāmatvedības darbs notiks tikai jaunajā sistēmā. No 2016.gada G-vedis tiek izmantots kases uzskaitei. Ja līdz tam, piemēram, pagastu
pārvaldēs veiktos iedzīvotāju maksājumus kontrolēja tikai pagasta pārvaldes kasieris, tad līdz ar
G-Vedis ieviešanu, visas kases operācijas pieejamas arī atbildīgajiem grāmatvežiem Centralizētās
grāmatvedības nodaļā. Līdz ar G-Vedis ieviešanu katras iestādes vadītājam būs pieeja sistēmai, un
viņš pilnā apjomā un ikvienā brīdī varēs pārredzēt savas iestādes budžetu. Būs iespējams pilnvērtīgi pārskatīt budžeta pozīciju izpildi un katras atsevišķas pozīcijas izpildes dokumentus. Līdz ar
to vēl vairāk palielinās iespējas pārbaudīt un kontrolēt savas iestādes saimniecību un arī atbildīgā
grāmatveža darbu.

Pašvaldības darbinieks – sabiedrības daļa
Bauskas novada pašvaldībā finanšu plūsma ir caurskatāma un pārredzama, ar katru ieviestu
jauninājumu pārskatāmība tiek palielināta. Kā redzams iepriekš, tiek īstenota virkne kontroles pasākumu, kam šķietami vajadzētu nepieļaut pārkāpumus un, ja tādi tomēr rodas – nodrošināt to
ātru atklāšanu. Pašvaldībā ir stingri noteiktas atbildības jomas. Tomēr, lai cik nopietna arī nebūtu
uzraudzība un kontrole, tā nepasargā no cilvēciskā faktora. Ja būtu unikāls kontroles mehānisms,
kura ieviešana izslēgtu krāpniecības iespēju, pasaulē noteikti būtu kaut viena valsts, kurā šāda
veida pārkāpumi nebūtu atrodami, tomēr, kā mēs zinām, šādas valsts pasaulē nav. Cilvēciskais
faktors ir tas, ar ko jārēķinās visās jomās un diemžēl ironiskais teiciens „likumi ir tādēļ, lai tos
pārkāptu” attiecināms uz jebkuru nozari, arī pašvaldību, jo arī pašvaldībā strādā cilvēki ar savām
vājībām. Ir jāsaprot, ka, lai cik nopietni arī nebūtu kontroles pasākumi, cilvēks, kurš nobriedis
veikt pretlikumīgas darbības ar mērķi gūt sev labumu, savās izpausmēs kļūst ļoti radošs. Tā vietā,
lai uzdotu jautājumu “Kā varēja neredzēt?” šādām situācijām vajadzētu rosināt izdarīt secinājumus par to, kādā sabiedrībā mēs kopumā dzīvojam, un kāda ir mūsu vērtību sistēma. Mūsdienās
vārds „zog” vairs neizraisa negatīvas emocijas, tas drīzāk tiek uztverts kā kaut kas pašsaprotams,
jo „zog” taču visi. Mēs par to saceram smieklīgus salīdzinājumus, ironizējam, lai gan patiesībā tā
ir tikai un vienīgi negatīva un nosodāma rīcība. Pašvaldībai bieži nākas dzirdēt pārmetumus par
smago birokrātisko slogu, tomēr birokrātija vistiešākajā viedā ir saistāma ar jēdzienu „godaprāts”.
Zems godaprāts ir vienādojams ar negodprātīgu rīcību, savukārt negodprātīgas rīcības novēršanai
tiek radīti aizvien jauni un jauni mehānismi, kurus vienā vārdā varētu saukt arī par birokrātiju. Veidojas apburtais loks, kurā sabiedrība pati sevi ir ieslēgusi un turpina tajā riņķot, rezultātā apaugot
ar milzīgu birokrātisku aparātu! Protams, attiecībā uz pašvaldību šādas situācijas tiek uztvertas
ļoti jūtīgi, jo pašvaldība rīkojas ar nodokļu maksātāju naudu. Pašvaldības vadība apzinās to lielo
atbildības slogu, kāds gulstas pār pašvaldības darbiniekiem tieši šī iemesla dēļ. Diemžēl arī starp
viņiem – pašvaldības darbiniekiem – ir negodprātīgi cilvēki. Pašvaldības darbinieks nāk no tās
pašas sabiedrības, kurā būtu ļoti grūti atrast indivīdu, kas, liekot roku uz sirds, varētu sacīt, ka viņa
ēnas Latvijas ēnu ekonomikā nav vispār.
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meistars Juris Siliņš, sudraba medaļa Jūrmalas pārstāvim Nikolajam Golubevam, bet bronza, rīdziniekam, Aleksandram Motorinam.
Kā ierasts, sacensību uzvarētāji saņēma arī SC “Mēmele” dāvātās balvas. Spēļu galvenā tiesneša
pienākumus veica Modris Indriksons. Sacensību dalībnieki allaž augstu novērtē viņa kvalitatīvo un
operatīvo darbu.

Basketbola veterānu kauss
Pēc vienas izlaistas sezonas, Bauskas stadiona sporta hallē atgriezies veterānu basketbols. Vērojot lielo skaitu spēlētgribētāju, kas vairākus vakarus nedēļā aizrautīgi iesaistās basketbola nodarbībās, radās priekšlikums atsākt sporta centra “Mēmele” kausa izcīņu veterāniem. Jau izveidotajām
vienībām “Dāmas” un BK Dartija, pievienojās Ceraukste un Bauska. Kungi, savstarpēji vienojoties, sadalīja komandu sastāvus, lai visi basketbola cienītāji virs 40 gadiem varētu iesaistīties
sava iecienītā sporta veida sacensībās. Katrā vienībā atļauts pieteikt arī vienu spēlētāju no 35 gadu
vecuma.
Pirmajā sacensību aplī tika izspēlētas 6 spēles. Bez zaudējumiem cīnījās BK Dartija, savukārt
pārējām komandām katrai par vienai uzvarai un diviem zaudējumiem. Spēles apņēmies vadīt SC
Mēmele/ BJSS basketbola komandas vecākais treneris Juris Ojaru, kas ir apsveicami un varonīgi,
jo reizēm šķiet, ka laukumā spēlē 10 tiesneši, un kāds, vel gudrāks, sēž uz soliņa. Iecerēts, ka sacensības risināsies līdz nākošā gada martam.

Inga Ūbele, sporta centra „Mēmele” galvenā speciāliste
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Ieva Šomina, Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Sports
Sācies volejbola maratons
1.oktobrī Griķu pamatskolas sporta zālē savu kārtējo sezonu uzsāka Bauskas un Vecumnieku
novada volejbola veterāni. Lai gan bija iecerētas sacensības arī vīriešu grupā-gaidītās atsaucības
nebija, un šajā reizē sacentās tikai veterāni.
Sacensībās pieteicās piecas vīru komandas – Īslīce, JK, Mežotne, Vecumnieki un AP(apvienotā
komanda). Zaudējot tikai vienu setu, par pirmās kārtas uzvarētājiem kļuva Vecumnieku veterāni
Ivara Sproģa vadībā, otrajā vietā Guntis Mašinskis ar saviem mežotniekiem, bet trešajā pozīcijā
Jāņa Kalēja vadītie JK volejbolisti, tālāk sekoja Īslīces un AP-apvienotā komanda, kurā spēlēja
volejbola veterāni no Mežotnes, Bauskas un Vecumniekiem. Paredzams, ka nākošajā kārtā 5. novembrī, dalībnieku skaitu papildinās arī Vecsaules vienība. Visas sešas komandas aizvadīs sešus
sacensību posmus-katru mēnesi izspēlējot vienu kārtu un kopvērtējumā saņemot SC “Mēmele”
dāvātos kausus un medaļas.
16.oktobrī Codes pamatskolas mājīgajā sporta zālē pulcējās vairāki desmiti meiteņu un dāmu,
kuras piedalījās sporta centra “Mēmele” kausa izcīņas volejbolā sievietēm II kārtas sacensībās. Kā
ierasts, jau vairākas sezonas, Bauskas novadā netiek rīkoti sieviešu volejbola čempionāti, bet atsevišķas sacensību kārtas, kurās reizi mēnesī dāmas tiekas, lai pēc apļa sacensību sistēmas noskaidrotu posma uzvarētājas. Kopvērtējumā tiks vērtētas izcīnītās vietas 6 sacensību kārtās. I posma,
29.septembrī, spēles risinājās Vecumniekos, Valles vidusskolas modernajā sporta zālē. Sadarbībā
ar Vecumnieku novada sporta skolas volejbola nodaļas speciālistiem un treneri Jāni Plūmi, tika izcīnīts Vecumnieku kauss. Sacensībās piedalījās 7 vienības. Par uzvarētājām kļuva Jēkabpils novada
sieviešu komanda “Gumaka māsas”, otrajā vietā Valles volejbolistes, bet bronzas medaļas saņēma
Bauska/Studentes vienība.
II posma sacensībās piedalījās piecas komandas. Nepiedaloties spēcīgajai Valles vienībai, par
uzvarētājām kļuva Bauskas dāmu komanda, kuru organizē Rita Lejniece, otrajā pozīcijā Bauska/
Sudentes, kurā apvienojušās studējošās Bauskas novada jaunietes un viņu domubiedrenes. Trešajā
vietā, par pārsteigumu trenerim G.Mašinskim, izcīnot divas uzvaras, jaunās mežotnieces. Nākošās
vietas tabulā sadalīja Vecumnieku NSS un Īslīces volejbolistes.

Sākam galda tenisa sezonu
8. un 9.oktobrī Bauskas pašvaldības sporta bāzes sporta spēļu hallē risinājās Sporta centra “Mēmele” balvu izcīņas I kārtas sacensības galda tenisā.
Pirmajā sacensību dienā kopā ar pašmāju sportistiem sacentās I un II līgas spēlētāji no Jonišķiem, Rīgas, Iecavas, Vecumniekiem, Jūrmalas, Jēkabpils, Rundāles un Salaspils. Kopumā 64 galda tenisisti aizvadīja aizraujošu un spraigām cīņām piepildītu dienu. Jaunais zāles apgaismojums
ļāva uzlabot spēļu organizāciju un nodrošināja kvalitatīvākus sacensību apstākļus, ko atzina gan
sportisti, gan treneri.
Pirmās trīs vietas I līgas sacensībās meitenēm sadalīja iecavniece Terēza Druviņa, Jonišķu galda tenisa skolas pārstāve Simona Rimkevičiute un Iecavas sportiste Rēzija Meļķe, puišiem zelta
godalgu izcīnīja trenera Aināra Eņģeļa audzēknis Mareks Eņģelis, sudrabs Jonišķu sportistam Marijusam Jučinskim, bet bronzas medaļa skaistkalnietim Mārim Eņģelim.
II līgas vērtējumā meitenēm par uzvarētāju kļuva treneres Baibas Gāgas audzēkne Līva Bogdanoviča, sudraba medaļa Bauskas pārstāvei Ancei Šastakovičai, bronza rīdziniecei Unai Jaunbrūnai. Zēniem visu kalumu medaļas izcīnīja galda tenisa kluba “Namejs” pārstāvji – Niks Dāboliņš,
Artūrs Spalis un Tomass Marts Valts.
Meistaru klasē jeb Augstās līgas sacensībās piedalījās 35 dalībnieki. Vairāki no viņiem ierindojas šī brīža Latvijas galda tenisa reitinga pirmajā piecdesmitniekā. Par sacensību uzvarētāju azartisko dāmu konkurencē kļuva Aldona Homiča no Jēkabpils sporta centra, otrajā vietā jūrmalniece
Skaidrīte Zāģere, bet bronzas godalga šajā reizē alojietei, BJC Laimīte trenerei Laurai Pavārei.
Kungu cīņas arvien ir interesantas, aizraujošas un meistarīgas. Katra spēle ir baudījums gan
skatītājiem, gan pašiem spēlētājiem. Šoreiz, uzveicot visus sāncenšus, uzvarētāja laurus plūca vec-
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Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

LAIKS

NODARBĪBAS

ATBILDĪGAIS

14.00 – 18.30

BJSS

BJSS treneri

18.30 – 20.00

Basketbols

I.Stāmere

20.00 – 21.30

Volejbols

R.Maķevics

14.00 – 18.30

BJSS

BJSS treneri

18.00 – 20.00

Volejbols sievietēm

R.Lejniece

20.00 -21.30

ŪMSK „Mēmeles sports»

U.Slakteris

10.00 – 12.00

Senioru grupa “Možums”

I.Ūbele

14.00 – 18.30

BJSS

BJSS treneri

18.30 – 21.30

Basketbols veterāniem

I.Ūbele

14.00 – 18.00

BJSS, galda teniss

M.Indriksons

18.00 – 20.00

Vecsaules pagasts

J.Skrējāns

20.00 – 21.30

Futbols

I.Šekavs

10.00 – 12.00

Senioru grupa „Možums”

I.Ūbele

14.00 – 18.30

BJSS

BJSS treneri

18.30 – 20.00

Basketbols

I.Stāmere

20.00 – 21.30

Florbols

N.Artimovičs

11.00 – 13.00
Sestdiena
15.00 – 17.00

11.00 – 13.00
Svētdiena

15.00 – 17.00
18.00 – 21.00

Sacensību diena. SOS
bērnu ciemats

I.Ūbele
R.Rupkus

I.Ūbele

Sacensību diena. SOS
bērnu ciemats

R.Rupkus

Florbols

A.Melderis

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

„Meklētāja Roze”
„Bauskas Novada Vēstis” lasāmas arī Bauskas novada mājas
lapā www.bauska.lv
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Bauskas Bērnu un jauniešu centrā
Rudens virpuļi Bauskas Bērnu un jauniešu centrā
Oktobris Bauskas Bērnu un jauniešu centrā ir aizritējis, meklējot Ķemeru Nacionālā parka
bagātības Dabas aizsardzības pārvaldes ceļojošajā izstādē. Teju divi simti novada skolu audzēkņus ar to iepazīstināja izglītības metodiķe vides jomā Veronika Puķe. Ar dažādu interaktīvu
spēļu palīdzību bija iespēja izzināt purva, pļavu, mežu un ūdeņu noslēpumus. Izstādes apmeklētājus papildus iepazīstinājām ar mūsu pulciņu aktivitātēm šajā mācību gadā. Tematiskās vides
izstādes ir kļuvušas par neatņemamu Bauskas BJC vides izglītības komponenti, tiek plānota jau
nākamā izstāde 2017.gada janvārī par purvu kā dabas dziednieku.
Oktobris aši aizripoja līdz ar aktīvo riteņvasaru, mūsu velopulciņa audzēkņiem Ģirta Donerblica vadībā 9.oktobrī piedaloties Pizika kausa velobrauciena 1.posmā. Trase Bauskas pilskalna
estrādē bija gana sarežģīta un dinamiska. Lai arī mūsu pulciņa dalībniekiem pasākuma vieta ir
labi pazīstama, viegli mūsu puišiem brauciens neizdevās, taču tika gūta laba pieredze un vēlme,
aktīvi trenējoties, uzlabot savus rezultātus.
Oktobris ir krāšņais rudens mēnesis un skolēnu rudens brīvdienu laiks! Arī šogad tās aktīvi
pavada Bauskas Bērnu un jauniešu centra audzēkņi.
Jau trešo gadu ģitārspēles pulciņa dalībnieki pedagoga Aigara Voitišķa vadībā ir devušies
uz Madonas „Ģitāristu sesiju” Praulienas pamatskolā. Šogad pasākuma programmā sešu dienu
laikā norisināsies 22 meistarklases, piedāvājot apgūt ģitāras, basģitāras, bungu un kokles spēli,
tāpat arī vokālu. Notiks darbs grupās, kas vainagosies ar krāšņu noslēguma koncertu. Organizators Imants Pulkstenis neslēpj, ka sesijai kā mācību spēkus piesaista izcilākos savas jomas
profesionāļus: „Gribas, lai arī meistariem ir interesanti, lai viņi uzspēlē savā starpā. Tai pašā
laikā sesija ir atvērta iesācējiem. Sagatavotība ir laba lieta, taču nevar zināt, kas no katra izaugs,
varbūt sesijā tieši iesācējam radīsies kāds klikšķis, un viņš nākotnē kļūs par izcilu mūziķi. Ģitāristu

sesijas deviņpadsmit darbības gadu laikā pieredzi un zināšanas ir guvuši 1367 dalībnieki no Madonas un visiem Latvijas vēsturiskajiem novadiem.”
25.oktobrī tradicionālais „Rudens virpulis Bauskas BJC” pulcēja gandrīz 100 audzēkņu, vecāku un pedagogu. Izglītības metodiķe vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas jomā Ilze Krieviņa
ir šī pasākuma idejas un izstādes autore. Viņa ir gandarīta par divos mēnešos radītajiem darbiem
un priekšnesumiem. Šogad pasākuma tēma saistīta ar BJC 50 gadu jubileju. Savas prasmes demonstrēja „Mēmelītes” Elzas un Mūsdienu deju grupu dalībnieki. Ar skaļām emocijām tika sagaidīti debitanti - puišu breika deju grupa. Piedāvājot jebkuram iepazīt interešu izglītības pulciņu
daudzveidību, visi pasākuma dalībnieki piedalījās orientēšanās spēle ”Uzzini, izzini, zini Bauskas
BJC”, paveicot kādu uzdevumu automodelistu trasē, velopulciņā, keramikas darbnīcā, labo garšu
un multimediju studijā. Neskatoties uz rudenīgajiem laka apstākļiem, visus rotaļās un dejās izkustināja rokdarbu studijas „Kamolītis” meitenes un Elektronikas pulciņa zēni, bet labo grašu studija
sildīja ar tēju un kārumiem. Savus darinājumus izstādē „Rudens darbi” visiem piedāvā apskatīt
gleznošanas, keramikas, rokdarbu, kokapstrādes, ā das plastikas un modernās amatniecības pulciņu
audzēkņi. Pirmo reizi ar saviem gaismas objektiem piedalās arī Elektronikas pulciņa audzēkņi.
Oktobris ir bijis saturā bagāts Bauskas novada jauniešiem. Bauskas Bērnu un jauniešu centra
jaunatnes lietu speciāliste Madara Grīvāne aktīvi rosina jauniešus darboties. 7.oktobrī Daumanta

dienas talka Bauskā, Katoļu ielā 1 ievadīja labo darbu mēnesi.
13.oktobrī piecas komandas sacentās erudīcijas konkursā „Kas ir tavā smadzeņu podā?”. Visveiksmīgākie bija „Īslīces dinīši” no Īslīces vidusskolas, ar asprātību izcēlās Jaunsardzes vienības 1.komanda un Bauskas Valsts ģimnāzijas komanda „Harambe”. Jaunieši atzinīgi novērtēja šo pasākumu, jutās priecīgi,
pārsteigti par negaidītiem, it kā zināmiem, bet gana sarežģītiem jautājumiem. Šajā konkursā jautājumu diapazons aptvēra vidusskolēniem aktuālas tēmas ģeogrāfijas, vēstures, atjautības un faktu jomās. Konkurss par
citām tēmām būtu noderīgs arī nākotnē.
Turpinot aizsākto tradīciju „Saldējums ar personību”, 14.oktobrī Bauskas BJC viesojās populārais improvizācijas teātra aktieris un režisors Jānis
Skutelis. Brīvā un nepiespiestā gaisotnē, cienājoties ar saldējumu, jauniešiem bija iespēja tuvāk iepazīt šīs personības ikdienu un radošās darbības
pasauli.
Jauns un popularitāti iemantojis pasākums ir „Skaistuma studija”, kurā
šoreiz 26.oktobrī galvenā uzmanība pievērsta matu kopšanai. Meistarklases vadītāja – profesionāla matu kopšanas speciāliste. Iepriekš tika runāts
par meikapu, bet nākamajā „Skaistuma studijas” tikšanās reizē izzināsim
ādas kopšanas noslēpumus.

29.oktobrī baisais Helovīns aicina uz masku balli
Bauskas Kultūras centrā,
kur ikviens jaunietis vecumā no 14 līdz 22 gadiem izrādīs drosmi, ejot „Ķirbīšu
baiļu takā”, kā arī griezties
raitā dejā grupas „Bekars”
mūzikas ritmos.
Labu darbu nedēļā līdz
pat 4. novembrim gaidām
Bauskas BJC Dzeltenajā
mājā, Rīgas ielā 8, visu, kas
būtu nepieciešams lieliem
un maziem ķepaiņiem. Savas dāvanas var nest katru
darba dienu no plkst.
13.00-19.00. NEESI KŪTRS IZDARI LABU DARBU!!! 7.novembrī Bauskas novada jauniešu domes dalībnieki dosies ekskursijā uz
dzīvnieku patversmi “Mežavairogi”, lai nogādātu dāvanas.
2016./2017. mācību gads Bauskas BJC ir ne tikai jubilejas, bet
arī lielu pasākumu gads.
2017.gada 29.aprīlī Bauskas Bērnu un jauniešu centrā pulcēsies
interešu izglītības iestāžu komandas no visām Baltijas valstīm, lai
sacenstos trases automodelismā.
2017.gada 1.- 2. jūnijā Bausku pieskandinās un iekrāsos V Latvijas bērnu un jauniešu mūzikas un mākslas festivālsa „Toņi un pustoņi” dalībnieki. Darba grupa uz sanāksmi Bauskas Bērnu un jauniešu
centrā pulcējās 20.oktobrī. Valsts izglītības satura centra vadītāja
vietniece Agra Bērziņa, vecākās referentes Areta Raudzepa un Antra Strikaite kopā ar Bauskas novada priekšsēdētāju Raiti Ābelnieku un Bauskas novada kultūras, izglītības un saimnieciskās jomas
pārstāvjiem apsprieda plānoto aktivitāšu norisi, ģenerēja idejas,
aicinot padomāt par festivāla dalībnieku devumu Bauskas pilsētas
bagātināšanai ar interesantiem vides objektiem. Risinot konkursa
tēmu „Latvijas toņi un pustoņi”, konkursa dalībnieki akcentē savam
novadam raksturīgo: vidē, dabā, kultūrā, vēsturē, valodā, sabiedrībā
un tās norisēs pagātnē un mūsdienās. Festivāla mērķis ir stiprināt
bērnu un jauniešu patriotismu un valstisko apziņu, bagātināt kultūrvēsturisko pieredzi, veicināt radošo spēju attīstību, iniciatīvu izteikt
sevi ar vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izteiksmes līdzekļiem,
veicināt visu izglītības iestāžu mākslas pedagogu sadarbību un pieredzes apmaiņu.

Benita Svareniece,
Bauskas BJC direktore

Bauskas Novada Vēstis
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Jaunatnes sports
Bauskas novada sporta skolotāju un treneru
izbraukuma metodiskā apvienība Latgalē
Vispārizglītojošo skolu sporta skolotāju un sporta treneru tālākizglītības darbu atbilstoši plānojumam organizē un vada Bērnu un jaunatnes sporta skola, kas kā organizatoriski metodiskais
centrs savu darbu plāno, lai jaunatnes sporta speciālisti papildinātu un pilnveidotu savas prasmes
un iemaņas teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās, kā arī gūtu pieredzi no citu pilsētu un novadu
sava aroda speciālistiem.
29. un 30. septembrī Skolotāju dienas pasākumu ietvaros 27 mūsu novada sporta speciālisti
apmeklēja Rēzeknes novadu. Divu dienu programma bija ļoti interesanta, bet saspringta, jo bija
jāapmeklē daudzi apskates objekti un jātiekas ar interesantiem un savu arodu zinošiem cilvēkiem.
Rēzeknē mēs apmeklējām sporta skolu, topošo Olimpisko centru, Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centru „Zeimuļs” un Latgales vēstniecību ”Gors”.
Apmeklējot Rēzeknes sporta skolu, iepazināmies ar skolas aktuālajām problēmām mācību sporta darbā, apmeklējām treniņu nodarbību brīvajā cīņā un basketbolā. Skolai nesen tika atjaunots
segums vieglatlētikas stadionam, top jaunas telpas inventāra noliktavai, nākotnē plānota rekonstrukcija basketbola zāles paplašināšanai. Līdzīgi kā Bauskā, arī Rēzeknē lielu interesi izrāda vecāki
par bērnu iesaistīšanu sporta nodarbībās jaunākajā skolas vecumā. Tas liecina par ieinteresētību
iesaistīt savus bērnus fiziskajās aktivitātēs.
Rēzeknes Olimpiskais centrs pārsteidza ar savu vērienību būvniecībā. Ekspluatācijā jau ir nodota mūsdienīga viesnīca ar SPA kompleksu, futbola laukums ar sintētisko segumu, top atklātais āra
baseins, projektā jau apstiprināta sporta halle un BMX trase. Tas viss atradīsies vienkopus.
Tālāk mūsu ceļš veda uz Austrumlatvijas radošo centru „Zeimuļs”, kur mūs sagaidīja ļoti zinoša
un erudīta gide, kas ļoti izsmeļoši iepazīstināja mūs ar pilsētas vēsturi, radošā centra interesanto

Rudens krosi Bauskas novada BJSS vieglatlētiem
15.oktobrī Carnikavā norisinājās Latvijas čempionāts krosā un 16.oktobrī Uzvarā norisinājās
„Uzvaras apļi” krosa sacensības, sacensības piedalījās arī mūsu novada sporta skolas audzēkņi.
Ar rekordlielu dalībnieku skaitu 15. oktobrī Carnikavā tika izcīnītas sezonas pēdējās godalgas
vieglatlētikā - skriešanas krosā. Uz starta līnijas stājās 410 skrējēji no visas Latvijas dažādās vecuma grupās. Jaunākā mūsu novada dalībniece bija Estere Turova, Esterei šogad palika tikai 5 gadiņi
un viņa jau bez apstājas veica 500m distanci, izcīnot 5.vietu U-6 vecuma grupā. U-8 vecuma grupā
distancē devās Esteres māsa Aleksandra Turova, Aleksandrai bija jāskrien 1000m distance, ko veica 4:25sek un izcīnīja 6.vietu. U-10 vecuma grupā meitenēm startēja kupls dalībnieku skaits, arī
divas mūsu jaunās sportistes, Nikola Trasūne un Aleksandra Mitusova, izcīnot attiecīgi 25.vietu un
34.vietu 1500m distancē. U-10 vecuma grupā zēniem, augsto 4.vietu izcīnīja Henrijs Bušs 1500m
skrējienā, līdz godalgotai vietai pietrūka vien 10sek. U-12 vecuma grupā meitenēm bija jāveic
2100m distance. Šajā vecuma grupā startēja trīs mūsu jaunās sportistes - Arta Marija Dreimane izcīnīja 16.vietu, Marta Kārkla izcīnīja 23.vietu un Monta Šulte 27.vietu. U-12 vecuma grupā pirmo
godalgu izcīnīja Andris Skadiņš. Andris finiša līniju šķērsoja 3.vietā 2000m skrējienā, kas bija augstākais sasniegums mūsu novada jaunajiem sportistiem. Vēl šajā vecuma grupā startēja un augsto
8.vietu izcīnīja Ivo Gailis. U-14 vecuma grupā meitenēm startēja Artas Marijas Dreimanes māsa,
Gerda Kerija Dreimane. Gerda izcīnīja 12.vietu 2000m distancē. U-14 vecuma grupā zēniem visi
trīs mūsu novada sportisti izcīnīja vietu labākajā desmitniekā. Arvis Sūna izcīnīja 5.vietu, Ričards
Kalniņš izcīnīja 7.vietu, bet Gints Zilpuris noslēdza labāko desmitnieku 2000m distancē. Kā pēdējā
trasē devās mūsu juniore U-20 vecuma grupā Sendija Jakobsone. Sendijai bija jāskrien 6000m distance pa stāviem kalniem un gariem noskrējieniem, galā izcīnot 4.vietu šajā vecuma grupā.
------------------------------------------------------------------------------------------------------16.oktobrī Uzvarā norisinājās krosa sacensības „Uzvaras apļi”. Pulcēja kopā 57 dalībniekus
6 vecuma grupās. Jaunākajā vecuma grupā startēja 2005.gada dzimušie un jaunāki bērni. Uzvaru
1200m distancē meitenēm izcīnīja Selīna Balakāne ar rezultātu 4:20.6sek, uzstādot jaunu sacensība
rekordu. 2.vietā finiša līniju šķērsoja Arta Marija Dreimane, bet 3.vietā Everita Geduša. Zēniem
šajā vecuma grupā uzvaru izcīnīja, iepriekšējās dienas godalgoto vietu ieguvējs, Andris Skadiņš.
2.vietu izcīnīja Jānis Smans, bet 3.vietu Ņikita Burenkovs.
Vidējā vecuma grupā, kura startēja 2000.gada līdz 2004.gada dzimuši bērni, meitenēm 1.vietu
3300m izcīnīja Gerda Kerija Dreimane, 2.vietā Loreta Ozola, bet 3.vietā Amanda Jēkabsone. Zēniem šajā vecuma grupā 1.vietu izcīnīja Tomass Jirgensons, 2.vietā Toms Kampuss, 3.vietu izcīnīja
Arvis Sūna. Vecākajā grupā startēja 1999.gada dzimuši jaunieši un pieaugušie. Uzvaru jeb 1.vietu
4400m distancē izcīnīja Skaidrīte Šņitka, 2.vietā Zane Kaspere, 3.vietā Melisa Upeniece. Vīriešu
konkurencē 1.vietu izcīnīja jaunietis Mārtiņš Bukšs, 2.vietu Renārs Gumbelis, bet 3.vietu Guntars
Kaspers.

Raivis Maķevics, vieglatlētikas nodaļas vecākais treneris.

Kopā atcerēsimies
Atcerēsimies un iepazīsim novadnieku – gleznotāju
Arnoldu Nulīti
arhitektūru un tā daudzpusīgo darbību. Šī modernā papildizglītības iestāde sniedz iespēju darboties
85 dažāda novirziena bezmaksas pulciņos, kuros iesaistās visa vecuma iedzīvotāji. Būve projektēta ļoti pārdomāti, arhitektoniskais risinājums un izmantotie materiāli nodrošina ikdienas darbam
nepieciešamās vērtības. Ar spoguļstiklu stiklotās centra mācību telpu durvis nodrošina iespēju vecākiem vērot nodarbības, bet tajā pašā laikā bērni to neredz.
Pārvietoties no stāva uz stāvu var pa kāpnēm vai liftu. Nodarbību telpās redzējām skaistus bērnu
darbiņus, kuri ikvienam pulciņam izvietoti nelielos izstāžu stendos.
Centrā „Zeimuļs” ir izvietota kafejnīca ar ļoti samērīgām cenām, kur pulciņu apmeklētāji pēc
nepieciešamības var paēst, protams, par savu naudiņu.
No interešu izglītības centra, aplūkojot sakopto Rēzeknes pilsētu, devāmies uz Latgales vēstniecības – kultūras centru „Gors”.
Kultūras centrs mūsos atstāja dalītas izjūtas, jo tā grandiozums, plašums uzreiz raisīja domas,
vai viss te ir izmantots atbilstoši izmaksām, jo šī modernā, mūsdienīgā celtne izmaksāja divdesmit
miljonus eiro.
No gides stāstītā pārliecinājāmies, ka visi pasākumi ir ļoti apmeklēti, skatītāji brauc no visas
Latvijas.
Lielā koncertzāle, tas ir kaut kas vienreizējs, ar tūkstoš skatītāju vietām, ar atbilstošām instrumentu glabātuvēm, mēģinājumu zālēm un visām palīgtelpām. Uzstāties šādās telpās noteikti
sagādā pozitīvas emocijas.
Abās modernajās būvēs interjera noformējumā vispār nebija telpaugu. Ja centrā „Zeimuļs” mājīgumu radīja pulciņu dalībnieku veidotie darbi, tad Latgales vēstniecībā „Gors” kailās sienas un
tukšās koplietošanas telpas deva atturīgu aukstumu. Tā ir stila un gaumes lieta, bet Latgale var
lepoties ar šīm kultūras būvēm, piesaistīt ar labiem māksliniekiem skatītājus, tūristus, radot vidi
cilvēku apritei.
Rēzeknes pilsētā jūtama rosība, kas motivēta uz iedzīvotāju piesaistīšanu Latgales reģionam.
Podnieka prasmes un to, kā top melnā keramika, vērojām meistarskolā pie keramiķa Ēvalda
Vasiļevska, bet Latgales keramiķu darbu izstādi - prasmīgi rekonstruētajā Lūznas muižā.
Latgales pusē pārliecību radīja, ka Rēzeknes dome un administrācija strādā ļoti vienoti, nav
tādas situācijas, ka kāds „vezumu” apzināti vilktu uz pretējo pusi. Tur nevienam nav par lielu pie
Maltas vidusskolas uzceltā daudzfunkcionālā sporta halle ar trīs basketbola laukumiem un vieglatlētikas celiņiem 50m garumā. Maltas pašvaldībā ir divi tūkstoši iedzīvotāju, bet Bauskā tajā pat
laikā pirmsskolas un skolas vecuma bērni 2282, novadā kopā 3752 izglītojamie no pirmsskolas līdz
vidusskolai.
Maltā redzētais raisīja pozitīvas emocijas, jo funkcionalitāti varēja vērot it visā skolas aktu zālē,
ēdamzālē, turpat vienā no skolas spārniem atrodas moderni iekārtota mūzikas skola. Šajā izglītības
iestādē valdīja modernisms un mājīgums ik uz soļa. Mūsu jaunais pedagogs Aleksejs Grigorjevs
iesaucās: „Direktor, kāpēc jūs mūs te atvedāt? Lai radītu kompleksus?!”. Nē, atvedu tāpēc, lai mēs
redzētu, ka citviet mācās un strādā, bet ne pielāgo un eksistē.
Varam teikt, Latgalei tiek piesaistīti milzīgi finanšu resursi, bet, izvaicājot par uzbūvēto, nedzirdējām, ka kāds sistemātiski bremzētu attīstības procesus modernu, mūsdienīgu celtņu tapšanai.
Latgalē ir lielāka iespēja līdzfinansējuma piesaistei, bet tas nenozīmē, ka tur nav ieguldīti pašvaldības finanšu līdzekļi.
Gūtais divu dienu izbraukuma metodiskās apvienības seminārā radīja noteiktu vīziju par mūsdienu būvniecību, darba organizāciju līdzīgās izglītības iestādēs. Mūspusē ikdienā pedagogi strādā
ar daudz lielāku fizisko, garīgo pārslodzi, vadot sporta stundas un treniņnodarbības noslogotās
sporta zālēs, tāpēc vedinu visus domāt un strādāt ar mērķi, lai Bauska, sagaidot Latvijas valsts
simtgadi, lepotos ar jaunām, modernām sporta būvēm.

Biruta Grantiņa, Bauskas novada BJSS direktore

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

23. novembrī plkst. 13.00 Bauskas Kultūras centra Izstāžu zālē notiks tematiska pēcpusdiena “SAVAS PATIESĪBAS MEKLĒTĀJS”, kurā Bauskas Centrālā bibliotēka un Bauskas Valsts
ģimnāzija piedāvā atcerēties un iepazīt novadnieku skolotāju un gleznotāju Arnoldu Nulīti. Ar
viņa radinieku Imanta Nullīša un Ingas Krolles palīdzību Bauskas Centrālajā bibliotēkā top disks,
veltīts mākslinieka 120. gadskārtai, kurā tiks apkopota iegūtā informācija, fotoattēli un gleznu
fotogrāfijas. Tāpēc aicinām baušķeniekus, kuriem varbūt saglabājušies kādi dokumenti, fotogrāfijas, gleznu reprodukcijas par Arnoldu Nulīti, sadarboties. Būsim ļoti pateicīgi ja atļausiet mums
šos materiālus ieskenēt un pievienot bibliotēkā jau esošajiem materiāliem, atgriežot tos atpakaļ
īpašniekiem tādus pat, kā saņēmām. Īpaši priecāsimies, ja kādam mājās saglabājies 1928. gada
Bauskas mākslinieku izstādes buklets par Bauskas muzejā izstādītajiem darbiem. Ja vēlaties ar
mums sadarboties zvaniet 63960580 – Laimdotai Ozoliņai.
Mazliet par gleznotāju. Arnolds Nulītis dzimis 1896. gada 30. jūlijā, Codes pagasta “Krūklājos” kā lauksaimnieka dēls. Pirmā pasaules kara laikā iestājies Latviešu strēlnieku pulkos, pēc
kaujām pie Slokas nosūtīts kara skolā, Aizkaukāzā, no kurienes atgriežas 7. Bauskas strēlnieku
pulkā un kā virsnieks piedalās vēsturiskajās Ziemsvētku kaujās. Par drosmi un varonību apbalvots
un paaugstināts par virsleitnantu. Kā rotas komandieris Bauskas bataljonā piedalās un vada Latvijas brīvības cīņas 1919. gadā.
1920. gadā viņš uzsāk mācības Mākslas akadēmijā, ko beidz 1929. gadā. Tad sāk mākslinieka
gaitas, piedalās izstādēs, cieši iesaistās latviešu Mūksalas jauno mākslinieku grupā un “maizes”
darbā Bauskas valsts ģimnāzijā, kur 13 gadus pasniedz zīmēšanu. Vēl Latvijā dzīvojot Arnolds
Nulītis iesaistās dievturu kustībā, kurā pavadīja visu mūžu. 1944. gadā iesaukts Latviešu leģionā,
1945. gadā nokļūst angļu gūstā Beļģijā. Atbrīvots no gūsta kādu laiku dzīvo Dienvidvācijā.
1950. gadā pārceļas uz Kanādu. Sevišķi rosīgs darba cēliens sākas Kanādā. 1954. gadā
A. Nulītis bija viens no Latviešu mākslinieku vienības “Latvis” dibinātājiem un sākuma gados ļoti
rosīgs līdzdalībnieks arī etnisko grupu mākslinieku biedrībā. Izstādes Kanādā, Vācijā, Francijā.
Mūžībā mākslinieks aizgāja 13. janvārī 1988. gadā, 93. gadu vecumā.
Padomju gados par Arnoldu Nulīti, tāpat kā par daudziem citiem trimdas māksliniekiem un
literātiem tika rūpīgi noklusēts. Bet savā garajā mūžā viņš, īstens Latvijas patriots, paveicis daudz
nozīmīga un paliekoša. Tādēļ mums – šī ievērojamā cilvēka novadniekiem ir pienākums godināt
mākslinieka piemiņu un saglabāt Arnolda Nulīša vārdu nākamajām paaudzēm. Gaidām visus interesentus Arnoldam Nulītim veltītajā tematiskajā pēcpusdienā!

Laimdota Ozoliņa,
Bauskas CB galvenā bibliogrāfe

Koncerts
Atzīmējot savu jubileju,

2016.gada 12. novembrī Bauskas Kultūras centrā pie saviem klausītājiem dosies grupa „Sestā jūdze”
ar patriotisku noskaņu caurvītu jubilejas koncertu „Man citas zemes
nevajag”. Koncertā skanēs gan grupas piecpadsmit gadu pastāvēšanas
laikā radītie lielākie hiti, gan pasaulē pazīstamu skaņdarbu
kaverversijas īpašā grupas „Sestā jūdze” skanējumā, kāda nav nevienai
citai Latvijas grupai.

12 2016.gada 28. oktobrī

Bauskas Novada Vēstis

Informācija, sludinājumi, ziņojumi
Kultūras pasākumu plāns novembrim

Kas ir Latvija? Tā ir
ikdiena ar skrejošu laiku un
dabas brīnumaino pieskārienu. Tā ir putnu rīta dziesma,
rasas lāses Latvijas pļavās,
mirdzoša saule, tā ir mūsu daba, ar puķu pilno smaržu, dzīvnieku skaņām un vēja pieskārienu. /Lauris Remess/

Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

3.novembrī plkst. 19

Bauskas Kultūras centrā

Mūzikls “Čigānu princese” Biļetes: 8 EUR, 10 EUR, 12 EUR

4.novembrī plkst. 14

Bauskas Kultūras centrā

Svinīgais pasākums “Latviešu karavīrs laikmeta griežos”

5.novembrī plkst. 18

Bauskas Kultūras centrā

Amatierkolektīvu sezonas atklāšanas koncerts “Nāc pulkā!”

8.novembrī plkst.11

Bauskas Kultūras centrā

“Teātris un ES” izrāde bērniem “Toms pret Superpelēm” Biļetes: 3
EUR

9.novembrī plkst. 17

Īslīces Kultūras namā

Koncerts “Dzimuši Bauskai”

11.novembrī
plkst.17.30

Pie pieminekļa “Par Latvijas
brīvību kritušiem”

Lāčplēša dienas atceres pasākums un lāpu gājiens līdz Rātslaukumam

CODES PAGASTA PĀRVALDE AICINA CODES
PAGASTA IEDZĪVOTĀJUS PIEDALĪTIES LATVIJAS
DZIMŠANAS DIENAI VELTĪTAS DZEJAS KONKURSĀ.
LŪGUMS DARBUS LĪDZ 2016.GADA 10.NOVEMBRIM IESNIEGT CODES PAGASTA PĀRVALDĒ
PAPĪRA FORMĀ VAI NOSŪTOT ELEKTRONISKI UZ
ADRESI code@bauska.lv.

11. novembrī plkst.
15 un 18.30

Bauskas Kultūras centrā

Filmas “Melānijas hronika” demonstrācija Bezmaksas ieejas kartes
Bauskas Kultūras centra kasē

26.novembrī plkst. 16.00 senā dzīvesveida skola
„Vīns Eiropas galmos 15.-17.gadsimtā”

11.novembrī plkst.19

Jaunsaules centrs

Lāčplēša dienai veltīts Lāpu gājiens

11.novembrī plkst.21

Brunavas klubiņā

Svētku balle kopā ar Aigaru Urtānu

12.novembrī plkst.19

Bauskas Kultūras centrā

Grupas “Sestā jūdze” jubilejas koncerts “Man citas zemes nevajag”
Biļetes: 5 EUR, 7 EUR, 10 EUR, 12 EUR

13.novembrī plkst 12

Bauskas Kultūras centrā

Bērnu radošais rīts

13.novmebrī plkst.15

Ceraukstes Tautas namā

Īslīces pagasta amatierteātra “Dadži” izrāde “Alise Brīnumzemē”

15.novembrī plkst.19

Kultūras centrā “Kamarde”

Viestura Kairiša mākslas ﬁlmas “Melānijas hronika” demonstrācija

16.novembrī plkst 16

Dāviņu Kultūras centrā

Zināšanu viktorīna skolēniem „Mana Latvija”

16.novembrī plkst 18

Bauskas Kulturas centrā

Bauskas Sākumskolas koncerts

17.novembrī plkst.18

Bauskas Kultūras centrā

LR Proklamēšanas 98.gadadienas svinīgais koncerts

17.novembrī plkst.18

Īslīces Kultūras namā

Valsts svētku koncerts „Savīt laiku kamolā”

17.novembrī plkst.19

Grenctāles Kultūras namā

Valsts svētku svinīgais koncerts “Kā rūgtenais raudeņu stāds” Piedalās:
komponists Māris Lasmanis, dziedātājs Andris Daniļenko, dzejnieks
Normunds Beļskis

17.novembrī plkst.19

Kultūras centrā “Kamarde”

Koncertprogramma kopā ar Ēriku Loku

17.novembrī plkst.20

Codes pamatskolā

Latvijas Republikas proklamēšanas dienas koncerts “Latvija staro” Pēc
koncerta - balle.

18.novembrī plkst.12

Mežotnes pilī

Valsts svētku sarīkojums un iedzīvotāju godināšana “No sirds Latvijai
un savam pagastam – 2016”

18.novembrī plkst.13

Vecsaules saieta namā

Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts koncerts

18.novembrī plkst.19

Ceraukstes Tautas namā

Latvijas Valsts svētku koncerts Vadītāja - Aīda Ozoliņa Piedalās: Ēriks
Loks, amatiermākslas kolektīvi

18.novembrī plkst.21

DFC „Strēlnieki”

Atpūtas vakars kopā ar Ēriku no Rīgas

18.novembrī plkst.
21.00

Īslīces Kultūras namā

Valsts svētku balle Spēlēs - Bocmanis Andžus Biļetes: 5 EUR

18.novmebrī plkst.21

Ceraukstes Tautas namā

Atpūtas vakars kopā ar grupu “Uzmini nu!”

19.novembrī plkst.16

Vecsaules saieta namā

Uzvaras amatierteātra izrāde „Zagļi” pēc R.Blaumaņa motīviem

22.novembrī plkst.11

Bauskas Kultūras centrā

Jaunā Liepājas teātra izrāde bērniem “ĪKSTĪTE” Biļetes: 3 EUR

22.novembrī plkst.16

Grenctāles bibliotēkā

Gaidot pirmo adventi, Grenctāles Kultūras nams sadarbībā ar
Grenctāles bibliotēku aicina uz radošo pēcpusdienu “Kas manā Ziemassvētku maisiņā?”

25.novembrī plkst.19

Bauskas Kultūras centrā

“Mirage Jazz Orchestra” ar Kristīni Prauliņu Biļetes: 8 EUR, 10 EUR,
12 EUR, 15 EUR

25.novembrī plkst.19

Dāviņu Kultūras centrā

Codes amatierteātra izrāde, komēdija 2 cēlienos „Laulības treniņu
aģentūra” pēc M.Zīles darba motīviem

26.novembrī plkst.10

Bauskas Kultūras centrā

Bauskas novada amatierteātru skate

27.novembrī plkst.16

Rātslaukums

Pilsētas krāšņākās egles iedegšana - pirmā advente

Novadā deklarētās politiski
represētās personas no
1.novembra varēs saņemt
Svētku pabalstu
Jau piekto gadu pašvaldība piešķir svētku pabalstu Bauskas
novadā deklarētajām represētajām personām par godu kārtējai
Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai. Pabalstu piešķir
ar mērķi sniegt atbalstu Bauskas novadā deklarētajām politiski
represētajām personām.
Pabalsta apmērs vienai personai ir 45 euro. Pabalsts tiek piešķirts reizi kalendārajā gadā no 1.novembra līdz 30.novembrim
bez personas iesnieguma politiski represētajām personām, kuras deklarējušas dzīvesvietu Bauskas novadā līdz kārtējā gada
31.oktobrim.

Svētku pabalsts par godu kārtējai Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai tiek izmaksāts attiecīgajā Bauskas novada
pagasta pārvaldē, bet pilsētā deklarētajām personām – Bauskas
novada administrācijā Uzvaras ielā 6, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra sniegtajām ziņām un personas uzrādīto politiski
represētās personas statusa un personu apliecinoša dokumentu
pamata.

Andra Matuļenko, sabiedrisko attiecību speciāliste

Bauskas pils muzejā 26. novembrī pulksten 16.00 norisināsies senā dzīvesveida skola par tēmu „Vīns Eiropas galmos
15.-17.gadsimtā”, kura laikā apmeklētājiem būs iespēja uzzināt
interesantus faktus un bagātīgu vizuālo materiālu par vīna
kultūru Bauskas pils pastāvēšanas laikā. Vīns bija viens no
populārākajiem alkoholiskajiem dzērieniem, kuru izmantoja arī
ēdienu gatavošanā. Pasākumā būs iespēja baudīt dažādu šķirņu
vīnu no Dūmiņu vīnu darītavas un degustēt Pils Kroga gatavoto
pārsteigumu.

Bauskas muzejā apskatāma
izstāde
„Gaismas avots: lampas no 20.gadsimta līdz mūsdienām”
Gaismas avotiem mūsu dzīvē ir ārkārtīgi svarīga nozīme. Tie
ne tikai pagarina mūsu darba dienu, pārvēršot nakti dienā, bet arī
ir nepieciešami mājsaimniecībā, medicīnā, tehnikā, rūpniecībā.
Jaunākajā Bauskas muzeja izstādē „Gaismas avots: lampas no
20.gadsimta līdz mūsdienām”, jums ir iespēja ielūkoties lampu
vēsturē un dizainā, aptverot visu 20.gadsimtu – sākot no petrolejas līdz pat elektriskajām lampām, kuras izmantotas visdažādākajās sadzīves jomās.
Uzmanība ir pievērsta ne tikai pašu lampu klāstam, kas izstādīts no bagātīgā Bauskas muzeja krājuma, bet arī uzzināt, kā
notika pāreja no petrolejas un citu degvielu izmantošanas apgaismojumam uz elektrību, un kā elektrība tika ieviesta pašā Bauskā
un tās apkārtnē.
Esiet laipni gaidīti Bauskas muzejā, atklājot, kā caur gadu
desmitiem transformējās gaismas izjūta, izceļot katra laika stilistisko specifiku un materiālu pielietojumu.

Vēstures nodaļas speciāliste Agnija Ruhocka

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!

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

Sirsnīgi sveicam mūsu novada dižo
jubilāri
• Nadeždu STUPINU Bauskā

17.novembrī plkst.18 Bauskas
Kultūras centrā

LR Proklamēšanas
98.gadadienas
svinīgais koncerts

Dzimtsarakstu ziņas
Dzimtsarakstu ziņas no 27.09.2016. līdz 24.10.2016.
Reģistrēti dzimušie
24, t.sk. 12 meitenes un 12 zēni
Reģistrēti mirušie
24, t.sk. 10 sievietes un 14 vīrieši
Reģistrētas laulības
9, t.sk. baznīcā - 1
Bērniem doti vārdi
Valters, Artūrs, Hugo, Emīls, Gustavs, Henrijs, Ralfs, Teodors, Kristaps, Rihards (2 ģimenēs) un Elza,
Anete, Lote, Elīza, Viktorija, Luīze, Ieva, Nora, Alise (2 ģimenēs), Maija Laura, Adriāna Aleksa

Sirsnīgi sveicam mūsu novada
Zelta kāzu jubilārus
Anatoliju un Gaļinu SEVERBRAJUS Dāviņos
Juri un Melitu BEĶERUS Bauskā
Gunāru un Elzu DUDARUS Bauskā
Arturu un Vizmu KALNIŅUS Vecaulē

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.

