Bauskas novada pašvaldības laikraksts 2016.gada 30.septembrī

Svētki
Ik skolotājs ir burvis, jo sirdis atslēgt māk,
Lai tajās labestība un mīlestība nāk.
Ik skolotājs ir burvis un eņģelis mazliet,
Jo zināšanas sējot, caur gadsimtiem spēj iet.
/M.Bārbale/
Bauskas novada administrācijas Izglītības nodaļa sveic
pedagogus Skolotāju dienā!
Paldies visiem, kas izvēlējušies būt par šīs skaistās, iedvesmojošās un arī grūtās profesijas pārstāvjiem! Ir teiciens: „Mācīt var
katrs, bet iemācīt- tikai skolotājs.” Spraiga ir skolotāja ikdiena,
jāizmanto visas pedagoģiskās metodes, lai ne tikai noturētu skolēnu uzmanību, bet spētu būt par mācīšanās procesa organizatoru,
kas palīdz skolēniem informāciju pārveidot zināšanās un zināšanas- dzīvesgudrībā. Ir tikai izaugsme – citam lēnāka, citam ātrāka, bet process– kļūšana par izglītotu cilvēku noris.
Pedagogu ikdiena nav viegla. Tajā ir meklējumi, skaidrošana,
skaidrošana un atkal skaidrošana, bet tā jau ir pedagoga darba
būtība, to esam izvēlējušies. Viens arī var paveikt daudz, ar savu
personības spilgtumu, zināšanu un pieredzes bagāžu, bet, lai sasniegtu izcilus mērķus, ir nepieciešama sadarbība. Sadarbība ar
vecākiem, kolēģiem, speciālistiem, sabiedrību.
No 1.septembra stājies spēkā Jaunais pedagogu darba samaksas modelis. Skolotāju atalgojums vienmēr tiek uzskatīts
par vienu no izglītības politikas instrumentiem. Bauskas novada
izglītības iestādes ir patstāvīgas finanšu sadalē mācību procesa
nodrošināšanai, audzināšanas darbam, nepieciešamajām izglītojamo ārpusstundu aktivitātēm, kā arī atbalstam tiem izglītojamajiem, kuriem tas nepieciešams. Izglītības iestādes finanses ir atkarīgas no skolēnu skaita, piedāvātajām izglītības programmām,
kā arī no atrašanās vietas (pilsētā vai laukos), jo tiek piemēroti
attiecīgie koeficienti.
Ir pieņemtas Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un metožu izvērtēšanas kārtība, kas nosaka izglītojamo audzināšanas, latviskās audzināšanas,
valstiskās un tikumiskās audzināšanas vadlīnijas izglītības iestādēs, reglamentē Latvijas valsts simbolu – valsts karoga, valsts
himnas un valsts ģerboņa – lietošanas noteikumus izglītības iestādē un tās rīkotajos pasākumos. Tās nosaka pasākumus, kādi rīkojami valsts svētku atzīmēšanai izglītības iestādēs, kā arī nosaka
kārtību, kādā izvērtējama informācija, tajā skaitā mācību līdzekļu
un materiālu, kā arī mācību un audzināšanas metožu atbilstību
izglītojamā tikumiskās attīstības nodrošināšanai un šīs izvērtēšanas kritērijus.
Vadlīnijas paredz izglītojamā izpratnes, atbildīgas attieksmes
un rīcības veicināšanu, kas apliecina šādas vērtības – dzīvību,
cilvēka cieņu, brīvību, ģimeni, laulību, darbu, dabu, kultūru,
latviešu valodu un Latvijas valsti. Vērtību apliecināšanai un īstenošanai izkopjami tādi tikumi kā atbildība, centība, drosme,
godīgums, gudrība, laipnība, līdzcietība, mērenība, savaldība,
solidaritāte, taisnīgums un tolerance. Jaunās 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.
Izglītības iestādes, novada izglītības speciālisti turpina aktīvi
gatavoties Latvijas valsts simtgadei. Turpināsim uzlabot pieeju
karjeras atbalstam izglītojamajiem, nodrošināt pēc iespējas kvalitatīvāku iekļaujošo izglītību formālajā un neformālajā izglītībā,
esam ceļā uz kompetenču pieejā balstītu mācību saturu. Turpināsim veicināt digitālo prasmju agrīnāku apguvi, lasītprasmes,
medijpratības un drošumspējas stiprināšanu, izglītojamo individuālo kompetenču pilnveidi interešu izglītības programmās, īpaši tehniskajā jaunradē un vides izglītībā. Tiks turpināti valsts un
pašvaldības finansēti pedagogu profesionālās pilnveides pasākumi, darbosies Bauskas un Rundāles novadu pedagogu metodiskās
apvienības, sadarbojoties ar Iecavas, Baldones un Vecumnieku
novadiem.
Skolotājs tic, ka katrs bērns var sasniegt augstus mērķus.
Skolotājs spēj veidot un nodrošināt tādu mācību vidi, kas ļauj
katram bērnam būt veiksmīgam.
Skolotāja vadībā bērns ne tikai iegūst zināšanas, bet mācību
procesā attīsta nākotnē noderīgas prasmes - izteikt un pamatot
savu viedokli, prasmi sadarboties un meklēt risinājumus problēmsituācijās, spēju uzņemties atbildību par savu rīcību.
Lai prieks par paveikto un lielāki sapņi, pēc kuriem tiekties!
Paldies, pedagogi, par ieguldīto darbu! Lai pietiek spēka un pozitīvu emociju iedvesmojot un mācot skolēnus, kuri veido mūsu
nākotni!

Bauskas novada administrācijas Izglītības nodaļas
vārdā-vadītāja Māra Bauvare
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Lepojamies
Bauskas novada pašvaldība – draudzīga
velosipēdistam!

Bauskas novada pašvaldība jau otro gadu, saņem apbalvojumu par velospēdistam draudzīgas
infrastruktūras izveidi

22.septembrī Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors
Jānis Kalinka, Attīstības un plānošanas nodaļas veselības veicināšanas speciāliste Baiba Suharevska un Sabiedrisko attiecību
nodaļas vadītāja Ieva Šomina devās uz konkursa „Draudzīgs
velosipēdistam” noslēguma ceremoniju, kurā Bauskas novada
pašvaldība kategorijā „Velosipēdistiem draudzīgas infrastruktūras izveide” saņēma apbalvojumu par ieguldījumu velokultūras veicināšanā. Šogad pašvaldībai balva piešķirta par trīs
kilometrus garā veloceliņa izbūvi uz Rītausmu ciemu. Šis ir jau
otrais gads, kopš Bauskas novada pašvaldība piedalās konkursā
un otrais gads, kad tiek saņemts apbalvojums. Pagājušajā gadā
šajā pašā kategorijā pašvaldība starp laureātiem nokļuva pateicoties velonovietņu izveidei.
Konkursu „Draudzīgs velosipēdistam” organizē kustība
„Gudrie pilsētnieki” sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) un Latvijas Riteņbraucēju

Apsveikums pedagogiem

apvienību. Konkursam tiek aicināti pieteikties uzņēmumi, organizācijas, pašvaldības un ēku apsaimniekotāji, kuri izveidojuši
veloceliņus, uzstādījuši velonovietnes, veicinājuši velotūrismu, organizējuši velopasākumus un citādi centušies iedzīvināt
velobraukšanas kultūru Latvijā. Pretendentu iesniegto darbu
vērtēšana un apbalvošana notika divās kategorijās. Kategorijā
„Velosipēdistiem draudzīgas infrastruktūras izveidi” ar kvalitātes zīmi „Draudzīgs velosipēdistam” tika apbalvotas drošas
velonovietnes, velosipēdu uzglabāšanas telpas un velosatiksmes būves. Savukārt kategorijā „Velosatiksmi un velokultūru
veicinoša organizācija” tika godinātas pašvaldības, uzņēmumi
un iestādes par velotūrisma veicināšanu, velopasākumu organizēšanu, velosipēda kā dienesta transporta un kravas velosipēdu
izmantošanu.

Ieva Šomina,
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
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Bauskas Novada Vēstis

Aktuāla informācija
PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2016.gada 26.oktobrī pulksten 13.30 Bauskas novada domes telpās
Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Poligona lauks”, Mežotnes
pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4072 004 0552, kas sastāv no zemes vienības ar platību 3,2352 ha,
kadastra apzīmējums 4072 004 0585, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 10 400,- (desmit tūkstoši četri
simti euro).
Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.
Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571, AS „SEB” banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi „Nekustamā īpašuma – „Poligona lauks”, Mežotnes pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods UNLALV2X ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma – „Poligona lauks”, Mežotnes pag., Bauskas nov. izsoles
reģistrācijas maksa”.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Bauskas novada domes mājas lapā www.bauska.lv. Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2016.gada 26.oktobrī pulksten 13.45 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Upesgravas”, Īslīces pag., Bauskas
nov., kadastra Nr. 4068 006 0072, kas sastāv no zemes vienības (starpgabala) ar platību 0,7000 ha,
kadastra apzīmējums 4068 006 0072, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 1300,- (viens tūkstotis trīs
simti euro).
Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.
Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571, AS „SEB” banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi „Nekustamā īpašuma – „Upesgravas”, Īslīces pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods UNLALV2X ar atzīmi „Nekustamā īpašuma – „Upesgravas”, Īslīces pag., Bauskas nov. izsoles reģistrācijas maksa”.
Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmtiesību
realizēšanu jāiesniedz viena mēneša laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Bauskas novada domes mājas lapā www.bauska.lv. Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2016.gada 26.oktobrī pulksten 14.00 Bauskas novada domes telpās
Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Sloku starpgabals”, Vecsaules
pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4092 013 0183, kas sastāv no zemes vienības (starpgabala) ar
platību 1,27 ha, kadastra apzīmējums 4092 013 0183, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 4000,- (četri tūkstoši euro).
Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.
Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571, AS „SEB” banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma – „Sloku starpgabals”, Vecsaules pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods UNLALV2X ar atzīmi „Nekustamā īpašuma – „Sloku starpgabals”, Vecsaules pag., Bauskas nov. izsoles
reģistrācijas maksa”.
Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmtiesību
realizēšanu jāiesniedz viena mēneša laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Bauskas novada domes mājas lapā www.bauska.lv. Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2016.gada 26.oktobrī pulksten 14.15 Bauskas novada domes telpās
Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma Pasta iela 8, Bauska, Bauskas nov.,
kadastra Nr. 4001 004 0126, kas sastāv no zemes vienības ar platību 676 m², kadastra apzīmējums
4001 004 0126, dzīvojamās mājas, būves kadastra apzīmējums 4001 004 0126 001 un divām palīgēkām, būves kadastra apzīmējumi 4001 004 0126 002, 4001 004 0126 006 , atklātu, mutisku trešo,
atkārtoto izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 2800,- (divi tūkstoši astoņi
simti euro).
Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.
Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571, AS „SEB” banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi „Nekustamā īpašuma Pasta
iela 8, Bauska, Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods UNLALV2X ar atzīmi „Nekustamā īpašuma Pasta iela 8, Bauska, Bauskas nov. izsoles reģistrācijas maksa”.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

Oktobrī
•
•
•
•
•

12.oktobrī plkst.10.00 – Sociālo un veselības lietu komitejas sēde;
12.oktobrī plkst.15.00 – Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas sēde;
13.oktobrī plkst.14.00 – Vides un attīstības komitejas sēde;
20.oktobrī plkst.10.00 – Finanšu komitejas sēde;
27.oktobrī plkst.14.00 – novada domes sēde.

Paziņojums par Eiropas standarta platuma publiskās
lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail
Baltica būvniecībai paredzētās darbības akceptu
Atbilstoši likuma „Par ietekmes uz
vidi novērtējumu” prasībām, Ministru
kabinets 2016.gada 9.augustā pieņēma un 25.augustā oficiālajā izdevumā
„Latvijas Vēstnesis” publicēja rīkojumu Nr. 467 „Par Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas
Rail Baltica būvniecībai paredzētās darbības akceptu”, ar kur pieņēma lēmumu akceptēt Eiropas
standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai paredzēto darbību, nosakot paredzētās darbības vietu (dzelzceļa līnijas trases izvietojumu) Latvijas
teritorijā šādos posmos: Igaunijas robeža, A1, B2-1, B2-2, B2-3, B2-4, C4, A3-2, C1, B3-2, A4-1,
A4-2, A4-3, A5-0, A5-1, A5-2, A5-3, A5-4, A5-5, A5-6, A5-7, A5-8, A5-9, C3, A5-11, A5-12, A6-1,
A6-2, A7, A8 un Lietuvas robeža (saskaņā ar šā rīkojuma pielikumu).
Paredzētās darbības nosaukums:
Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecības paredzētās darbības akcepts.
Ierosinātājs:
Satiksmes ministrija, reģistrācijas Nr. 90000088687.
Paredzētās darbības vieta:
Salacgrīvas novads, Limbažu novads, Sējas novads, Inčukalna novads, Ropažu novads, Garkalnes novads, Stopiņu novads, Salaspils novads, Ķekavas novads, Iecavas novads, Bauskas novads,
Baldones novads, Mārupes novads, Olaines novads un Rīga.
Datums, kad pieņemts Ministru kabineta rīkojums par paredzētās darbības akceptu:
2016.gada 9.augustā pieņēma un 25.augustā publicēja oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”
Ministru kabineta rīkojumu Nr. 467 „Par Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa
infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai paredzētās darbības akceptu”.
Ministru kabineta rīkojuma apraksts:
Ar Ministru kabineta rīkojumu Nr. 467 „Par Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas
dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai paredzētās darbības akceptu” Ministru
kabinets pieņēma lēmumu akceptēt Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai paredzēto darbību, nosakot paredzētās darbības vietu
(dzelzceļa līnijas trases izvietojumu) Latvijas teritorijā šādos posmos: Igaunijas robeža, A1, B2-1,
B2-2, B2-3, B2-4, C4, A3-2, C1, B3-2, A4-1, A4-2, A4-3, A5-0, A5-1, A5-2, A5-3, A5-4, A5-5,
A5-6, A5-7, A5-8, A5-9, C3, A5-11, A5-12, A6-1, A6-2, A7, A8 un Lietuvas robeža (saskaņā ar šā
rīkojuma pielikumu).
Ministru kabineta lēmuma pamatojums:
Likums „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 22.panta pirmā, otrā, ceturtā un sestā daļa.
Dzelzceļa likuma 22.1 pants.
Informācija par sabiedriskās apspriešanas procesu:
Paredzētās darbības sākotnējā sabiedriskā apspriešana notika no 2015. gada 13. februāra līdz
15. martam, un sabiedriskās apspriešanas sanāksmes organizētas visu novadu pašvaldībās, kuras
šķērso Rail Baltica. Pēc sākotnējās sabiedriskās apspriešanas Vides pārraudzības valsts birojs 2015.
gada 11.maijā izsniedza programmu „Programma ietekmes uz vidi novērtējumam Eiropas standarta
platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas „Rail Baltica” būvniecībai” .
Izvērtējot Ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas laikā iesniegtos
priekšlikumus, kā arī sadarbojoties ar pašvaldībām, iedzīvotāju interešu grupām un citām ieinteresētajām pusēm, tika izstrādātas papildus alternatīvas Rail Baltica trases novietojumam Salacgrīvas,
Limbažu un Mārupes novados (C3, C4 un C5 alternatīvas).
Papildus alternatīvu sākotnējā sabiedriskā apspriešana noritēja no 2015. gada 4.septembra līdz
24. septembrim.
Paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskā apspriešana norisinājās
no 2015. gada 11.novembra līdz 11.decembrim.
Pēc sabiedriskās apspriešanas tika izvērtēti saņemtie priekšlikumi un 2015.gada 23.decembrī
papildinātais ziņojums iesniegts Vides pārvaldes valsts birojam atzinuma sniegšanai.
Pamatojoties uz saņemtajiem Vides pārraudzības valsts biroja un citu institūciju viedokļiem par
paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu tika izstrādāta aktuālā Ietekmes uz
vidi novērtējuma ziņojuma redakcija, kas Vides pārraudzības valsts birojam iesniegta 2016.gada
31.martā.
Pasākumi, kas tiks veikti, lai novērstu vai samazinātu nelabvēlīgo ietekmi uz vidi:
Lai novērstu un samazinātu nelabvēlīgo ietekmi uz vidi, tiks veikti pasākumi saskaņā paredzētās
darbības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu un Vides pārraudzības valsts biroja 2016.gada
3.maija atzinumu Nr.5 „Par Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu”.
Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par pieņemto paredzētās darbības
akceptu un iepazīties ar dokumentiem:
LR Satiksmes ministrijā darba laikā, Gogoļa ielā 3, 506. kab., iepriekš sazinoties un precizējot
laiku pa tālruni: 67028275

Bauskas Kultūras centra amatiermākslas kolektīvi
uzsāk jauno sezonu
Sākoties rudenim, Bauskas Kultūras centrā sākas arī jaunā
2016./2017.g. amatiermākslas kolektīvu darba sezona, kas 5.novembrī
plkst.16.00 oficiāli tiks atklāta ar koncertu „Nāc pulkā!”. Tomēr jau
tagad kolektīvi aicina jaunus dalībniekus iesaistīties to darbībā.
Šogad amatiermākslas kolektīvu kopējais skaits sasniedzis 20, jo pulkam pievienojušies vēl trīs
jauni kolektīvi: Ievas Karpovičas un Annas Zankovskas vadītā vokālā studija „Pigoriņi” bērniem
un jauniešiem, Ulda Tomasa Šimena vadītā sporta, latino, balles deju studija „U Dance Studio” gan
bērniem, gan pieaugušajiem, kā arī pieaugušajiem tuvākajā laikā būs iespēja darboties gleznošanas
studijā „Meistars Gothards” Indras Liepas vadībā.
Sezonu aktīvi iesācis Bauskas Tautas teātris, kam 2.oktobrī Bauskas Kultūras centrā gaidāma
pirmizrāde „Koridors”, savukārt līnijdeju grupa „Hot Boots” šogad oktobrī svin 15 gadu jubileju.
Tāpat pilnā sparā turpina darboties jauktais koris „Dzīle”, vidējās paaudzes kolektīvs „Biguļi”,
vokālais ansamblis „Eliksīrs”, tautas fotostudija „Bauska”, tautas deju ansamblis „Jandāls” un „Jandāls” studija, vēderdeju grupa „Jasmīna”, pūtēju orķestris „Bauska”, senioru koris „Sarma”, senioru
deju kolektīvs „Biguļi”, folkloras kopa „Trejupe”, senioru deju kopa „Vēlreiz”, vidējās paaudzes
kolektīvs „Mēmele”, mūsdienu deju grupa „Lēra”, jauktais koris „Mežotne” un bērnu vokālais ansamblis „Saules zaķis”.
Bauskas Kultūras centrs aicina novada iedzīvotājus piepildīt savu brīvo laiku un iesaistīties amatiermākslas kolektīvos.

Jānis Bukšs, sabiedrisko attiecību speciālists, Bauskas Kultūras centrs
Tālr.: 26980790, 63923291
www.kultura.bauska.lv
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Aktuāla informācija
APSTIPRINĀTI Bauskas novada domes sēdē
2011.gada 30.jūnijā, (prot.Nr. 9, 7.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību
Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādēs un grupās
(Grozījumi 25.08.2016.)
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu un Vispārējās izglītības likuma 20.1 pantu un 26.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie noteikumi
1. Saistošie noteikumi nosaka izglītojamo (turpmāk - bērns) reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un novada pašvaldības izglītības
iestādēs, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas (turpmāk - pirmsskolas iestāde).
2. Pirmsskolas izglītības programmu bērns apgūst no 1,5 līdz 7 gadu vecumam. Obligātā piecgadīgo bērnu sagatavošana pamatizglītības apguvei tiek sākta tajā kalendārajā gadā, kurā bērnam
aprit pieci gadi. Šie bērni programmas apguvei jāpiesaka līdz 1.aprīlim tajā kalendārajā gadā, kurā
bērnam aprit pieci gadi.
3. Bērnus ar speciālām vajadzībām reģistrē, pamatojoties uz pedagoģiski medicīniskās komisijas
atzinumu.
4. Pēc vecāku vai aizbildņu (turpmāk – vecāki) iesniegums pirmsskolas izglītības programmu var
īstenot ģimenē, vecākiem saņemot metodisku palīdzību pirmsskolas izglītības iestādē vai izglītības
iestādē, kurā bērns ir reģistrēts. (Grozīts ar 25.08.2016.saistošajiem noteikumiem Nr.11.)
5. Bērnam tiek nodrošināta pirmsskolas izglītības programmas apguve tikai vienā pirmsskolas
iestādē.
6. Reģistrējot bērnus Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu rindās un komplektējot pirmsskolas bērnu grupas izglītības iestādēs, jāievēro Vispārējās izglītības likums, šie saistošie noteikumi un citi spēkā esošie normatīvie akti.
II. Bērnu reģistrācija uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādēs
7. Pieprasījumu uzskaiti par bērnu uzņemšanu pirmsskolas iestādēs veido un uztur Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Izglītības nodaļa (turpmāk – Izglītības
nodaļa) šādā kārtībā: (Grozīts ar 25.08.2016.saistošajiem noteikumiem Nr.11.)
7.1. reģistrācijai uzņemšanai Bauskas novada pirmsskolas izglītības iestādēs „Pasaulīte” un „Zīlīte” vecāki bērnus reģistrē pie Izglītības nodaļas atbildīgā darbinieka (turpmāk – darbinieks) Katoļu
ielā 3, Bauskā no bērna dzimšanas brīža, uzrādot bērna dzimšanas apliecību un vecāku personu
apliecinošus dokumentus, aizbildnim - Bāriņtiesas lēmuma kopiju, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu; (Grozīts ar 25.08.2016.saistošajiem noteikumiem Nr.11.)
7.2. reģistrācijai uzņemšanai Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas, vecāki bērnus reģistrē pie iestādes vadītāja no bērna dzimšanas brīža,
uzrādot bērna dzimšanas apliecību un vecāku personu apliecinošus dokumentus, aizbildnim - Bāriņtiesas lēmuma kopiju, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu;
7.3. bērnu reģistrācija notiek visu gadu;
7.4. bērnu reģistrācijas uzskaite tiek veidota, izmantojot Valsts izglītības informatizācijas sistēmas programmatūras nodrošinājumu.
8. Reģistrācijas pieteikuma elektronisko formu darbinieks vai iestādes vadītājs aizpilda vecāku
klātbūtnē pēc vecāku sniegtās informācijas.
9. Reģistrācijas pieteikumi tiek sistematizēti šādos reģistros:
9.1. PIRMĀS pakāpes rindā uz pirmsskolas iestādi reģistrē bērnu, ja bērna un vismaz viena no
vecākiem dzīvesvieta deklarēta Bauskas novada administratīvajā teritorijā un bērns neapmeklē nevienu pirmsskolas iestādi;
9.2. OTRĀS pakāpes rindā uz pirmsskolas iestādi reģistrē bērnu, kura dzīvesvieta vai viņa vecāku
dzīvesvieta deklarēta ārpus Bauskas novada.
10. Darbinieks vai iestādes vadītājs aizpildīto reģistrācijas pieteikumu izdrukā divos eksemplāros, vienu pieteikuma eksemplāru saņem vecāki, otrs paliek Izglītības pārvaldes vai pirmsskolas
iestādes uzskaitē.
11. Vecākiem ir tiesības mainīt pieteikumā norādīto vēlamo pirmsskolas izglītības iestādes apmeklēšanas sākuma laiku, iesniedzot iesniegumu darbiniekam.
III. Bērnu uzņemšana pirmsskolas iestādēs
12. Grupu komplektācija iestādēs notiek katru gadu no 1.maija līdz 31.augustam.
13. Pirmsskolas izglītības iestāde negarantē bērnam vietu izglītības iestādē vecāku pieteikumā
norādītajā laikā.
14. Lēmumu par bērna uzņemšanu konkrētā pirmsskolas izglītības iestādē pieņem Bauskas novada domes priekšsēdētāja apstiprināta komisija, kuras sastāvā iekļauj Bauskas novada domes Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas priekšsēdētāju un komitejas deputātu, pirmsskolas iestādes
„Zīlīte” vadītāju, pirmsskolas iestādes „Pasaulīte” vadītāju, Izglītības nodaļas darbinieku. (Grozīts
ar 25.08.2016.saistošajiem noteikumiem Nr.11.)
15. Komisija pieņem lēmumu, ievērojot bērnu dzimšanas gadus, pirmsskolas izglītības iestādēs
esošo vakanto vietu skaitu un rindās noteikto prioritāti.
16. Pirmsskolas iestādes vadītājs telefoniski, elektroniski vai pa pastu informē vecākus par komisijas lēmumu. Vecāki (aizbildņi) ar komisijas lēmumu var iepazīties pirmsskolas iestādē vai Izglītības pārvaldē.
17. Lai uzņemtu bērnu pirmsskolas iestādē, vecākiem jāiesniedz šādi dokumenti:
17.1. vecāku iesniegums par uzņemšanu pirmsskolas iestādē;
17.2. bērna dzimšanas apliecības kopija;
17.3. medicīniskā karte;
17.4. pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums (ja bērns apgūs speciālās pirmsskolas izglītības programmu).
18. Komplektējot grupas, bērnus uzņem pieteikumu reģistrācijas kārtībā, ievērojot šādu secību:
18.1. pirmajā kārtā – PIRMĀS pakāpes rindā reģistrētos bērnus;
18.2. otrajā kārtā – OTRĀS pakāpes rindā reģistrētos bērnus, ja grupa pirmsskolas iestādē nav
nokomplektēta līdz 15.augustam.
19. Rindās prioritāte ir:
19.1. Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;
19.2. bērnam, kuram ar pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu ieteikts mācīties pēc speciālās pirmsskolas izglītības programmas;
19.3. bērnam, kura māsa vai brālis jau apmeklē šo pirmsskolas izglītības iestādi; (Grozīts ar
25.08.2016.saistošajiem noteikumiem Nr.11.)
19.4. pirmsskolas iestādes darbinieka bērnam uz darbinieka darba tiesisko attiecību laiku;
19.5. bērnam, kurš ir no audžuģimenes;
19.6. bērnam, kurš ar bāriņtiesas lēmumu nodots aizbildnībā.

20. Pirmsskolas iestādē, kuru bērns neapmeklē attaisnojošu iemeslu dēļ laika posmā, kas nav
garāks par vienu kalendāro gadu, vieta tiek saglabāta, pamatojoties uz vecāku iesniegumu un/vai
Bauskas novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, viņa vietā uz prombūtnes laiku var tikt uzņemts jauns bērns rindas kārtībā, nepārsniedzot noteiktos normatīvus grupu
piepildījumam .
21. Ja bērns, kurš apmeklē pirmsskolas iestādi, izbrauc uz laiku (uz citu dzīvesvietu), vecāki (aizbildņi) iesniedz pirmsskolas iestādei, kuru viņš apmeklējis, iesniegumu, kurā norāda izbraukšanas
ilgumu. Ja bērns izbraucis uz citu valsti, dzīvesvietu (uz laiku līdz vienam gadam), viņa vietā uz
prombūtnes laiku var tikt uzņemts jauns bērns rindas kārtībā, nepārsniedzot noteiktos normatīvus
grupu piepildījumam.
22. Ja gada laikā pirmsskolas iestādē atbrīvojas vieta, pirmsskolas iestādes vadītājs uzņem nākošo
bērnu rindas kārtībā.
IV . Bērnu atskaitīšana no rindas
23. Ja bērns ir reģistrēts rindā abās Bauskas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs un vienā no
šīm izglītības iestādēm viņš tiek uzņemts, tad otrā izglītības iestādē pieteikums tiek anulēts.
24. Bērns tiek atskaitīts no rindas uz pirmsskolas izglītības iestādi, pamatojoties uz vecāku rakstisku iesniegumu. Darbinieks uz iesnieguma pamata veic izmaiņas datu bāzē.
V. Administratīvo aktu apstrīdēšanas kārtība
25. Vecāki (aizbildņi) 14.punktā minēto komisijas lēmumu viena mēneša laikā pēc iepazīšanās ar
lēmumu, bet ne vēlāk kā divus mēnešus no tā izdošanas brīža var apstrīdēt Bauskas novada Domē.
26. Vecāki (aizbildņi) Bauskas novada Domes lēmumu viena mēneša laikā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.
VI. Datu publiskā pieejamība
27. Informācija par bērnu reģistru pieejama Izglītības pārvaldē, kā arī tiek ievietota Bauskas
novada pašvaldības interneta mājas lapā www.bauska.lv, ievērojot personas datu aizsardzību. Informācija tiek atjaunota vienu reizi mēnesī.
VII. Noslēguma jautājumi
28. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2011.gada 1.septembri.
29. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Bauskas novada domes 2010.gada
29.aprīļa saistošie noteikumi Nr.11 „Par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Bauskas novada
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs (grupās)”.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

(paraksts)

V.VEIPS

Bauskas novada domes 2016.gada 25.augusta saistošo noteikumu Nr.11
„Grozījumi Bauskas novada domes 2011.gada 30.jūnija saistošajos
noteikumos Nr.13 „Par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību
Bauskas novada pašvaldība pirmsskolas izglītības iestādēs un grupās”
paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Saistošie noteikumi „Grozījumi Bauskas novada domes 2011.gada 30.jūnija saistošajos noteikumos Nr.13 „Par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un grupās” paredz reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Bauskas novada
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un novada pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno
pirmsskolas izglītības programmas. Izstrādātie saistošie noteikumi paredz metodiskās palīdzības
sniegšanu ģimenēm, kuras pirmsskolas izglītības programmu apgūst mājmācībā, kā arī ārpuskārtas
bērnu reģistrāciju pirmsskolas izglītības iestādē, kuru māsa vai brālis jau apmeklē, neparedzot iesnieguma iesniegšanas termiņa ierobežojumu.
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi izdoti, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Vispārējās izglītības likuma 201., 21., 22.pantu un 26.panta pirmo daļu.
Saistošie noteikumi nosaka pirmsskolas izglītības programmas īstenošanu ģimenē un atvieglojumu ģimenēm, kurās ir pirmsskolas vecuma bērni.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Saistošie noteikumi finansiāli neietekmēs pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Neietekmē
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Saistošo noteikumu piemērošanā privātpersona, kas atbilst saistošajos noteikumos nodefinētai
mērķgrupai, var vērsties Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Izglītības nodaļā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Saistošo noteikumu projekta izstrādāšanas laikā ar sabiedrības pārstāvjiem nav veiktas konsultācijas.

Domes priekšsēdētājs R.Ābelnieks

Labas pārvaldības principi valsts iestādēs
1.Esi pieklājīgs!
Laba pārvaldība sākās ar pieklājību, ar valsts amatpersonu un darbinieku pretimnākošu attieksmi pret cilvēku, kas vērsies ar jautājumu iestādē. Tādēļ labas pārvaldības princips kā uzvedības norma paredz pienākumu
valsts amatpersonām un darbiniekiem būt pieklājīgiem.
Savukārt cilvēkiem ir tiesības
to prasīt.
Taču jāatceras, ka pieklājība nav tikai ar likumu uzlikts
pienākums, tā ir arī laba audzināšana. Savstarpēja pieklājība
ir labākais veids, kā atrisināt
cilvēkam vēlamo jautājumu
un uzlabot labu pārvaldību.
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Aktualitātes novadā
Papildināts sporta inventārs piecās Bauskas novada
izglītības iestādēs
Šā gada augustā tika apstiprināts Bauskas novada domes iesniegtais projekta pieteikums „Sporta inventāra iegāde mācību priekšmeta
„Sports” standarta īstenošanai Bauskas novada izglītības iestādēs” Izglītības un zinātnes ministrijas projektu konkursa „Sporta inventāra un
aprīkojuma iegāde akreditētajās vispārējās un profesionālās ievirzes
sporta izglītības iestādēs” ietvaros. Par Izglītības un zinātnes ministrijas piešķirtajiem valsts budžeta
līdzekļiem 3451.43 EUR apjomā un Bauskas novada pašvaldības piešķirto līdzfinansējumu 3451.44
EUR apjomā, 2016.gada septembrī iegādāts nepieciešamais sporta inventārs piecām novada skolām:
Bauskas sākumskolai, Bauskas valsts ģimnāzijai, Bauskas pilsētas pamatskolai, Īslīces vidusskolai
un Codes pamatskolai.
Ar mērķi veicināt
izglītojamo
vēlmi regulāri piedalīties
sporta nodarbībās, kā arī
nodrošināt
pilnvērtīgu
un kvalitatīvu mācību
metožu apguvi, izglītības iestādēs
iegādāts sekojošs inventārs: Bauskas pilsētas pamatskolai pašatliecošās barjeras; Bauskas Valsts ģimnāzijai divi
basketbola vairogi un četri vingrošanas soli; Bauskas sākumskolai florbola nūjas, vingrošanas apļi,
hronometri, mērlentes un pašatliecošās barjeras; Codes pamatskolai pašatliecošās barjeras, florbola
nūjas un vingrošanas tiltiņš; Īslīces vidusskolai divu veidu treniņu barjeras, vieglatlētikas šķēpi, 2
veidu vieglatlētikas lodes un augstlēkšanas latiņas.
Inventārs tika iegādāts, balstoties uz skolu, tostarp Bauskas novada bērnu un jaunatnes sporta skolas, izvirzītajām vajadzību prioritātēm. Liela daļa līdzekļu tika ieguldīti, iepērkot pašatliecošās barjeras, kuras mazina traumu iespējamību skolēniem un paaugstina mācību procesa kvalitāti. Visu skolu
sporta skolotāji novērtēja piegādāto inventāru un pauda gandarījumu par realizēto projektu. Attīstot
savas spējas, nodarbībās jauno sporta inventāru jau šodien izmanto Bauskas novada izglītojamie.

Laila Stapkeviča, Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja
Foto: Īslīces vidusskolas sporta skolotāja Ilze Ladusāne apmierināta ar
jauniegādāto inventāru

Starptautiskā sadarbība
Bauskas pašvaldības delegācija piedalās 10.
Kurzemes festivālā Nāhodā, Čehijā

Bauskas Novada Vēstis
Starptautiskā sadarbība
Ciemos Polijas sadraudzības pilsētā Ripinā
Bauskas novada pašvaldības delegācija – deputāts Arnolds Jātnieks, Bauskas sākumskolas direktore Linuta Ģerģe un sabiedrisko attiecību speciāliste Andra Matuļenko – no 8.līdz 12.septembrim
piedalījās sadraudzības pašvaldības Ripinas (Polija) tradicionālajos ražas svētkos „AGRA 2016”.
Svētkos piedalījās arī sadraudzības pilsētas Pakrojas (Lietuva) viesdelegācija. Šie ir vērienīgākie
rudens svētki Ripinas pašvaldībā jau 25 gadu garumā ar stabilām tradīcijām. Svētki ilgst trīs dienas. Visapjomīgākais rudens tirgus sākas jau dienu iepriekš pirms svinīgā pasākuma. Tajā ik gadu
piedalās vairāk kā 300 tirgotāju, piedāvājot visdažādākās preces un pakalpojumus.
Gaidīts un plaši apmeklēts
pasākums ražas svētku ietvaros ir arī reģiona apgabalu un
administratīvā centra – Ripinas komandu rudens sacensības dažādos atraktīvos sporta
veidos – traktora vilkšanā,
veiklības stafetēs, graudu
„aklajā” atpazīšanā, zābaka
mešanā u.c.
Svētku centrālais pasākums šogad notika Ripinas
stadionā, kur apmeklētāju
pārpildītās tribīnēs, brīvu vietu nebija. Svētkus atklāja svinīgā parāde – svētku gājiens, kam sekoja svinīgā mise, kuru vadīja vietējās katoļu baznīcas galva.
Baznīcas tradīcijām ir stipras saknes arī Polijā notiekošajos laicīgajos pasākumos.
Tradicionāli parādē tika nesti arī ražai par godu izveidotie vainagi, kur tiek izmantoti tikai ražā
izaugušie materiāli. Lielākajā daļā vainagu dominēja Svētajai Dievmātei veltīti motīvi. Ražas vainagus vērtēja arī īpaša komisija un svētī mācītājs.
Pēc dienas pirmajā pusē noritējušā svinīgā pasākuma, pēcpusdienā Ripinieši un pilsētas viesi
tika aicināti uz izklaidējošu svētku izskaņu. Notika koncerts un konkurss „Miss Agra 2016”. Žūrijas komisijā darbojās arī viesu delegāciju pārstāvji. No Bauskas delegācijas šis godpilnais pienākums tika uzticēts deputātam A.Jātniekam, kurš arī pasākuma noslēgumā konkursa uzvarētājai
pasniedza goda lenti.
Sadraudzības vizītes ietvaros viesu delegācijas apmeklēja Ripinas muzeju, bibliotēku, izglītības
iestādes, Golubas Dobržiņas cietoksnī, viesojās arī lielākajā putnu barības ražošanas uzņēmumā
un konditorijas izstrādājumu ražotnē, kas ir vieni no lielākajiem uzņēmumiem, kas piedāvā darbu
vietējiem iedzīvotājiem.
Viesdelegācijas lietišķās sarunās tikās arī pie Ripinas mēra Pāvela Gržibovska, kur tika pārrunāti lielākie īstenojamie projekti, iespējas piesaistīt ārfinansējumu, par iespējām uzlabot komunikāciju ar iedzīvotājiem u.c. aktualitātes.
Ripinas delegācija Bauskas novada pašvaldībā viesojāsšogad, jūlija sākumā – novada svētku
laikā.
Ripinā dzīvo vairāk kā 17 tūkstoši iedzīvotāju. Sadarbība ar Ripinu uzsākta 2007.gadā, kad
Polijas delegācija apmeklēja Bauskas pilsētas domi un pēc abpusējas vienošanās tika parakstīts
sadarbības līgums.

Andra Matuļenko, sabiedrisko attiecību speciāliste
FOTO:Ripinas mērs Pāvels Gržibovskis, Bauskas un Pakrojas
sadraudzības delegācijām stāsta par administratīvi teritoriālo iedalījumu

Paraksta sadarbības līgumu ar Sorokas rajona
pašvaldību Moldovā

Septembra sākumā Ziemeļčehijas Nāhodas pilsētā notika Kurzemes svētki, kuri tiek rīkoti par
godu bijušajam Kurzemes hercogam Pēterim Bīronam, kas Nāhodas pilī apmetās 18.gadsimta beigās. Šogad Kurzemes svētkiem apritēja 10.gadadiena, un to svinēšanu aizsāka Nāhodas pilsēta pēc
čehu vēsturnieces Veras Vlčkovas iniciatīvas.
Bauskas novada pašvaldība ar Nāhodu 2010.gadā noslēdza sadarbības līgumu. Kopš 2010.gada
Bauskas novada pašvaldība, kas atrodas bijušās Kurzemes-Zemgales hercogistes teritorijā, šajā
festivālā pārstāv Latviju. Jau ceturto gadu skatītājus ar latviešu tautas deju priecēja deju kopa „Mēmelīte”. Pašvaldību pasākumā pārstāvēja arī deputāti Jānis Rumba un Raimonds Žabovs, pašvaldības izpilddirektora vietniece Ineta Ruhocka un sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Gorškova.
Starp svētku viesiem bija ne tikai Bauskas, bet arī Vācijas Halberštates un Polijas Kudovas-Zdrojas pilsētu pārstāvji, kas ir Nāhodas sadraudzības partneri.
Kurzemes svētkus ievadīja Rīgas saksofonu kvarteta prof. Arta Sīmaņa vadībā un Latvijas Nacionālās operas un baleta solistes Kristīnes Gailītes koncerts Sv.Laurentija baznīcā.
Svētku programmā bija teatralizēta Kurzemes hercoga un viņa ģimenes ierašanās Nāhodā, koncerti uz skatuves Nāhodas pils pagalmā un pilī, kā arī čehu amatniecības tirgus pils pagalmos. Arī
otrajā svētku dienā Nāhodas pilī koncertēja Rīgas saksofonu kvartets un Kristīne Gailīte, izpildīdami latviešu, čehu un pasaules klasiķu skaņdarbus.
Latvijas vēstnieks Alberts Sarkanis par Latvijas un Čehijas saišu ilggadīgu stiprināšanu un Kurzemes svētku organizēšanu pasniedza Pateicības rakstus Nāhodas pilsētas mēram un Čehijas parlamenta deputātam Janam Birkem, vēsturniecei maģistrei Verai Vlčkovai, kā arī izteica atzinību
pilsētas kultūras, sporta un tūrisma nodaļas vadītājam Romanam Toušekam un Ivetai Hānovai.

Zane Gorškova, sabiedrisko attiecību speciāliste

26.augustā uz Moldovas ziemeļu reģiona pašvaldību Soroku devās Bauskas novada domes
priekšsēdētāja vietnieks Alvis Feldmanis, Bauskas pils muzeja direktors Māris Skanis un Bauskas
novada administrācijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Ieva Šomina. Vizītes galvenais mērķis bija parakstīt vienošanos par partnerattiecību nodibināšanu un sadarbību starp Bauskas novada
pašvaldību un Sorokas rajona pašvaldību (Moldovas Republika).
Vienošanās starp abām pašvaldībām svinīgā gaisotnē tika parakstīta 2016.gada 30 augustā. Galvenais reģionālās sadarbības mērķis ir stiprināt savstarpējās attiecības starp tautām, reģioniem un
pašvaldībām un sekmēt produktīvas sadarbības attīstību starp vietējām kopienām, valsts, kultūras
un sporta organizācijām, kā arī uzņēmumiem.
Par konkrētiem sadarbības plāniem runāt vēl pāragri, taču viens no sadarbības virzieniem noteikti
varētu būt vēsturiskais mantojums. Arī Sorokas pilsētā,
līdzīgi kā Bauskā atrodas
ievērības cienīgs līdzīga laika perioda cietoksni. Vizītes
laikā Bauskas pils muzeja
direktoram bija iespēja tikties ar Sorokas cietokšņa
saimnieku. Viesojoties Sorokā, Bauskas novada pašvaldības pārstāvjiem bija
iespēja iepazīt vietējo kultūru un tradīcijas, kā arī pilsētvidi, kas ievērojami atšķiras
no tās, kādu mēs esam pieraduši redzēt Latvijā. Sorokas pilsētā redzētais nevilšus uzvedināja uz
atmiņām par sociālistisko iekārtu un tam raksturīgo pilsētvides ainavu. Līdz ar Bauskas novada
pašvaldību Sorokā bija ieradušies arī Rēzeknes pilsētas domes pārstāvji. Abām Latvijas delegācijā
bija sarūpēta iespēja tikties ar vietējo lauksaimnieku, jeb, kā viņu dēvēja paši moldāvi, tirdzniecības
aģentu, kurš ciemiņus iepazīstināja ar sava lauksaimniecības uzņēmuma darbību un pastāstīja par
lauksaimniecības tendencēm Moldovā. Moldovas Republika mērķtiecīgi tiecas uz dalību Eiropas
Savienībā. Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, Moldovai jāpaveic vēl daudz mājas darbu, tie saistīti ar
ļoti daudzu nozaru reformēšanu, pārveidošanu, sakārtošanu un Latvijas Republikas pieredzi šajā
procesā viņi vērtē ļoti augstu.
Bauskas novada pašvaldības un Sorokas rajona pašvaldības sadarbību veicinājušas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas aktivitātes. (turpmāk – VARAM) 2012.gadā Kišiņevā
tika parakstīts sadarbības līgums starp VARAM un Moldovas Reģionālas attīstības un celtniecības ministriju. Ņemot vērā Moldovas Ziemeļu reģiona attīstības aģentūras interesi un vajadzības
attiecībā uz Moldovas eirointegrācijas procesu, 2016. gadā tiek turpināta VARAM un Moldovas
Ziemeļu reģiona attīstības aģentūras sadarbība, iesaistot arī pašvaldības, uzņēmējus, nevalstiskā
sektora pārstāvjus.

Ieva Šomina,Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Bauskas Novada Vēstis
Aktualitātes novadā
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2016.gada 30. septembrī
SIA „Vides serviss”

Aktualitātes Bauskas Centrālajā bibliotēkā

Jaunumi namu pārvaldīšanā SIA „Vides serviss”

Vasaru nomainījis rudens, skolās atkal skan bērnu balsis. Zināšanu uzkrāšanas laiks ir klāt! Bibliotēka piedāvā:
•Abonementā iepazīties ar jauno grāmatu apskatu gan latviešu literatūrā, gan ārzemju un nozaru
literatūrā, bet interneta lasītava piedāvā iepazīt daudzveidīgo periodiku un nozaru literatūru.
•Biznesa bibliotēkā gaida pārsteigums - 3D printeris. Skolēnu redzesloka paplašināšanai ir sagatavota prezentācija par naudas tematiku, kas ir papildus akcents skolā apgūstamajai programmai.
•Ikvienam interesentam līdz 15. novembrim piedāvājam datubāzi Flipster - nākamās paaudzes
digitālo žurnālu risinājumu, kas sniedz lielu kvalitatīvas informācijas apjomu ļoti viegli pieejamā
vidē gan datorā, gan mobilajās ierīcēs. Žurnālu tematiskais aptvērums ir ļoti plašs – uzņēmējdarbība,
vēsture, mode, veselība, vaļasprieki utt.
•Arvien vairāk cilvēku izmanto jaunās tehnoloģijas, klēpjdatorus un mobilās ierīces, lai iegūtu
digitālu informāciju. E-grāmatas ir viens no veidiem, kā sevi bagātināt. Bibliotēka piedāvā iespēju
lasīt e-grāmatas (angļu val.), izmantojot datu bāzi EBSCO. Bibliotēku lasītājiem e-grāmatas un
Flipster žurnāli pieejami arī ārpus bibliotēkas.
•Bauskas Centrālā bibliotēka jau ilgstoši krāj un apkopo novadpētniecības materiālus. Bibliotēka
piedāvā prezentācijas par Bauskas ielu un tiltu vēsturi – „Par Bauskas upēm un tiltiem”, „Vecpilsētas
stāsti”, „Reiz bija Bauskā”, u.c.
•Bibliotēkas apmeklētāju iecienīti ir kopā ar skolu audzēkņiem veidoti literāri pasākumi. Izskanējušas Dzejas dienas ar izcilā novadnieka Knuta Skujenieka piedalīšanos.
1.oktobrī 155. gadskārta dižajai zemgalietei Annai Brigaderei. Mūža garums rakstniecei 72
gadi, kuros viņa sarakstījusi un atstājusi bagātu literāro mantojumu. Populārākais devums viņas daiļradē – bērnu lugas „Princese Gundega un karalis Brusubārda ”, „Sprīdītis”, mazās Anneles atmiņu
triloģija „Dievs. Daba. Darbs”.
Literārajā pasākumā 19. oktobrī plkst. 13.00 Bauskas Kultūras Centra Lielajā zālē mīļi gaidīsim ikvienu ievērojamās rakstnieces talanta cienītāju, lai ielūkotos viņas literārajā devumā un dzīves gaitās.

Kopš š.g. jūlija Namu apsaimniekošanas nodaļa ir mainījusi nosaukumu uz Namu pārvaldīšanas
nodaļa, kuru vada Māris Šulcs.
Pamatojoties uz audita ziņojumu, „Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas likumu”, „Dzīvokļa īpašuma
likumu” un grozījumiem likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu”, kas stāsies spēkā ar 2017.gada
janvāri , šīs vasaras nogalē „mājas vecākā” pienākumus pārņēma divi SIA „Vides serviss” NAMU
PĀRVALDNIEKI – Jānis Skuja un Juris Jundulis - ar atbilstošu profesionālo izglītību un 4.profesionālās kvalifikācijas līmeni.
Kopumā SIA „Vides serviss” pārvaldībā atrodas 128 dzīvojamās mājas Bauskā.
Māju sadalījums starp pārvaldniekiem:
JURIS JUNDULIS
Pilsētas mazās mājas
(ar individuālo apkuri)

JĀNIS SKUJA
Pilsētas
mazās mājas
(ar individuālo
apkuri)

Daudzdzīvokļu nami

Daudzdzīvokļu
nami

Kalēju

1

Dārza

4

Baznīcas

3

Biržu

10

Kalēju

12

Dārza

5

Baznīcas
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Ceriņu

1

Kalēju

22

Dārza

6

Biržu

5

Ceriņu

3

Kalēju

32

Dārza

8

Biržu

6

Ceriņu

4

Kalēju

1a

Dārza

10

Biržu

7

Dārza

13

Lāčplēša

7

Dārza

12

Brīvības

3

Dārza

14

Bauskas novada pašvaldība iesaistās projektā
„PROTI un DARI!”

Mazā kalna

4

Mēmeles

3b

Brīvības

7

Dārza

15

Mēmeles

11

Pilskalna

51

Kalna

10

Dārza

17

Jaunieši ir katras nācijas bagātība. Viņi atspoguļo situāciju
valstī, kā arī ir šīs valsts nākotne,
jo īstenos tos lēmumus, kas tiks
pieņemti tagad. Latvijā samazinās
kopējais iedzīvotāju skaits, īpaši
jauniešu, tāpēc ir būtiski izveidot tādu atbalsta sistēmu, kas ikvienam jaunietim dod iespēju un rada
vēlēšanos būt noderīgam Latvijas sabiedrībai.
Projekta „PROTI un DARI!” mērķis ir attīstīt to jauniešu (vecumā no 15 līdz 29 gadiem ieskaitot)
prasmes, kuri pašlaik nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts
aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki (NEET jaunieši), un veicināt viņu iesaisti izglītībā, darba gaitās, kā
arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.
Eiropas Savienības mērogā šis projekts ir unikāls, jo izstrādā vienotu metodoloģiju darbam ar
mērķa grupas jauniešiem visā valstī un paredz aicināt piedalīties projekta īstenošanā visas Latvijas
pašvaldības. Vienlaikus projekta ietvaros tiks piemērota kompleksa pieeja darbā ar mērķa grupas
jauniešiem, lai viņi saņemtu pēc iespējas vispusīgāku un viņu individuālajām vajadzībām piemērotāku atbalstu.
Kompleksās pieejas piemērošana darbam ar mērķa grupas jauniešiem bieži vien ir izaicinājumiem bagāts un laikietilpīgs process, kas prasa veidot sadarbību ar stratēģiskajiem partneriem –
jaunatnes jomā strādājošajām valsts un pašvaldības, kā arī nevalstiskajām un citām organizācijām.
Latvijā atbalsta sistēma NEET jauniešiem tikai veidojas, bet Eiropā ir valstis, kurās jau vairākus
gadus notiek mērķtiecīgs un sistemātisks darbs ar mērķa grupu, gūstot labus panākumus.
Kāpēc jārisina NEET jauniešu problēmas? Pirmkārt, varētu samazināties nepieciešamība ieguldīt ievērojamus līdzekļus dažādu pabalstu un palīdzības programmu finansēšanai. Otrkārt, NEET
jaunieša iegūtā izglītība, prames un darbs pozitīvi ietekmē viņa paša dzīvi un sniedz labumu sabiedrībai. Iesaistoties apmācībā, jaunietis iegūst nepieciešamo cilvēkkapitālu, kas var tikt izmantots
darba tirgū. Jaunietis rod arī materiālu stabilitāti un psiholoģisku pārliecību, iegūstot darbu. Jaunieša
nodarbinātība savukārt rada pievienoto vērtību precēm un pakalpojumiem, kā arī papildu nodokļu
ieņēmumus, kas savukārt ir sabiedrības ieguvums. Treškārt, iespējams novērst vai samazināt arī
blaknes, kas izpaužas kā dažādas sociālas problēmas. NEET jaunieši jūtas izolēti no pārējās sabiedrības. Viņi retāk iesaistās dažādās politiskajās un sabiedriskajās aktivitātēs (nevalstisko organizāciju
darbā u.tml.). Izolētība no sabiedrības un materiālā stāvokļa nestabilitāte var radīt citus riskus –
stimulēt deviantas uzvedības (devianta uzvedība izpaužas alkoholisma, bezpajumtniecības, narkomānijas, nepilngadīgo noziedzības u.c. formās) attīstību un atkarību no dažādu apreibinošu vielu
lietošanas, kuru novēršana sabiedrībai prasa ievērojamus cilvēku un finanšu resursus.
Mērķa grupas jaunietim paredzētais atbalsts:
1. Veikta jauniešu profilēšana (anketēšana, intervija), apzinot jaunieša prasmes, intereses un iegūto izglītību, kā arī nosakot attīstības virzienus;
2. Sadarbībā ar katru jaunieti, balstoties uz tā profilēšanas rezultātiem, izstrādāta viņa individuālā
pasākumu programma, kas sastāv no četrām obligātajām komponentēm (UNESCO izstrādātie mācīšanās pīlāri): personības attīstība, iekļaušanās sabiedrībā, „darba tikums”, mūžizglītības kompetences;
3. Noslēgta vienošanās ar mērķa grupas jaunieti par dalību individuālās pasākumu programmas
īstenošanā projekta ietvaros;
4. Īstenota jaunieša individuālā pasākumu programma līdz 9 mēnešiem ilgā laika periodā, nodrošinot tajā paredzētos pasākumus, kas var ietvert šādas aktivitātes:
- regulārs individuāls mentora (atbalsta persona) atbalsts (ne mazāk kā 20 stundas mēnesī), kura
laikā mentors sniedz atbalstu mērķa grupas jaunietim individuālās pasākumu programmas īstenošanā;
- formālās un ikdienas mācīšanās,
- speciālistu konsultācijas (psihologs, karjeras konsultants u. c., izņemot ārstniecības personālu),
- dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi),
- brīvprātīgā darba aktivitātes,
- iesaisti nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos,
- profesijas specifikas iepazīšana, tai skaitā vizītes uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt profesionālo
kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara;
- iesaisti vietējās sabiedriskajās aktivitātēs.
- specifiski pasākumi mērķa grupas jauniešiem ar invaliditāti (ar surdotulka, asistenta palīdzību,
specializēto transportu).
- un citi pasākumi, kas iekļauti mērķa grupas jaunieša individuālajā pasākumu programmā un ir
vērsti uz jauniešu prasmju un personības attīstību.
Bauskas novada pašvaldība šo projektu plāno ieviest sākot ar šī gada oktobri līdz 2018.gada
31.decembrim. Projektā iesaistāmo mērķa grupas jauniešu maksimālais skaits – 103 jaunieši, kopējais pieejamais finansējums 161 112,60 eiro.
Ja Jums ir interese vai jautājumi par šo programmu, lūdzu, zvaniet programmas vadītājai
Dinai Romanosvskai, tel.63921802.
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Uz tikšanos bibliotēkā – Laimdota Ozoliņa Bauskas CB galvenā bibliogrāfe

Jolanta Kalinka, projektu vadītāja
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Namu pārvaldnieki pilda tādus ar namu pārvaldīšanu saistītus jautājumus kā namu apsekošana,
aptauju un sapulču organizēšana, veicamo remontdarbu tāmēšana, plānošana un organizēšana, ierosinājumu un proplēmjautājumu uzklausīšana un risināšana.
Lai nodrošinātu atbilstošu māju ekspluatāciju – veic inženierkomunikāciju apsekošanu, pamatojoties uz MK noteikumiem.
Kopš maija, darbi, kas veikti mājā, tiek fiksēti darba uzdevumu aktā, norādot izpildes laiku un
veikto uzdevumu daudzumu, uz tā pamata gatavojot izmaksu tāmi, kas, savukārt, pēc tam tiek
attiecināta uz mājas bilanci.

Namu pārvaldnieki ir sazvanāmi darba dienās - darba laikā
Ārpus darba laika (24h) – tālr.: 639 22713; mob.:28371865
Bojājumu pieteikšana darba laikā – tālr.: 639 60656; 29549225
Kontaktinformācja:
Juris Jundulis: 29254443; 639 60825; juris@videsserviss.lv
Jānis Skuja: 20265600; 639 60825; janis.skuja@videsserviss.lv
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Tradicionālie Pagalmu un putras godēšanas svētki Bauskā, fotoieskats
Šogad Pagalmu svētkos ar savām
aktivitātēm iesaistījās arī Bauskas
novada administrācija, piedāvājot
radošas aktivitātes un putras
baudīšanu

Bauskas
slimnīcas
pagalmā
viesi bija mīļi
aicināti vingrot,
pārbaudīt savu
veselību un
atsvaidzināt
pirmās
palīdzības
sniegšanas
prasmes
FOTO Ieva
Šomina
Rātslaukumā
bija ierīkots
gardēžu
pagams. Bija
gan gardumi
vēderam, gan
acīm, gan
sajūtām

FOTO Ieva Šomina

Kā aug putra? Kopā ar
“Rožmalu”saimniekiem to varēja
uzzināt Velosētas pagalmā

FOTO Inese
Kužuma
FOTO Andris Štāls
“Muzicē un
priecīgs audz”
meistarklase
“Meistarā
Gothardā”

Bauskas novada ģerboņa lauva īpaši
priecēja mazos svētku viesus

FOTO Inese
Kužuma
FOTO Andris Štāls
„Rozītes”pagalmā
tēju varēja ne vien
nobaudīt, bet arī
aizvest mājās

Ineteresantu muzikālu noskaņu
Bauskas rātslaukumā radīja
biedrības “Bauskai un mūzikai”
pārstāves

FOTO Inese
Kužuma
Senajai vecpilsētai
piedienas senās amatu
prasmes. Aušanas
paraugdemonstrējumi
Muzeja pagalmā

FOTO Andris Štāls

FOTO Inese
Kužuma
Bauskas
muzeja
pagalmā arī
šogad bija
sarūpēta garda
putra

FOTO Inese
Kužuma

Elmārs Tannis un īstās latvju saimnieces
FOTO Andris Štāls
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Bauskas rudens velobrauciens, fotoieskats

7

Foto Ģirts Donerblics

Velobraucēji pulcējas Bauskas rudens
velobraucienā 2016

Lūk, trasē arī balvas
“Atraktīvākie braucēji”
ieguvēji– virsaitis un
viņa kundze – Modris
Mākulēns un Inese
Priedīte.

2016.gada 17.septembrī Bauskas rātslaukums bija piepildīts aktīviem un priecīgiem velobraucējiem. Iemesls – Bauskas rudens velobrauciens 2016! Pasākums, kurš šogad noritēja otro reizi
savā pastāvēšanas vēsturē, bija pulcējis kuplu, jo kuplu velocienītāju pulku. Kā liecina rezultāti –
veiksmīgi finišu sasniedza 343 dalībnieki, taču startam savu dalību bija pieteikuši ap 400 dalībnieki
– daži nestartēja, dažiem distance tomēr izrādījās nepieveicama. Trasē varēja sastapt kā pieredzējušus velobraucējus, kuru velosipēdi noripojuši daudzus kilometrus, tā velobraukšanas baudītājus,
kuru galvenais mērķis bija piedalīties un kopā ar citiem veselīgi un ar smaidu sejā pavadīt rudenīgo
sestdienas dienu! Īpašs prieks, ka dalībai velobraucienā sevi bija pieteikušas ģimenes ar pavisam
mazām atvasēm, kuras velobrauciena distanci pieveica riteņu sēdeklīšos vai piekabītēs! Arī šogad,
līdzīgi kā pagājušajā gadā, viens no velobrauciena atbalstītājiem bija arī Bauskas novada pašvaldība.

Finišs gaida
finišētājus

Mazās drosminieces
pirms starta gatavas
velopārbaudījumam

Kas var būt labāks
par šo?! Pēc
finišēšanas godam
pelnīts atelpas
brīdis zaļā zālītē ar
multenīti!

Prasmi savaldīt savu
velosipēdu varēja
demonstrēt mazākie
velobrauciena
dalībnieki

Uz goda pjedestāla
līst šampanietis!
Attēlā: Ģirts
Cirvelis, Toms
Lauks un Kaspars
Launerts

Dalībnieki braucienā
piedalījās gan
individuāli, gan
komandās. Attēla
priekšplānā Bauskas
sākumskolas
komandas
sparīgie dalībnieki,
aizmugurē –
Bauskas Kultūras
centra brašie
velobraucēji!

Galvenais vienmēr
ir un paliek prieks.
Prieks par dalību,
par kopā būšanu,
vienkārši – par
lieliski pavadītu
dienu!

Emociju virpulis! Velobrauciena
dalībnieks Ivars Mediņš priecājas
par loterijā iegūto galveno balvu –
portatīvo datoru!

Šis noteikti bija viens
no visinteresantākajiem
braucamajiem un kolorītākajiem
braucējiem

Paldies pasākuma organizētājiem – biedrības “Codes malēji” valdes
priekšsēdētājam Kasparam Brazovskim (vidū) un pārējiem biedrības
biedriem, kā arī visam daudzskaitlīgajam čaklo roku pulkam un
atbalstītājiem, kas palīdzēja šim pasākumam notikt!
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Aktualitātes novadā
Aktualitātes pārrunā Pirmsskolas izglītības
metodiskā apvienība
„Ir maldīgi domāt, ka darbs pirmsskolas izglītības iestādē tāds nieks vien ir. Tas nav vienkārši.
Skolā skolotājs vismaz starpbrīžos, tā teikt, var atvilkt elpu, bet pirmsskolas pedagogam šādu atslodzes brīžu nav – no pulksten septiņiem rītā viņš sāk darboties ar bērniem, bet, kad mazie dodas gulēt,
jākārto dažādas formalitātes un jāgatavojas pēcpusdienas nodarbībām. Pirmsskolas pedagogs ir kā
otra mamma, tas nozīmē nemitīgu sekošanu bērnu aktivitātēm un plānoti vadīt integrētu mācību procesu visas dienas garumā”, saka Pirmsskolas izglītības asociācijas vadītāja, Latvijas Universitātes
profesore Ruta Ināra Kaņepēja.
Bauskas novada pirmsskolas izglītības iestādē „Pasaulīte” 14.septembrī notika Bauskas un Rundāles novada Pirmsskolas metodiskās apvienības sanāksme, kuru apmeklēja 20 pirmsskolas pedagogi. Notika dislusija par izglītojamo audzināšanas darba vadlīnijām, aktualitātēm pirmsskolas izglītībā, kā arī tika pārrunāti Pirmsskolas metodiskās apvienības uzdevumi 2016./2017.mācību gadā.
Tā kā 2016.gada 15.jūlijā ir pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.480 „Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība”, kas attiecas arī uz pirmsskolas izglītības iestādēm, tad pārrunājām to saturu. Šie
noteikumi nosaka valstiskās un tikumiskās audzināšanas vadlīnijas, reglamentē Latvijas valsts simbolu lietošanas noteikumus iestādes rīkotajos pasākumos, nosaka pasākumus, kādi rīkojami valsts
svētku atzīmēšanai, nosaka kārtību, kādā izvērtējama informācijas, mācību līdzekļu un materiālu kā
arī mācību un audzināšanas metožu atbilstību izglītojamo tikumiskās attīstības nodrošināšanai un šīs
izvērtēšanas kritērijus. Ievērojot šos noteikumus, katrai izglītības iestādei jāizstrādā audzināšanas
darba plāns, kura īstenošana regulāri jāanalizē.
Pārrunājām arī Izglītības kvalitātes valsts dienesta ieteikumus sekmīga izglītības procesa nodrošināšanai, un biežāk pieļautās kļūdas tā realizēšanā.
Jaunajam mācību gadam izvirzījām šādus uzdevumus:
• Turpināt aktualizēt e-klases lietošanu pirmsskolā;
• Izglītojamo audzināšanas vadlīniju īstenošana izglītības procesā;
• Pedagogu labās prakses popularizēšana.
Iepazināmies ar Valsts izglītības satura centra izveidotajiem metodiskajiem ieteikumiem pirmsskolas mācību programmu īstenošanai un piedāvāto vides projektu.

Ieva Jaunzeme,
Bauskas un Rundāles novadu pirmsskolas pedagogu metodiskās apvienības vadītāja

Otrdienas radošā performance Bauskā
Kad rudens ir iepinies matos ar linu pogaļām, ar briestošu ābolu smaržu, ar pērkona runām, lietus
lāšu krellēm, ar putnu dziesmām, augstu debesīs, rudzu vārpās un prieka dziesmās neparastās, tas
mums sūta saules starus un siltus, klusus novakarus. Laikā, kad gads tiek sadalīts uz pusēm un tas
skatās rudens kalendārā, kurš neizbēgami steidzas pretī septembrim, Bauskas Mūzikas skolas kolektīvs aicināja pie sevis draugus- citu mūzikas skolu kolektīvus paciemoties pie mums. Pašā augusta
nogalē notika metodiski, draudzīgs, izzinošs, cerams, arī saistošs un interesants pasākums- „Otrdienas radošā performances” darba kārtībā bija:
• sarunas, domu un smaidu apmaiņa,
• katras skolas metodiskais ciemakukulis- prezentācija, pārdomas, idejas pasākumiem, dziesma,
skaņdarbs- arī citas variācijas formas,
• diskusijas, emocijas,
• radošas pārdomas un jaunā darba cēliena sajūtas mūsu skolas pagalmā ar nelielām vasarīgām
uzkodām un veselīgiem atspirdzinājumiem.
Pasākums savu nosaukumu attaisnoja jau pašā otrdienas rīta cēliena sākumā, kad skolā nejauši
iegriezās virtuozais bajāna meistars Marko Ojalu. Viņa radītā skaņu performance ļāva doties īsā muzikālā sapņu ceļojumā. Ciemiņus gaidot gādājām par košiem akcentiem mūsu skolā- dzelteni ziedi
saziedēja lielākās un mazākās trompetēs, prezentāciju skatāmajam ekrānlogam bija pielikti dzelteni
aizkari, mūsu puišu grupa „Bekars” visus sveica ar dziesmām, protams- skanēja līdzi dziedamā
dziesma par dzeltenajiem aizkariem un zaļo ieleju.
Mūsu pārliecība, ka draugi atvedīs mums metodisko “ciemakukuli”- piepildījās ar uzviju- dzirdējām radošās veiksmes un muzikālās pieredzes stāstus. Guvām pārliecību, ka šī vasara ir devusi daudz
iespējas gan muzikālo ceļojumu ziņā, gan personīgās izaugsmes un radošo sajūtu jomā. Pasākuma
dalībnieki uzzināja par vienmēr radošo pedagogu vasaras iespaidiem un koncertēšanas pieredzi.
Ņemot vērā izrādīto interesi par mūsu skolotājas Ievas Ūdres saistošo un interesanto uzstāšanos radošajā dienā 2015.gadā, aicinājām viņu pastāstīt par sava darba turpinājumu un rezultātiem
iepriekšējā darba cēlienā. Skolotāja Ieva iepazīstināja ar pieredzi K.Orfa metodikas izmantošanā,
informēja par atziņām, kuras iegūtas aktīvi darbojoties biedrībā “Bauskai un mūzikai” u.c. aktualitātes. Bija iespēja aktīvi darboties ar ritma instrumentiem un citiem skanošiem rīkiem, kurus mācību
procesā varēs izmantot mūsu skolas audzēkņi. Padalījāmies ar biedrības „Bauskai un mūzikai” pieredzi, jo augusta nogalē biedrība „Bauskai un mūzikai” projekta “Muzicē un priecīgs audz” ietvaros
organizēja pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu
Radošās muzicēšanas un instrumentu spēles iemaņu attīstīšana dažāda vecuma bērniem, kuras
programmā bija:
• atvērtā nodarbība ar pirmsskolas vecuma bērniem;
• atvērtā nodarbība ar sākumskolas vecuma bērniem;
• teorija un praktiskā darbošanās.
Semināru vadīja Ella Umbleja, kura lieliski prata aizraut visu semināra apmeklētājus, it īpaši
mazos dalībniekus. Seminārs bija ļoti veiksmīgs, jo tika izmantotas daudzas praktiskas metodes,
tika skandināti un ieskandināti jaunie instrumenti- ksilofoni,Grillodur, džambas un konga. Seminārā
piedalījās 37 dalībnieki no dažādām mūsu un citu novadu izglītības iestādēm.
Radošajā dienā mēs stāstījām par savām veiksmēm projektu rakstīšanā, padalījāmies arī ar projektu „ēnas” pusēm, problēmām to realizēšanā. Tā kā esam spēruši pirmos soļus garajam ceļam
projekta “100 dziesmas Latvijai” īstenošanā, tad kopīgi domājām par dziesmoto ceļu, jo skolas tika
aicinātas atvest līdzi nošu materiālus- dziesmas, vokālos, instrumentālos skaņdarbus, apdares, aranžējumus, oriģinālmūziku, varbūt arī dzejoļus un citus jaunrades darbus.
Pēc “intensīvā” radošā darba nedaudz ieelpojām Bauskas vasaru, kopīgi tērzējām par profesionāliem jautājumiem neformālākā gaisotnē. Mūsu cerības attaisnojās- „Otrdienas radošā performance”
izdevās, jo darba pieredze, tradīcijas un iestrādes radošajā sfērā katrai skolai ir ļoti daudzveidīgas un
ir daudz iespēju kā padarīt skolas ikdienu un mācību procesu daudzveidīgāku. Esam pārliecināti, ka
katra pārdroša realizēta ideja un paveiktais darbs ir veids kā padarīt mūsu skolu dzīvi bagātāku un
mācīšanās procesu radošāku, interesantāku un vērstu uz audzēkņu talantu un radošo spēju attīstīšanu. Liels paldies Tukuma, Salgales, Baldones, Vecumnieku, Ulbrokas un Rundāles mūzikas skolām
par atsaucību un vērtīgo un radošo pienesumu mūsu metodiskajā pasākumā.
Ar vēlējumu un pārliecību, ka mēs varam sasildīt viens otram dvēseli tik daudzos veidos, it kā ar
mazām lietām, bet ja tas ir no sirds, tad tā tiešām ir bagātība-

Anita Velmunska, Bauskas Mūzikas skolas direktore

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

Bauskas sākumskolai 5.dzimšanas diena
Tik viegli, kā ar tauriņa spārnu pieskarties… Tā vajag prast! Šos vārdus gribas sacīt par gaviļnieci Bauskas sākumskolu, kura kopā ar draugiem un atbalstītājiem 2.septembra novakarē priecājās
savā piecu gadu dzimšanas dienas pasākumā. Bauskas sākumskolas kolektīvs allaž ir pratis savus
svētkus pārvērst par svētkiem ik vienam, kurš radis laiku un iespēju būt klāt, un arī šī reize nebija
izņēmums. Izdejota dejā, izdziedāta dziesmā, izteikta pateicības vārdos un mīļos vēlējumos tika
aizvadīta šī dzimšanas diena.

“Dzīvot, cerēt, just… tas palīdz nepazaudēt un nepazust”, veltot pateicības vārdus savam kolektīvam un visiem skolas draugiem, pasākuma ievadā sacīja skolas direktore Linuta Ģerģe. Lielus
darbus var paveikt vien tad, ja darbs tiek darīts roku rokā, saliedēti, atbalstot vienam otru, paļaujoties vienam uz otru un ticot, ka ik sapnis ir sasniedzams – šī mūžsenā patiesība caurvija arī
direktores emocionālo uzrunu.
Bauskas novada pašvaldība skolai dāvāja viesu grāmatu, kurā krāt labas domas un siltus vārdus,
savukārt pašvaldības Pateicības un Atzinības rakstus no domes priekšsēdētāja rokām saņēma vairāki skolai īpaši cilvēki, kuru ieguldītais darbs bijis atbalsts skolas attīstībā un izaugsmē - biedrības
“Bauskas sākumskolas padome” valdes locekļi Mārcis Rācenājs un Sanita Slaktere, biedrības valdes priekšsēdētāja Linda Tijone, skolas darbinieces Dzidra Straumīte un Irēna Abramoviča.
Turpinājumā klātesošos uzrunāja Bauskas sākumskolai ļoti īpaši cilvēki – skolas krustvecāki.
Un sākumskolai tādi ir ne tikai divi vien, tie ir vairāki - Valdis Veips, Aija Spriņķe, kā arī uzņēmums SIA Bauskas alus.
Kā jau kārtīgiem krustvecākiem pienākas, viņi kavējās atmiņās par krustbērna nākšanu pasaulē.
“Dzimšanas brīdis bija sarežģīts un grūts – nedzima viens bērns, dzima dvīņi, turklāt kādi dvīņi!
Siāmas dvīņi!!! No vienas ļoti labas skolas – Bauskas 1.vidusskolas - veidojās divas vēl labākas,
izcilas skolas - Bauskas sākumskola un Bauskas Valsts ģimnāzija. Kad dvīņi bija piedzimuši, viņi
ar ķirurģisku iejaukšanos bija jāatdala, kas arī bija visai sarežģīti. Tomēr šodien jāsaka, ka tas bija
to vērts, jo mēs esam ieguvuši divas tiešām izcilas skolas,” savā uzrunā sacīja skolas krustmāte Aija
Spriņķe. Labus vārdus skolai savās uzrunās sūtīja arī uzņēmums SIA “Bauskas alus” un tā valdes
loceklis Vladimirs Barskovs kopā ar komercdirektori Daigu Solzemnieci. “Mums ir ļoti liels
prieks, ka Bauskā ir tāda skaista sākumskola,” sirsnīgi sacīja Barskova kungs.

Apsveikuma vārdus skolai veltīja arī daudzi citi skolas draugi – Bauskas novada pašvaldības
izglītības nodaļas darbinieces, pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaulīte” un “Zīlīte”, Bauskas
mākslas skola, Bauskas mūzikas skola, Bērnu un jaunatnes sporta skola, Bērnu un jauniešu centrs,
tuvākie kaimiņi Bauskas Valsts ģimnāzija, Centrālā bibliotēka kopā ar Bērnu bibliotēku un Bauskas
Kultūras centrs. Emocionālu sveicienu bija sarūpējuši arī mazie pirmklasnieki savas bērnu dārza
mūzikas pedagoģes Māras Zelmenes vadībā. Īpaša sadarbība sākumskolai šo gadu gaitā izveidojusies ar Valsts policiju, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, individuālo uzņēmumu
“Novads”, sporta centru “Mēmele”, laikrakstu “Bauskas Dzīve” un daudziem citiem. Sirsnīgus
pateicības vārdus viens otram teica biedrības “Bauskas sākumskolas padome” locekļi un skolas
direktore Linuta Ģerģe. Veiksmīgi sadarbojoties, biedrībai un skolai izdevies īstenot ne vienu vien
lietderīgu un interesantu projektu. Tieši biedrība “Bauskas sākumskolas padome” palīdzēja sarūpēt
īpašo dāvanu, kuru gaviļnieki pasniedza ikvienam pasākuma viesim. Piedaloties Bauskas novada
pašvaldības projektu konkursā “Mēs savam novadam” biedrība ieguva 885 EUR lielu līdzfinansējumu savas idejas īstenošanai – kopdarbojoties bērniem un pieaugušajiem tapa īpaši Bauskas
sākumskolas jubilejas kalendāri.
Pasākuma noslēgumā sirsnīgus paldies un klātesošo aplausus saņēma skolas pedagoģiskais kolektīvs, un, ja kāda klātesošā sirds stīdziņas vēl nebija aizsniegtas, tad emocionālais pasākuma
noslēguma priekšnesums aizkustināja līdz asarām. Gribas vēlēt, lai skolai izdodas šo īpašo emocionālo saiti saglabāt un vairot, audzēt spēcīgāku un varenāku, lai arī turpmāk izdodas ikvienam,
kas blakus – bērnam, viņa vecākam, draugam vai atbalstītājam - likt sajusties gaidītam, lolotam un
tik ļoti īpašam. Lai tauriņa spārnu vieglums darbiem un sapņiem! Lai tie lido augstu un skan tālu!

Ieva Šomina, Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
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Bauskas Bērnu un jauniešu centrā
Atklāj savus talantus, izmēģini savas spējas un priecājies
Bauskas Bērnu un jauniešu centrā!
Esam aktīvi uzsākuši jauno mācību gadu. Aicinām visus skolas vecuma bērnus uz mūsu pulciņiem, lai kopīgi izdziedātu, izdejotu
un izkrāsotu 50. dzimšanas dienas gadu!
Nāciet izmēģināt savas spējas jau tradīcijām bagātajos mākslas, mūzikas, dejas un tehniskās jaunrades pulciņos! Šogad piedāvājam
vairākus pārsteigumus. Jaunums stilīgākajiem uz deju grīdas - breika nodarbības puišu deju grupā. Labo garšu studijā Dairas Jātnieces vadībā izmēģināsit daudzveidīgu ēdienu receptes un gatavošanas paņēmienus. Angļu klubiņā kopā ar Solvitu Bērtelsoni attīstīsit
sarunvalodas prasmes. Mācīties franču valodu bērniem un pieaugušajiem piedāvā Reno Garza – brīvprātīgais no Šampaņas provinces
pilsētiņas Epernē (Epernay) Francijā.
Šogad jauniešus uz dažādām aktivitātēm aicina jaunatnes lietu speciāliste Madara Grīvāne, kura kopā ar Stefāniju Smitu - brīvprātīgo no Ziemeļnīderlandes pilsētas Den – Helderas - aicina uz daudzveidīgām multimediju studijas darbnīcām. Jauniešiem tiek plānoti
visdažādākie pasākumi gan par karjeras izvēli, gan meistarklases „Skaistuma studijā”, gan maģiskā baiļu taka ar Helovīnu balli.
Nodarbību grafiks un mūsu aktuālā informācija atrodama:
www.bauskasbjc.lv,
http://www.draugiem.lv/bauskasbjc/.

Priecīgs tu nāc, darboties sāc mūsu aktivitātēs!
Benita Svareniece, Bauskas BJC direktore

Bauskas Bērnu un jauniešu centrs piedāvā:
Dabas aizsardzības pārvaldes ceļojošā izstāde
Izstādes apmeklējums ļaus tuvāk iepazīt Ķemeru Nacionālā parka izcilās dabas bagātības un kultūrvēsturiskās vērtības:
purvus, mežus, ūdeņus, pļavas un jūras piekrasti, cilvēku radītās vērtības. Interaktīvā daļa aicina praktiski darboties, izmantojot visas maņas: redzi, dzirdi, ožu, garšu un tausti.
Papildus iepazīšanās ar Bauskas BJC pulciņiem un
radošas aktivitātes.
Apmeklējuma ilgums aptuveni 1 stunda.
Izstāde apskatāma no 25.augusta līdz 15.oktobrim
Bauskas Bērnu un jauniešu centrā Kalna ielā 14, Bauskā.
Apmeklējuma laiku lūdzam iepriekš saskaņot
un pieteikties pa tālruni 63924006

Bauskas novada matemātikas un fizikas skolotāji
seminārā Talsu pusē
2016. gada 23.augustā 20 Bauskas novada matemātikas un fizikas skolotāji piedalījās izbraukuma seminārā, lai aktualizētu mācību ekskursiju lomu matemātikas un dabaszinātņu apguves
motivācijas stiprināšanai. Mūsdienās skolotāja grūtākais uzdevums ir atrast piemērus, ar kuriem
pārliecināt skolēnus, ka mācību stundās apgūstamajam ir pielietojums dažādās dzīves situācijās un
kā iegūtās zināšanas var nodrošināt dzīves kvalitāti. Vispārzināms ir teiciens, ka skaitļi valda pār
pasauli. Bieži skolēniem ir grūtības saskatīt matemātiskās likumsakarības un fizikālos procesus
ikdienā mums visapkārt. Šoreiz matemātikas un fizikas pielietojumu meklējām Talsu pusē.
Semināru sākām ar iepazīšanos ar “Agroresursu un ekonomikas institūtu”, kura direktore, pētniece Inga Jansone un nodaļas vadītāja, zinātniskās padomes sekretāre Solveiga Maļecka mūs iepazīstināja ar iestādes galvenajiem darba uzdevumiem. Noklausījāmies lekciju „Graudaugi – možumam un veselībai”, kura beidzās ar uzdevumiem graudaugu ēdienu un dzērienu degustācijā.
Tālāk mūsu ceļš veda uz Mundigciemu, kur smilts-grants atradnē „Villas” uzņēmums SIA
„TALCE” derīgo izrakteņu ieguvi un pārstrādi veic jau no 1956. gada. Atradnes „Villas” kopējā
ieguves platība 35 ha, maksimālais izstrādes dziļums 30 m. 1987.gadā uzņēmums uzsāka asfaltbetona ražošana ar vācu firmas iekārtu „Teltomat”, kura darbojas arī šodien. Uzņēmums ar darbu
nodrošina 145 darbiniekus, t.sk. ražotnē „Villas” un būvmateriālu laboratorijā - 40 darbiniekus.
Sarunā ar uzņēmuma pārstāvjiem ir jūtams lepnums par veikto darbu, kā arī par sadarbību ar Talsu
rallija organizatoriem un arī par to, ka vairāki režisori savām filmām par uzņemšanas laukumu ir
izmantojuši šo karjeru. Uzņēmumā fizikas skolotāji ieguva idejas jaunām skolēnu zinātniski pētniecisko darbu tēmām.
Apmeklējām Laucienu, kur jau 14 gadus Varis Baņģieris audzē dienziedes. Viņš ir lielākā Austrumeiropas dienziežu dārza īpašnieks un ir izveidojis vairāk nekā 400 hibrīdu. “Dienlilijas kļūst
arvien populārākas, arvien vairāk par tām interesējas, to varu spriest arī pēc konkurences stādu
tirgū. “Manā dārzā ir aptuveni 1000 šķirņu, bet Latvijā jau ir arī citi dienziežu audzētāji!” teic
V.Baņģieris. Sarunā ar dārza saimniekiem mēģinājām saprast kādas likumsakarības ir jāņem vērā,
lai skaistais dārzs ne tikai priecētu acis, bet ļautu arī nopelnīt.
Pēdējais izzināšanas objekts- Nurmuižas pils, kas celta 16.gs. otrajā pusē. Tiek izteikts pieņē-

mums, ka Nurmuižas pils varētu būt celta vecākas ordeņa vasaļa pils vietā. Pils telpas uzskatāmas
par vienu no efektīgākajām neoklasicisma interjera paraugiem Latvijas pilīs. Muižas apbūves kompleksu veido vairākas 18.-19. gadsimtā celtas ēkas, to papildina ainavu parks. Muižas pārvaldnieks
Andris Lindbergs un iepazīstināja ar muižas vēsturi un tagad paveikto kompleksa atjaunošanā.
Talsu pusē redzētais un sastapto cilvēku pieredze deva idejas mērķtiecīgiem pētījumiem un ierosmi turpmākajam darbam.

A.Pūriņa, L.Krastiņa,
Bauskas un Rundāles novada fizikas un matemātikas metodisko apvienību vadītājas

Bauskas un apkārtnes tūrisma pakalpojumu
sniedzēji informatīvā izbraukuma seminārā iepazīst
Bauskas un Rundāles novada naktsmītnes
22.septembrī 22 tūrisma pakalpojumu sniedzēji no Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku
novada devās iepazīt Bauskas un Rundāles novada jaunākās nakšņošanas vietas. Izbraukuma semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar viesu nama „Krastiņu pirts”, Mazmežotnes muižas viesnīcas un
viesnīcas „Viona” piedāvājumu, kā arī ar Bauskas rātsnama interjeru, bet Bauskas Kultūras centra
sabiedrisko attiecību speciālists Jānis Bukšs klātesošajiem sniedza praktiskus ieteikumus sociālo
mediju lietošanā.
Izbraukuma semināra mērķis bija veidot sadarbību dažādu tūrisma objektu starpā, tuvāk iepazīties ar objektu saimniekiem, kā arī uzzināt viņu biznesa veiksmes stāstus. Šādus izbraukuma
seminārus Bauskas Tūrisma informācijas centrs (TIC) organizē jau trešo gadu un atzīst par efektīvu
metodi savstarpējās sadarbības veidošanā.
Pagājušajā gadā izbraukuma semināra dalībnieki iepazinās ar siera ražotni “Celmi”, Trušu pilsētiņu, saldumu ražotni „Poļu nams”, vīna darītavu „Dūmiņu vīni”, saimniecību „Vaidelotes”, atpūtas
kompleksu „Rožmalas” un Bauskas alus darītavu.

Inese Turkupole-Zilpure,
Bauskas TIC vadītāja
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Sports
PLUDMALES VOLEJBOLS
Rundāles novada Viesturu pagasta „Īslīčos” 6. augustā notika šogad maijā viņsaulē aizgājušā
Alfrēda Graudiņa piemiņas turnīrs smilšu volejbolā, kas vienlaicīgi bija arī sporta centra “Mēmele”
kausa izcīņas pēdējā posma sacensības.
Sportists, sporta aktīvists un sporta pasākumu organizators A.Graudiņš savos „Īslīčos” sarīkoja
22 Lielās balvas turnīrus smilšu volejbolā.
Savā uzrunā turnīra dalībniekiem “Īslīču” saimniece Līga Valnere aicināja turpināt Alfrēda iesāktās pludmales volejb ola tradīcijas, izmantot viņa iekopto un uzturēto sporta bāzi. Sacensības
turpināsies tik ilgi, cik būs gribētāju spēlēt. Līga teica paldies Borisam Muravjovam un Guntim
Mašinskim par ieguldīto darbu smilšu laukumu sagatavošanā sacensībām. Spēcīgās lietavas gan
laukumus bija pārvērtušas dubļu vannās, bet dalībnieku spēlētprieku tas nemazināja.
Kā ierasts, pirms sacensībām, klātesošajiem kopīgi dziedot Latvijas himnu, mastā tika pacelts
valsts karogs.
Visas dienas garumā, neraugoties uz lietu un dubļiem, visos trīs smilšu laukumos risinājās aizraujošas cīņas gan starp sieviešu, gan jauniešu un veterānu vienībām.
Caur humoru, vienam otru uzmundrinot, vīri un dāmas, spītējot aukstajam laikam, noskaidroja
Alfrēda kausa ieguvējus un Bauskas novada sporta centra “Mēmele” kausa izcīņas laureātus.
Rezultāti Alfrēda kausa izcīņā:
Vīriešu grupā–
1. Nauris Artimovičs, Artūrs Zaķis
2. Mārtiņš Gorškovs, Oļegs Arsentjevs
3. Guntis Mašinskis, Aivis Āns
4. Didzis Domokejevs, Ingus Panteļejevs
5. Mārtiņš Pūpols, Hārdijs Šefanovskis
Veterānu konkurencē1. Guntis Mašinskis, Aivis Āns, Raimonds Ušvils
2. Gedimins Ignatavičs, Kaspars Dumpis, Juris Dubinskis
3. Uldis Kolužs, Normunds Jubelis, Viktors Voiteks
4. Boriss Muravjovs, Jānis Vastlāvis, Gundars Liekne
5. Valdis Tijons, Alfons Zaķis, Aldis Ukstiņš
Dāmām
1. Rita Lejniece, Ineta Ruhocka, Inese Skrēbena
2. Beāte Bušmane, Maruta Gasaite, Signija Dimitrijeva
Bauskas novada sporta centra “Mēmele” 2016.gada kausa izcīņas pludmales volejbolā kopvērtējuma rezultāti:
Sievietēm1. Rita Lejniece, Jolanta Ignataviča, Ineta Ruhocka, Inese Skrēbena
2. Signija Dimitrijeva, Maruta Gasaite, Beāte Bušmane
3. Daila Žukauska, Rovena Ignataviča, Una Mašinska
Vīriešiem1. Didzis Domokejevs, Guntis Mašinskis
2. Artūrs Skrējāns, Jānis Kuļikauskis
3. Ingus Panteļejevs, Mārtiņš Pūpols
Kopumā Bauskas novada sporta centra “Mēmele” kausa izcīņas pludmales volejbolā 4 posmos
piedalījās ap simts dalībnieku.

IELU BASKETBOLS
Jau vairākas sezonas sporta centrs „Mēmele” rīko kausa izcīņas sacensības strītbolā.
Šajā sezonā, sacensību nolikums tika papildināts ar vairākām jaunāka vecuma grupām, kas deva
iespēju piesaistīt lielāku interesentu skaitu. Sacensībās iesaistījās dažāda vecuma basketbolisti no
Bauskas un Iecavas novadiem.
Kopumā ielu basketbolisti aizvadīja četrus sacensību posmus. Katrā no tiem gūtie punkti komandām deva iespēju cīnīties par augstāku vietu kopvērtējumā.
Pieaugušo vienību konkurencē stabili spēcīgākie bija „Bauskas zelta lauvas” spēlētāji Arnis Simsons, Elmārs Arcimovičs, Miks Karlovs un Juris Ojāru. Vīri izcīnīja uzvaras trīs spēļu kārtās, vienīgi
trešā posma sacensībās palika otrie.
Divi noslēdzošie sacensību posmi izrādījās veiksmīgāki “Ceraukstes” komandai, kas kopvērtējumā, sīvi spēkojoties ar “Īslīces” vienību, ieguva otro vietu. Ceraukstiešu rindās spēlēja Niks Konstantīns Dibets, Anrijs Janševskis, Miks Cepure un Matīss Gulbis. Īslīciešu komandā cīnījās brāļi
Artjoms un Rodions Kotenkovi, Elvijs un Endijs Simanoviči un Aleksandrs Ivanovs.
Jauniešu grupā par uzvarētājiem kļuva komanda „Dūži” ar Rihardu Augucēviču, Kristeru Kreicšteinu, Reini Solzemnieku un Kārli Ozoliņu sastāvā. Otrajā vietā vienība „Rajons”, kurā startēja
Ivo Jarmaļuks, Emīls Šmits, Edgars Ramonas un Aleksis Kazlausks. Trešie –komandas „Nezinu”
basketbolisti– Reinis Jubelis, Mārcis Upenieks, Toms Červinskis un Kristers Kukurs.
2002./2003. gadā dzimušo grupā par kausa izcīņas zelta medaļām līdz pat pēdējai kārtai cīnījās
„LAK” un „Čirkainie”. Pirmās sezonas uzvarētāju lauri “LAK” komandai ar Lauri Artimoviču, Arnoldu Fridrihsonu un Kārli Kreitiņu sastāvā. Sudraba medaļas vienībai „Čirkainie” – Dāvim Karļukam, Danielam Brazjulim, Emīlam Kārkliņam un Alenam Andrejevam, bet trešajā vietā ierindojās
„Bruģis” – Henrijs Obolevičs, Raimonds Lavenieks, Ričards Kalinka un Kristiāns Lauva.
Jaunākā vecuma komandu grupā, kurā startēja 2004. gadā dzimušie un jaunāki basketbolisti, aizraujošās cīņās, uzvarot pēdējā sacensību posmā, kopvērtējumā zelta godalgas vienībai „Tucinieki”
– Arvim Sūnam, Kasparam Pīpiņam, Emīlam Polovko un Patrikam Paļulim. Sudrabs „Bauskas Wariors” komandai ar Nilu Slakteri, Ralfu Bēku, Aleksu Simsonu un Kristeru Vēju ierindā, bet bronzas
medaļas „Bauskas lauvām” – Rihardam Rācenājam, Andžejam Petkevičam, Hardijam Mankēvičam
un Krišjānim Kugrēnam.
Sacensību galvenā tiesnese, sporta centra “Mēmele” direktore Līga Rimševica atzīmē lielo komandu skaitu šī gada sacensībās. Jāturpina sadarbība ar kaimiņu novadiem pie sacensību kalendāra
izstrādes, lai abu pašvaldību organizēto pasākumu laiki nepārklātos, un sportot gribētājiem būtu
pieejams pēc iespējas daudzveidīgāks un plašāks pasākumu skaits.

Jaunākajā – 2005.gadā dzimušo un jaunāku dalībnieku 8 vienību grupā par čempioniem kronēti
“Bauskas TRIO” Niks Bosakovs, Renārs Gulbis, Deniss Afanasjevs, Ralfs Akmentiņš, sudraba godalgas komandai “VILKI”- Ivim Karja, Kristeram Jasūnam, Pāvelam Seredickim, Jānim Smanam,
bet bronzas medaļas “Bruģa dedzinātājiem” – Kristeram Dervinam, Aivim Tīrelim, Robertam Eniņam un Erlendam Bruģim.
Lai jaunajiem basketbolistiem un florbolistiem veiksmīga jaunā Latvijas čempionāta sezona!

NOVUSS
Savu kārtējo sezonu turpina Bauskas novada novusisti. Nu jau par tradīciju rudens posma pasākumu plānā kļuvušas Īslīces un Codes kausa izcīņas sacensības.
4 septembrī Bauskas novada pašvaldības sporta bāzes manēžā risinājās Īslīces pagasta kausa izcīņa. Kopumā pirmajā rudens turnīrā piedalījās 35 dalībnieki. Lielajā spēlētāju konkurencē uzvarētāja
kausu izcīnīja Vilnis Pelcers no Bauskas. Otrajā vietā īslīcietis Eduards Lauks, bet trešajā pozīcijā
Aldis Pavilons no Mežotnes pagasta. Ceturtajā vietā ierindojās Staņislavs Bednarčiks no Īslīces
pagasta un divi viesspēlētāji no Baldones novada – Edgars Siliņš un Māris Straume.
Codes pagasta kausa izcīņa notika 10. septembrī. Turnīrā piedalījās vairāki desmiti aktīvo novusistu. Šajā reizē savu meistarību pārliecinoši demonstrēja E. Lauks. Izcīnot kārtējo kausu savā
trofeju klāstā, viņš kļuva par līderi novusa sacensību kopvērtējumā. Sudraba godalga-vidējais kauss,
daudzkārtējam godalgoto vietu ieguvējam un vienlaicīgi sacensību galvenajam tiesnesim A. Pavilonam, trešajā pozīcijā šajā reizē – E. Siliņš. 4.-5.vietas sadalīja V.Pelcers, M.Straume un P.Simsons.
Abos turnīros, sieviešu konkurencē, meistarīgākā bija Santa Gudža no Codes, un kopvērtējumā,
uz šo brīdi ir labākā starp dāmām. S.Gudža kopējā vērtējumā ir 16. vietā, kas viņai ļauj iekļūt starp
spēcīgākajiem novusistiem, kas piedalīsies superkausā. Novusa sacensību kalendārs ir piesātināts ar
dažāda līmeņa turnīriem. Nākošā tikšanās iecerēta 2.oktobrī, kad Bauskas stadiona manēžā risināsies Kurmenes kausa izcīņa.

Inga Ūbele, sporta centra “Mēmele” galvenā speciāliste

NOVADA MINIFUTBOLS
Bauskas novada atklātā futbola čempionātā 7x7 piedalījās septiņas komandas – „Īslīce”, „Policija”, „Ceraukste”, „Brunava”, „FK Uzvara”, „BJSS” un vieskomanda no Jelgavas novada Sesavas
pagasta „Sesava.”
Čempionāts tika izspēlēts pēc viena apļa sistēmas, labākajām četrām komandām tiekoties pusfinālos.
Maksimālo uzvaru skaitu izcīnīja „Policija.” Nezaudējot ne spēli, vienībai bija labākais uzbrukums ar 23 gūtajiem vārtiem un spēcīgākā aizsardzība – ielaisti tikai 9 goli. Otrajā vietā „BJSS” ar
desmit punktiem, „FK Uzvara” iekrāja deviņus, bet sesavnieki astoņus punktus. Aiz „borta” palika
„Īslīce”, „Ceraukste” un „Brunava.”
Pusfinālos nekādu pārsteigumi nenotika. „Policija” ar 3:0 uzvarēja „Sesavu”, bet „BJSS” ar 2:0
bija pārāki pret „FK Uzvara.”
Spēlē par trešo vietu bija dramatiska. Vispirms uzvarnieki izvirzījās vadībā ar 3:0, bet jau otrā
puslaika vidū sesavnieki prata panākt izlīdzinājumu. Bronzas medaļas ieguvējus nācās noskaidrot
pēcspēles soda sitienos. Uzvariešu neveiksme tajos atnesa trešo vietu „Sesavai.”
Komandā „Sesava” spēlēja – Vairis Bērziņš, Andris Zuts, Andžejs Leitis, Edgars Gravenieks,
Edgars Veinbergs, Edgars Roze, Edgars Druseiks, Jānis Grigorjevs, Raitis Mazūdris, Ralfs Armanis,
Toms Smirnovs, Rihards Bojarčiks, Matīss Dzegūze, Jurijs Levdanskis.
Čempionāta fināls bija aizraujoš un ļoti skatāms. Pateicoties Bauskas jauno futbolistu fanu pulkam, tribīnēs pulcējās vairāki desmiti skatītāju. Tik liels atbalstītāju pulks kādā no futbola mačiem
Bauskā nebija novērots gadiem.
Finālā intrigas netrūka. Vispirms vadībā izvirzījās „Policija”, bet tad ar skaistu soda sitienu
„BJSS” rezultātu izlīdzināja. Otrajā puslaikā „likuma kalpiem” vadību atguva Raivis Miļūns ar tālsitienu, bet jau atkal rezultātu izlīdzināja jaunieši – šoreiz no stūra sitiena. Izšķirošais un uzvaru nesošais vārtu guvums tapa sadarbojoties Raivim Miļūnam un Mārim Akmentiņam. Abi ar piespēlēm
bumbu nogādāja pie pretinieku vārtiem, kad pēc neliela haosa vārtu priekšā bumba ielidoja „BJSS”
komandas vārtos. Pašā spēles izskaņā tribīnēs sēdošiem skatītājiem lika noelsties „BJSS” spēlētājs
Raimonds Ivenkovs. Viņa raidīta bumba pēc tālsitiena izspraucās starp kājām Dāvim Beimo, tomēr
vārtsargs bumbu veiksmīgi ķēra un nosargāja savas komandas pārsvaru. Ievadot bumbu spēlē, atskanēja tiesneša švilpe pēc kuras par čempioniem kļuva „Policija.”
Komandā „BJSS” spēlēja – Mārtiņš Bukšs, Arturs Kupčiuns, Ēriks Markalovs, Raimonds Ivenkovs, Anrijs Andersons, Severīns Sendijs Nērings, Vladislavs Dolgunovs, Roberts Rozentāls, Ričards Rapševics, Ivo Jarmaļuks, Svajunas Fokas, Deniss Skripa, Robets Gļauda un Jevgenijs Rozumnijs.
Čempionu komandā „Policija” (attēlā) spēlēja – Agnis Bulašs, Juris Kopilovs, Māris Akmentiņš,
Dāvis Beimo, Artūrs Nerets, Raivo Gruzda, Artis Ğērve, Sindijs Smalkais, Raivis Miļūns, Gvido
Kalnmalis un Rihards Mallons.

IELU FLORBOLS
Atšķirībā no strītbola, sporta centra “Mēmele” kausa izcīņas ielu florbolā sacensības arī iepriekšējās sezonās tika organizētas trīs vecuma grupās. Novada labāko treneru-I.Panteļējeva, N.Gruncka
un A.Grandovska vadībā sākot no jūnija, katru mēnesi notika viens sacensību posms, kurā uzrādītie
rezultāti summējās kopvērtējumā.
Neraugoties uz lietusgāzēm, auksto vēju vai saules svelmi, vairāki desmiti florbola cienītāji vasaras garumā noskaidroja spēcīgākās ielu florbola vienības.
Šogad par kopvērtējuma uzvarētājiem pieaugušo grupā, kurā startēja 7 vienības, kļuva “H2O”
komanda Vitālijs Ivanovs, Oskars Švāgers, Gatis Pelēķis un Artis Štrovalds, sudraba godalgas “Mērnieki” pārstāvjiem Jānim Akmentiņam, Mārim Akmentiņam un Edgaram Lujānam, bet bronzas medaļas komandai “Pingvīni” - Tomasam Jirgensonam, Linardam Miļūnam un Evertam Janušauskim.
2002.-2004.gadā dzimušo jauniešu 8 komandu konkurencē spēcīgākie izrādījās “OXDOG
TEAM” jaunie florbolisti Gustavs Pļevoks, Reinis Krīgalis, Kristers Ķūrēns-Repša, otrajā vietā
“RED Wings”- Jānis Maļina, Andrejs Maslobojevs, Ivo Karja, Ēriks Skukausks, bronza šajā sezonā
“LV Spartaks” vienībai – Haraldam Ļuļam, Emīlam Ceikam, Matīsam Dulbem un Renāram Rumbeniekam.

Panākuma galvenie kaldinātāji bija pagājušā čempionāta „Veterāni/Bauska” komandas spēlētāji
Raivis Miļūns, Sindijs Smalkais un nesen no ārzemēm uz mājām atgriezies Māris Akmentiņš. Komandas pārstāvis un viens no spēlētājiem Artis Ģērve atzina, ka bez šiem futbolistiem tituls nebūtu
iedomājams. Labākais vārtsargs (no kreisās) – Anrijs Andersons no „BJSS”, rezultatīvākais spēlētājs – Raivis Miļūns no „Policija”, labākais aizsargs – Sindijs Smalkais no „Policija”, vērtīgākais
spēlētājs – Andžejs Leitis no „Sesava”

Arturs Dulbe
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Panākumus gūst jaunie vieglatlēti

„Jura Dalbiņa kauss” 2016

17.septembrī, spītējot vēsajiem, rudenīgajiem laikapstākļiem, jaunie vieglatlēti pārbaudīja savus
spēkus Ķekavas novada rīkotajās sacensībās „Ķekavas rudens kauss 2016”. Šajās sacensībās jaunie
atlēti varēja mērot savus spēkus gan lodes grūšanā, gan vesera mešanā. Mūsu jaunie atlēti kuplā
skaitā grūda lodi. Konkurenci sastādīja ne tikai Latvijas sportisti, bet arī kaimiņzemes Lietuvas
sportisti, kas pierāda, ka sacensības ir pieprasītas un nes savu vārdu arī ārpus Latvijas.
Pirmais lodes sektorā savus spēkus U-20 vecuma grupā rādīja Lauris Kaufmanis, kura sākums
bija pieticīgs, bet salīdzinājumā ar pārējiem lodes grūdējiem, pārsvars bija iespaidīgs. Tad sekoja
spēcīgs grūdiens un Lauris sasniedza jaunu personīgo rekordu 17,56 m, apsteidzot otro vietu par
diviem metriem. Jāpiepilst, ka lodes smagums ir 6 kg.
Nākamās lodes sektorā startēja U-18 meitenes. Bausku pārstāvēja divas jaunietes. Veiksmīgāks
starts padevās Amandai Savickai, lai arī rezultāts iepalika no personīgā rekorda, tomēr kopumā
izcīnīta piektā vieta. Spēkus šajā grupā mēroja arī Undīne Priede, sacensības viņai sniedza labu
pieredzi un atzīstamu personīgo rezultātu.
U-16 grupu pārstāvēja trīs Bauskas meitenes. Sīvā cīņā otro vietu ieguva Samanta Semibratova,
kas savu labāko rezultātu sasniedza otrajā mēģinājumā un trešo vietu apsteidza par nieka 4cm,
kas parāda, ka cīņa šajā grupā bija sīva. Tālu no goda pjedestāla neatpalika Loreta Ozola un Elīza
Kupča.
Ne tik lielā, bet savstarpējā konkurencē U-16 vecuma grupā izgāja brāļi Upenieki. Veiksmīgāks
šajā cīņa bija Krišjānis Upelnieks, kurš izcīnīja otro vietu. Jāpiebilst, ka Krišjānis ir jauns un perspektīvs diska metējs. Trešo vietu izcīnija Jānis Upenieks, tādejādi braļi izcīnīja sudrabu un bronzu.
Vienas no jaunākajām meitenēm Daiga Bergmane un Keita Kūmiņa, saskārās ar ļoti spēcīgu
konkurenci U-14 vecuma grupa. Meitenes sasniedza labu rezultātu, bet jau pieminētā spēcīgā konkurence ļāva ieņemt attiecīgi piekto un sesto vietu. Bet mūsu visjaunākā dalībniece Selīna Balakāne, kura startēja U-12 grupā, par spīti ilgo stundu gaidīšanai vēsajos laikapstākļos izcīnija 2. vietu.
Bauskas novada bērnu un jaunatnes audzēkņi no Ķekavas pārveda 4 dažādas godalgas un bērni
papildināja savu sacensību pieredzi un sasniedza gan personīgos rekordus, gan atzīstamus rezultātus, kas nes Bauskas vieglatlētu vārdu arī arpus mūsu novada robežām.

17. septembrī Bauskas pilsētas apkārtnē norisinājās jaunsargu sacensības „Pulkveža Jura Dalbiņa kauss”. Sacensībās piedalījās arī komandas no radniecīgām jauniešu organizācijām ―„Noored
Kotkad” (Igaunija) un „Šauliu sajunga” (Lietuva). Sacensībās kopumā piedalījās 104 dalībnieki 13
komandās.
Jaunsargiem bija jāsacenšas
un savi spēki jāpierāda militārajā
šķēršļu joslā pie Bauskas Valsts
Ģimnāzijas. Jauniešiem bija jāpārvar dažādas sarežģītības pakāpes šķēršļi ― virvju kāpnes,
dubultbarjera, lienamtīkls, purvs,
līdzsvara baļķis, divmetru mūris,
labirints un daudzi citi. Pēc tam
jaunsargi devās sešus kilometrus
garā stafetē, kurā sacensību dalībniekiem bija jāveic 12 dažādi,
aizraujoši un sarežģīti uzdevumi,
piemēram, „Ūdens šķērslis” ―
komandai bija jāšķērso Mēmeles upe 100m garumā (attēlā).
Šī šķēršļa pārvarēšanas laikā
komandas dalībniekiem jāuzvelk
glābšanas vestes un ar karabīnēm
jāsaāķējas kopā, tādejādi veidojot 8 cilvēku kopēju sastāvu
uzdevumu veikšanā. Komandas
uzdevums bija pārnest pāri upei
divas piekrautas Zviedru armijas
somas, tāpat bija jāpārvar virvju
tīkls un līdzsvara baļķis, ar virvju palīdzību jāuzrāpjas kalnā,
tostarp divas reizes bija jāšķērso
Mēmele, kā arī vienību dalībnieki 50 metrus vilka smago, militāro auto un no „uguns jeb kara
lauka” drošībā nogādāja savus
komandas biedrus, kas uz to brīdi
skaitījās kā „ievainotie”. Tikpat
interesants bija šķērslis „Slēpes”,
kur komandai bija jāšķērso 15m
gara „mīnēta” teritorija. Tās pārvarēšanai komanda drīkstēja izmantot piedāvātos palīglīdzekļus, dēļus ar vietām kāju zābaku nostiprināšanai. Veicot uzdevumu,
komandas dalībnieki nedrīkstēja nokāpt no slēpēm. Par katru kļūdu uzdevuma laikā bija jāizpilda
desmit soda atspiedieni, ja komanda nespēja veikt kādu no uzdevumiem, tad pie kopējā trases laika
tika pieskaitīts papildus 30 soda minūtes.
Tradīciju 2008. gadā iedibināja pulkvedis un bijušais Nacionālo bruņoto spēku komandieris
(1994. ―1998.) Juris Dalbiņš. Katru gadu uzvarētāju komanda tiek apbalvota ar ceļojošo kausu.
Ja komanda kausu iegūst trīs gadus pēc kārtas, tiek izgatavota tā kopija, kas tiek nodota pastāvīgai
glabāšanai uzvarētāju komandai.
2015. gadā 1. vietu un kausu izcīnīja 412. Kazdangas jaunsargu vienība, otrajā vietā palika
jaunsargi no Igaunijas, savukārt trešie bija 213. vienības Strenču un Valkas jaunsargu komanda.
Šogad pirmo godalgoto vietu un ceļojošo kausu ieguva Dobeles novada jaunsargu vienība,. Otro
vietu ieguva Rundāles un Bauskas novada apvienotā jaunsargu vienība, bet trešo Lietuvas „Šauliu
sajunga” komanda.
Sacensības organizē Jaunsardzes un Informācijas centrs sadarbībā ar Bauskas Valsts ģimnāziju
un 54. Inženiertehnisko bataljonu.

Ilona Dramačonoka, BJSS trenere

2016.gada sezonas izskaņas sacensības vieglatlētikā
16.septembrī Bauskas pilsētas stadionā norisinājās vieglatlētikas sacensības A un B vecuma grupas jauniešiem. Šajā sezonā tās bija pēdējās specializētās sacensības vieglatlētikā mūsu pilsētas
stadionā.
Par godalgām cīnījās Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņi, kā arī labākie
vieglatlēti no Bauskas un Rundāles novada vispārizglītojošajām skolām. Laika apstākļi sacensībām bija neierasti labvēlīgi. Parasti sezonas noslēguma sacensības norisinās rudenīgi drēgnos laika
apstākļos, bet šogad tie bija patīkami vasarīgi. Noteikti arī šis bija viens no labvēlīgajiem apstākļiem labu rezultātu sasniegšanai.
Jaunākajā B vecumā grupā gribētos atzīmēt diska metēju Krišjāni Upenieku no Uzvaras vidusskolas, viņš disku raidīja 39,46 metrus tālu. Lodes grūšanā pārliecinoši uzvarēja Bauskas Valsts
ģimnāzijas audzēknis Augusts Celmiņš, kurš lodi aizgrūda 11,37 metrus tālu. Neiztika arī bez
neliela kurioza, tāllēkšanā zēniem Akselam Gribam no Īslīces vidusskolas visos trijos mēģinājumos
tika fiksēts viens rezultāts 5,05 metri šāda veida sakritība vieglatlētikas sacensībās ir ļoti reta parādība, varētu teikt unikāls gadījums. Ar šādu rezultātu Aksels arī uzvarēja šajās sacensībās.
Vecākajā grupā augstvērtīgu sasniegumu uzrādīja Dāvids Kutra (Bauskas Valsts ģimnāzija),viņš
augstlēkšanā pārvarēja 1,90 metru augstu novietotu latiņu. Diska mešanā labu rezultātu (36,58 metri) uzrādīja vēl viens Bauskas Valsts ģimnāzijas audzēknis Einārs Lazdiņš. Kā arī vērts ir pieminēt
Uzvaras vidusskolas skolnieku Gintu Holstu, kurš lodes grūšanas sacensībās uzvarēja ar rezultātu
13.31 metri.
Labi rezultāti, jauks, saulains laiks, pacilātas emocijas, tas ir šo sacensību galvenais ieguvums.
Nobeigumā vieglatlētikas sacensību uzvarētāji skolu komandu vērtējumā:
B grupa, zēni: 1. Īslīces vidusskola, 2.Pilsrundāles vidusskola, 3.Bauskas pilsētas pamatskola.
B grupa, meitenes: 1.Īslīces vidusskola, 2. Bauskas pilsētas pamatskola, 3.Bauskas Valsts ģimnāzija.
A grupa, zēni: 1.Bauskas Valsts ģimnāzija, 2.Kandavas lauksaimniecības tehnikuma Saulaines
teritoriālā struktūrvienība, 3.Bauskas 2. Vidusskola.
A grupa, meitenes: 1.Bauskas 2.Bauskas Valsts ģimnāzija, 3. Kandavas lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālā struktūrvienība.

Aivars Solzemnieks, Bauskas BJSS izglītības metodiķis

Ferrum kauss 2016
10. septembrī Cēsīs norisinājās sezonas atklāšanas sacensības brīvajā cīņā. Šajās sacensībās piedalījās ne tikai Latvijas klubu un sporta skolu cīkstoņi, bet arī mūsu kaimiņu sportisti no Lietuvas
un Igaunijas.
Bauskas cīņas nodaļas jaunie cīkstoņi sacensībās izcīnīja 3 zelta medaļas, 2 sudraba medaļas,
1 bronzas medaļu.
Savās svara kategorijās zelta medaļas izcīnīja Dāvis Rimševics, Jēkabs Ķikurs un Kitija Kanapecka.
Šo sacensību rezultāti bija apliecinājums tam, ka vasarā audzēkņi ir paveikuši labu sagatavošanās darbu. Protams, vienmēr jau gribētos labāku sniegumu un rezultātus, bet šīs sacensības pierādīja to, ka mēs esam uz pareizā sagatavošanās ceļā un rezultāti neizpaliks
Nākamais nozīmīgais starts būs 14.-15. oktobrī notiekošais Latvijas čempionāts jauniešiem.

Andrejs Vasiļjevs,
vecākais brīvās cīņas treneris

Kristīne Kirčenko, Bauskas vienības jaunsargs
Jaunsargu reportiere

„Rudens atbraucis dzeltenos ratos”
Codē Miķeļdienas dzeltenie rati ar rudens veltēm un citām precēm, iegriezīsies oktobra
pirmajā svētdienā, tas ir 2.oktobrī no plkst. 12.00. Ratos būs sarūpēts medus, siers, skābēti
kāposti, kūpinātas zivis. Ceram, ka ieradīsies arī kāds puķu stādu audzētājs, grozu pinējs un
piparkūku cepējs.
Šogad pasākums, nenotiks kā ierasts pie Codes pamatskolas, bet gan aiz galdniecības, kas
ir nepilnu puskilometru tālāk no centra. Kā ierasts Miķeļdienas svētkus ar saviem gardumiem
pārstāvēs arī ZS „Vaidelotes” saimniece Daira Jātniece, bagātīgu sieru klāstu kā jau ik gadu
piedāvās Inga Celma.
Kamēr pieaugušie degustēs, pirks un
pārdos, mazie
Miķeļdienas
apmeklētāji
varēs izlēkāties
piepūšamajā
atrakcijā. Tad,
kad
kārotais
būs nopirkts,
kungi un dāmas
tiks
aicināti
piedalīties sacensībās par titulu „Miķeļdienas spēkavīrs”
un, protams, ka
neizpaliks arī
konkurss „Skaļākā rīkle”.
Uz šovasar uzbūvētās skatuves grīdas Miķeļdienu ieskandinās folkloras kopa „Dreņģeri”, vokālais ansamblis „Mežrozītes”, jauktais koris „Mēmele”, jauniešu deju kolektīvs „Code”, teātris
„Spēlētprieks”.
Codieši un arī viesi, kas kaut reizi ir piedalījušies šajā pasākumā Codē, zina, ka no organizatoru puses ir arī garantēts Miķeļdienas cienasts.

Solvita Rotberga, kultūras organizatore
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Kultūras pasākumu plāns oktobrim
Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

1.oktobrī plkst.12.00

Atpūtas kompleksā „Miķelis”

Miķeļdienas pasākums

1.oktobrī plks.16.00

Ceraukstes Tautas namā

Atpūtas vakars pagasta pensionāriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

2.oktobrī plkst.12.00

Codē (atpūtas vietā aiz galdniecības)

Miķeļdienas sarīkojums „Rudens atbraucis dzeltenos ratos”

2.oktobrī plkst.16.00

Bauskas Kultūras centrā

Bauskas Tautas teātra pirmizrāde “Koridors” IEEJA: bez maksas

7. oktobrī plkst.18.00

Ceraukstes Tautas namā

Vecsaules amatieru teātra izrādes L.Stumbre “Burvīgie blēži” un A.Ūdris
“Psihotropais nams”

11.oktobrī plkst.19.00

Bauskas Kultūras centrā

Valmieras teātra viesizrāde “Bezkaunīgie veči”

14.oktobrī plkst.19.00

Bauskas Kultūras centrā

Karaliskais improvizācijas teātra viesizrāde

15.oktobrī plkst.19.00

Kultūras centrā “Kamarde”

Maksima Trivaškeviča “Stand-Up” izrāde

15.oktobrī plkst.21.00

Dāviņu Kultūras centrā

Atpūtas vakars – balle pie galdiņiem

19.oktobrī plkst.13.00

Bauskas Kultūras centrā

Bauskas Centrālās bibliotēkas sarīkojums „No Sprīdīša līdz Annelei”

21.oktobrī plkst.19.00

Ceraukstes Tautas namā

Codes amatieru teātra izrāde M.Zīle „Laulības treniņu aģentūra”

22.oktobrī plkst.12.00

Brunavas klubiņā

Sarīkojums Brunavas pagasta senioriem

22.oktobrī plkst.17.00

Īslīces Kultūras namā

Īslīces amatierteātra „Dadži” pirmizrāde pēc A.Zeibota motīviem “Alise
Brīnumzemē”

22.oktobrī plkst.17.00

DFC “Strēlnieki”

Pašdarbnieku koncerts un mājražotāju izstāde “Rudentiņš bagāts vīrs”

22.oktobrī plkst.21.00

DFC “Strēlnieki”

Rudens balle Dzied un spēlē - Kaspars Kārkliņš

22.oktobrī Plkst. 21.00

Īslīces Kultūras namā

Balle pie galdiņiem kopā ar grupu “Versija”

23.oktobrī plkst.16.00

Bauskas Kultūras centrā

Dzintara Čīčas solokoncerts “Likteņlīnijas”

27.oktobrī plkst.16.00

Grenctāles bibliotēkā

Grenctāles kultūras nams sadarbībā ar Grenctāles bibliotēku aicina uz muzikālu dzejas pēcpusdienu par godu Aleksandram Čakam 115 gada dienā.

29.oktobrī plkst.15.00

Kultūras centrā “Kamarde”

Jauktā kora “Kamarde” 50 gadu pastāvēšanas jubilejas pasākums

29.oktobrī plkst.18.00

Vecsaules saieta namā

Vecsaules pagasta amatierkolektīvu darba sezonas atklāšanas pasākums

29.oktobrī plkst 19.00

Īslīces Kultūras namā

Amatierkolektīvu sezonas atklāšanas pasākums “Uz skatuves dēļiem var
laimīgs būt…”

Mūžs 100 gadu garumā
Ceraukstes
pagastā šajā
mēnesī ir nozīmīgs
notikums,
par
ko mēs ceraukstieši
esam
īpaši
lepni. Viens no
mūsu pagasta
iedzīvotājiem
svin savu 100
gadu jubileju!
Dižo jubilāru
Staņislavu Rakovski svētku
dienā
devās
sveikt Bauskas
novada domes
un
pagasta
pārvaldes pārstāvji.
T ā l a j ā
1916.gada
11.septembrī
Rīgā šuvējas
Elizabetes un
cara armijas kučiera Antona ģimenē, kā otrais bērns pēc māsiņas
Jadvigas, pasaulē nāca ņiprs puika, ko laimīgie vecāki nosauca
par Staņislavu. Mainoties politiskai varai, jaunā ģimene pārcēlās
dzīvot uz Lietuvu. Tur tā kļuva kuplāka par vēl divām māsām
un trīs brāļiem. Jau no bērnības Staņislavam vajadzēja kā vecā-

8.oktobrī. plkst. 17:00 senās mūzikas ansambļa
“Lirum” koncerts Bauskas pilī
2003.gadā izveidotais senās mūzikas ansamblis “Lirum”,
klausītājiem atskaņos koncertprogrammu “Amore” ar ievērojamu itāļu renesanses komponistu Orazio Vecchi, Orlando di
Lasso, Giovanni Gastoldi, Claudio Monteverdi u.c. mākslinieku skaņdarbiem.

kajam bērnam iet ganu gaitās pie lielsaimniekiem. Skolā zēnam
mācības labi padevušās, tomēr tajā sanācis iet tikai četras ziemas, jo vajadzēja strādāt lai iztiktu.
Tad pienācis dienesta laiks Lietuvas armijā, satikta mūža mīlestība Elena ar kuru nodibināta ģimene. 1943.gadā Staņislava
ģimenē piedzima pirmais bērns- dēls Stasis. Drīz pēc priecīgā
notikuma jaunais tēvs tika iesaukts Krievu armijā, lai cīnītos
pret vāciešiem. Laimīgā kārtā, kad pēc apmācībām Staņislavs
tika nosūtīts uz Kurzemes katlu, Vācija kapitulēja un karot vairs
nevajadzēja. Vien bij jāpalīdz sakopt sagrautā zeme, tāpēc Staņislavs mājās tika tikai pēc pusotra gada. Ģimenē piedzima meita Aļa. Laukos bija sākusies kolektivizācija. Bijušajiem kalpiem
nācās vadīt kolhoza dzīvi un Staņislavs tika norīkots par fermu
pārzini. Staņislavs un Elena kļuva par vecākiem trešajam bērnam
– meitai Nijolei.
1959.gadā ģimene pārcēlās uz dzīvi Latvijā Neretas pusē.
Darbs bija gan lauku brigādē, gan cūku fermā, un vienalga kādus
pienākumus Staņislavs veica, tas tika izdarīts ar apzinīgu attieksmi. Šī apziņa viņam ir devusi spēkus veikt jebkuru darbu. Brīvajā laikā vaļasprieks bija grozu pīšana no klūgām un stieplēm.
Jubilārs daudz lasījis grāmatas, laikrakstus, žurnālus.
Vislielākais prieks jubilāram ir tie brīži, kad kopā pie meitas
Aļas, kur viņš pašreiz dzīvo, sabrauc kuplā radu saime. Sākot
no 90 gadu jubilejas, Staņislavs svin katru dzimšanas dienu. Pie
svētku galda tad satiekas visi bērni, mazbērni un mazmazbērni
no meitu un dēla ģimenēm. No savas lielās ģimenes Staņislavs ir
palicis viens pats, visi brāļi un māsas jau aizgājuši mūžībā.
Kā lielāko dzīves vērtību Staņislavs uzskata mieru. To, ka nav
kara, ka pie mums uz zemes pastāv miers.

Novēlot dižajam jubilāram labu veselību –
Inita Gilberte Ceraukstes pagasta
kultūras pasākumu organizatore
Foto- Jubilārs Staņislavs Rakovskis savā 90
gadu jubilejā
6. oktobrī un turpmāk – katru ceturtdienu
plkst. 10.00 Rūpniecības ielā 7, Bauskā sieviešu invalīdu asociācijas „ASPAZIJA” Bauskas nodaļas dalībnieču nodarbības

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

Dzimtsarakstu ziņas
Dzimtsarakstu ziņas no 24.08.2016. līdz 26.09.2016.
Reģistrēti dzimušie
21, t.sk. 12 meitenes un 9 zēni
Reģistrēti mirušie
35, t.sk. 19 sievietes un 16 vīrieši
Reģistrētas laulības
30, t.sk. baznīcā - 5
Bērniem doti vārdi
Rūdolfs, Lukass, Hugo, Niks, Reinis, Ralfs, Rihards, Daniels Olafs, Gustavs Daniels un Emīlija,
Amanda, Adriana, Adele, Aleksa, Evelīna, Katrīna, Melānija, Marta, Odrija, Liene, Kristiāna Gabriela.

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.

BAUSKAS MUZEJĀ
• DZIDRAS BAUMAS gleznu izstāde līdz 9.oktobrim
•Sestdien, 8.oktobrī plkst. 13.00 atklās
LINDAS STRUJEVICAS gleznu izstādi.
08.10-30.10.2016
• No 14.oktobra apskatāma izstāde no muzeja krājuma
„UZ GAISMU”.
***
1.oktobrī plkst.11.00 aicinām ģimenes ar bērniem un
visus interesentus uz interaktīvu pasākumu
“LAIKS SPĒLĒTIES” ar rotaļām un kartiņu
izgatavošanu 3D tehnikā.
Būsim priecīgi, ja iepriekš piezvanīsiet pa tālr.
63960508 vai 63960511– līdz 30. septembra plkst 15.00.
Būsiet laipni gaidīti!
www.bauskasmuzejs.lv

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 dižos
jubilārus
•
•
•
•

Elzu Zīlītei Brunavā
Mildu Lejiņu Bauskā
Veru Vasiļjevu Bauskā
100 gadu dzimšanas dienā veicam
STAŅISLAVU
RAKOVSKI
Ceraukstē
• 101.dzimšanas dienā sirsnīgi
sveicam ANDREJU ZELTIŅU
Bauskā

Sirsnīgi sveicam mūsu novada
Zelta kāzu jubilārus
Armīnu un Dzintru DOMKINUS
Bauskā

Bauskas novada pašvaldības laikraksts iznāk vienu reizi mēnesī. Reģistrācijas Nr.000702429. Iedzīvotāji izdevumu saņem bez maksas. Par publicētajiem
faktiem un skaitļiem atbild rakstu autori. Aicinām novada iedzīvotājus piedalīties avīzes veidošanā un iesniegt aktuālu un interesantu informāciju par
notikumiem,faktiem un cilvēkiem. Redaktore Andra Matuļenko tālr. 63963975, e-pasts: andra.matulenko@bauska.lv, laikraksts publicēts arī internetā www.
bauska.lv. Sagatavošana drukai SIA „UnitedPress Poligrāfija”, Rīgā.

