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Sporta halles pamatos liek
vēstījumu nākamām paaudzēm
Valsts svētku nedēļā 15. novembris ir īpašs datums visiem Bauskas
novada iedzīvotājiem. Šis datums
ir jaunu lietu un notikumu atskaites
sākumpunkts.
Pērn 15. novembrī kapsulu ar
vēstījumu guldīja Bauskas baseina
pamatos. Tā būvniecība jau tuvojas noslēgumam. Savukārt šogad
– kapsula ar vēstījumu nākamajām
paaudzēm likta Sporta halles pamatos.
Kapsulā ievietots Bauskas novada karogs, pašvaldības informatīvā izdevuma „Bauskas Novada
Vēstis” jaunākais numurs, reģionālā laikraksta „Bauskas Dzīve”
14. novembra izdevums, monētu
komplekts un vēstījums nākamām
paaudzēm.
Būvobjektā pulcējās un savu
roku pie kapsulas iebetonēšanas
pielika Bauskas novada Bērnu un
jaunatnes sporta skolas (BJSS)
darbinieki, būvuzņēmēji, Bauskas
novada deputāti un administrācijas
pārstāvji. Pasākuma laikā būvobjektu iesvētīja priesteris Andrejs
Mediņš.
BJSS direktore Biruta Grantiņa uzsver – skolai rit 63.darbības
gads, bet liela izaugsme notikusi
pērn un šogad: „Tā kā valsts līmenī
tiek domāts par izglītības iestāžu
attīstību, arī sporta skolām šāda
valsts politika ir ļoti svarīga. Šo iespēju jau izmanto Kuldīgas novads,
un tagad arī Bauska. Tā ir iespēja
astoņu sporta veidu programmu
kvalitatīvai realizācijai un mūsdienīgu administratīvo telpu izbūvei.
Tās nav lielas, bet optimāli plānotas, lai var kvalitatīvi strādāt un
vadīt jaunatnes sportu, un gatavot
kandidātus Latvijas valsts izlasei.”
„Ne katram direktoram ir dota
iespēja celt savu skolu, un es to novērtēju. Paldies visiem, kas man to
ir uzticējuši,” savā svinīgajā uzrunā
piebilst B. Grantiņa.
Būvnieku pārstāvis, SIA „Selva
Būve” valdes priekšsēdētājs Rolands Orlovskis atzīst, ka šis projekts ir gana sarežģīts, jo būve atradīsies kalnā un blakus ūdeņiem.
Strādājot kopā ar novada domes
pārstāvjiem un būvuzraugiem,
mums ir izveidojusies lieliska komanda, un mēs tiksim ar visu galā,
uzskata R. Orlovskis, piebilstot, ka
uzņēmumam ir patiess prieks būvēt

Uzceļot jauno sporta halli, būs iespēja organizēt mācību treniņu darbu vienlaicīgi vairākos sporta veidos uz vietas
Bauskā
objektu, kas veido pilsētu nākotnē.
„Uz valsts simtgadi mēs griezīsim lentīti un ielaidīsim ēkā pirmos
sportistus,” apstiprina R. Orlovskis.
Bauskas novada domes priekšsēdētājs projekta atbildīgajiem
speciālistiem novēl, lai būvniecība
rit raiti: „Darbi ir ļoti, ļoti apjomīgi, un mēs visi zinām, kā šādos
objektos iet. Bet kopīgi strādājot,
mēs varam sasniegt pašus labākos
rezultātus.”
Kā zināms, sporta halles būvniecība nepieciešama, lai nodrošinātu
mūsdienu prasībām atbilstošu treniņu un sacensību vietu BJSS un
novada izglītības iestāžu audzēkņiem.
BJSS aptver ap 750 izglītojamo. Uzceļot jauno sporta halli, būs
iespēja organizēt mācību treniņu
darbu vienlaicīgi vairākos sporta

veidos uz vietas Bauskā: basketbola, brīvās cīņas, dambretes, galda
tenisa, florbola, futbola, volejbola
un vieglatlētikas nodaļās. Bauskas
pilsētā ir tikai divas standarta 18 x
36m sporta zāles, un no 1990. gada
nav uzcelta neviena sporta būve.
Uzceļot jauno sporta halli, tiks
atslogotas Codes, Griķu un Īslīces
pamatskolu un sporta nama „Mēmele” sporta zāles, kas pašlaik tiek
izmantotas BJSS vajadzībām.
Sporta halles pārbūves būvprojektu izstrādāja SIA „Projektēšanas
Birojs AUSTRUMI”. Atbilstoši
būvprojektam, sporta halles pārbūves darbus paredzēts veikt vienā
būvniecības kārtā, ietverot esošās
sporta zāles ēkas demontāžu un
izbūvējot daudzfunkcionālu – basketbola, florbola, volejbola – sporta
spēļu halli, brīvās cīņas, galda teni-

sa, prāta spēļu zāles, vieglatlētikas
celiņus zem transformējamām tribīnēm un administratīvās telpas 40
darbiniekiem, kas aizņems 64,52
m2 jeb 2,36 % no kopējās jaunbūves platības.
Sporta halles transformējamās
tribīnēs paredzētas vietas vienlaicīgi 350 skatītājiem un nodarbību
vietas 100 sportistiem. Ierīkojot
liftu, vides pieejamība būs nodrošināta visā ēkā.

INFORMĀCIJA
Projekta kopējās izmaksas ir 4
104 599,32 EUR. Būvdarbu plānotais izpildes termiņš ir 18 mēneši
(neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu).
Būvniecību nodrošina SIA „Sel-

va Būve”, būvuzraudzība - SIA
,,Firma L4” un autoruzraudzību
SIA „Projektēšanas Birojs AUSTRUMI”.

Zane Gorškova,
sabiedrisko attiecību speciāliste

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

NĪN samaksa
Sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, portālā www.epakalpojumi.lv iedzīvotājiem tiek piedāvāts
elektroniskais pakalpojums – Nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN)
Portālā pakalpojuma lietotājs var:
• iegūt informāciju par savu nekustamo īpašumu nodokli Latvijas
pašvaldībās;
• aplūkot un izdrukāt maksāšanas
paziņojumus par saviem īpašumiem;
• pieteikties saņemt elektroniski
maksāšanas paziņojumus;
• veikt nodokļa apmaksu par saviem īpašumiem;
• iegūt informāciju par veiktajiem, sev piederošo īpašumu, nodokļa maksājumiem pašvaldībās;
• iegūt citu noderīgu informāciju
par nekustamā īpašuma nodokli.
NĪN maksāšanas paziņojuma
saņemšana elektroniski
Pakalpojums nodrošina nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas
paziņojuma saņemšanu elektroniski

nodokļu maksātāja e-pastā.
Lai pieteiktos pakalpojumamnekustamā īpašuma maksāšanas
paziņojuma saņemšanai uz savu
e-pasta adresi par Bauskas novadā
piederošajiem īpašumiem, nepieciešams:
1.aizpildīt iesniegumu, kurā uzrādīt savu vārdu, uzvārdu personas
kodu un e-pasta adresi (veidlapas paraugs atrodams Bauskas novada pašvaldības mājas lapā bauska.lv sadaļā
pakalpojumi-veidlapas-nekustamā
īpašuma nodoklis);
2. nosūtīt to uz e-pastu
dome@bauska.lv;
3. vai ierasties personīgi Bauskas
novada domē, aizpildot iesniegumu
par nekustamā īpašuma nodokļa saņemšanu e-pastā.
Papildu informācijai:
Bauskas novada pašvaldības nodokļu inspektoru tālrunis: 63921946,
63924055

Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojuma saņemšanu
Bauskas novada administrācija
atgādina, ka ir spēkā Bauskas novada domes 2013.gada 29.augusta
saistošie noteikumu Nr.12 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Bauskas novadā”, kas paredz 7 nekustamā īpašuma īpašnieku
kategorijām nodokļa atvieglojumus
25-70% apmērā.
Kas var saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus?
- 50% apmērā no taksācijas gadā
aprēķinātās nekustamā īpašuma
nodokļa par zemes zem ēkām un
ēkām summas saņems fiziskas personas, kas ir pirmās un nestrādājoši otrās grupas invalīdi, Černobiļas
AES avārijas seku likvidatori un
personas, kurām ir bērns ar īpašām
vajadzībām vai personas, kuras
aprūpē pilngadīgu 1. un 2.grupas
nestrādājošu personu ar invaliditāti

kopš bērnības. Šīm nodokļa maksātāja kategorijām Bauskas novada
administrācijā jāsniedz iesniegums
(noteikta parauga veidlapa) par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu un dokuments, kas apliecina
personas statusa atbilstību attiecīgai
nodokļa maksātāju kategorijai, bet
otrās grupas invalīdiem izziņa no
Valsts ieņēmumu dienesta par ienākumu neesamību;
- 25-70% apmērā no taksācijas
gadā aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa par zemi un ēkām
summas saņems saimnieciskās darbības veicēji, kas no saviem finanšu
līdzekļiem investējuši novada infrastruktūras sakārtošanā, Bauskas
vecpilsētas ēku sakārtošanā, kā arī
radījuši jaunas darba vietas.
Nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumi netiek piešķirti, ja ir

parādi pašvaldības budžetam par iepriekšējiem taksācijas gadiem.
Nodokļu atvieglojumus piešķir
par to taksācijas gadu, kurā iesniegts
nodokļa maksātāja iesniegums. Lai
atvieglojumu par taksācijas gadu saņemtu pilnā apmērā, nodokļu maksātājam iesniegums jāiesniedz līdz
aktuālā gada 1.februārim.
Bauskas novada dome aicina
nekustamā īpašuma nodokļa maksātājus iepazīties ar saistošajiem
noteikumiem un izvērtēt atbilstību
saistošo noteikumu prasībām un iespēju saņemt atvieglojumus.
Katrai nodokļu kategorijai ir
sagatavota iesnieguma veidlapa.
Iesniedzamo dokumentu saraksts
un iesniegumu veidlapa pieejama novada mājas lapā bauska.
lv – pakalpojumi – veidlapas - nekustamā īpašuma nodoklis vai pie
nodokļu inspektoriem.

Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumiem politiski represētām
personām 2018.gadam
Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciālisti ATGĀDINA, ka atbilstoši LR likuma „Par
nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta otrajai daļai, politiski represētām
personām par zemi un individuālo
dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošām ēkām vai dzīvokļa īpašumu, kas
ir šo personu īpašumā vai valdījumā,
piemērojama nekustamā īpašuma
nodokļu atlaide 50% apmērā.
Lai augstāk minēto atlaidi piemērotu, politiski represētām personām līdz 2017. gada 31. decem-

brim sava pagasta pārvaldē, vai
novada domē jāiesniedz:
• iesniegums, par nodokļa atvieglojumu piemērošanu ar apliecinājumu, ka īpašumā netiek veikta saimnieciskā darbība.
Ja minētie dokumenti iesniegti
pēc 2017.gada 31.decembra, - nodokļa atvieglojums par 2018.gadu
tiks piemērots ar nākamo mēnesi
pēc dokumenta iesniegšanas (MK
noteikumi Nr.495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu
piemērošanas kārtība” 35.punkts).

Informāciju par nodokļu atvieglojumiem, Jums sniegs pašvaldības
ekonomikas un finanšu nodaļas speciālisti:
Par Bauskas pilsētas īpašumiem
– nodokļu inspektore Ņina Tomase,
tālruni 63924055;
Par Gailīšu, Īslīces, Codes pagastu īpašumiem – nodokļu inspektors
Zintis Konovs, tālruni 63921946;
Par Brunavas, Ceraukstes, Dāviņu, Mežotnes, Vecsaules pagastu
īpašumiem - nodokļu inspektore
Ineta Šķirmante, tālrunis 63921946.

Apsveikumi
Sirsnīgi sveicam mūsu novada dižos jubilārus
Milliju CĪRULI Bauskā
100 gadu jubilejā – Lūciju GULBI Bauskā

Sirsnīgi sveicam mūsu novada
Dimanta kāzu jubilārus
Augustu un Rutu ĶUŽUS Vecsaulē
Vasīliju un Zinaidu ŅIKOŅENKO Mežotnē

Sirsnīgi sveicam mūsu novada
Zelta kāzu jubilārus
Antonu un Astēriju SPUNDIŅUS Vecsaulē
Pēteri un Zelmu RAISMAŅUS Vecsaulē
Hariju un Līviju BUĻUS Bauskā
Genādiju un Valentīnu ĻEONTJEVUS Bauskā
Pavilu un Mariju BAĻČUNUS Codē
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Saistošie noteikumi
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Bauskā 2017.gada 26.okrobrī Nr.7, (protokols Nr.8, 9.punkts)

Grozījumi Bauskas novada domes 2016.gada 31.marta
saistošajos noteikumos Nr.8 „Saistošie noteikumi par
valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Bauskas
pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā esošo ēku
vēsturisko fasāžu un būvgaldniecības izstrādājumu
atjaunošanu”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 24.panta
otro daļu
1. Izdarīt Bauskas novada domes
2016.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.8 „Saistošie noteikumi
par valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Bauskas pilsētas
vēsturiskais centrs” teritorijā esošo
ēku vēsturisko fasāžu un būvgaldniecības izstrādājumu atjaunošanu”
šādus grozījumus:
1.1.izteikt 2.3. un 2.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
„2.3. ēkas vēsturiskās fasādes atjaunošana – krāsojuma, apmetuma,
koka dēļu, vēsturiskā ķieģeļu mūrējuma, jumta seguma un būvdetaļu
atjaunošana;”
2.4. būvgaldniecības izstrādājumi
– vēsturisko ēku oriģinālie koka logi
un durvis, tai skaitā to komplektā ietilpstošie elementi: aplodas, virslogi, sandriki, slēģi, kā arī vēsturisko
ēku oriģinālie vārti un kāpnes, kas
saglabājušās no ēkas būvniecības
laika vai raksturo laiku, kad ēka uzcelta un jumta dzegas, vēja kastes;”;
1.2.izteikt 4. un 5.punktu šādā redakcijā:
„4. Priekšrocība saņemt pašvaldības līdzfinansējumu ēkas vēstu-

riskās fasādes vai būvgaldniecības
izstrādājumu atjaunošanai ir ēkas
īpašniekam, kura ēka ir vēsturiski un
arhitektoniski vērtīgāka vai atrodas
publiski redzamā vietā – ielas vai
laukumu perimetrālajā apbūvē, vai
tūristu apskates objekts.”;
5. Pieteikumu līdzfinansējuma
saņemšanai var iesniegt ne biežāk
kā reizi piecpadsmit gados vienai un
tai pašai ēkas vēsturiskās fasādes vai
būvgaldniecības izstrādājumu atjaunošanai, bet dažādiem to atjaunošanas veidiem – katru pusgadu.”;
1.3.Izteikt 7.1.apakšpunktu šādā
redakcijā:
„7.1. ēkas arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija, kura izstrādāta saskaņā ar 2.pielikumu – 100
%, bet ne vairāk kā 400 euro;”;
1.4.aizstāt 7.2.apakšpuntā skaitli
„50” ar skaitli „75” un skaitli „1500”
ar skaitli „5000”;
1.5.aizstāt 7.3.apakšpunktā skaitli
„50” ar skaitli „75” un skaitli „1500”
ar skaitli „5000”;
1.6.papildināt saistošos noteikumus ar 7.3.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
„7.3.1 jumta seguma maiņa līdz

2.pielikums
Bauskas novada domes 2016.gada 31.marta
saistošajiem noteikumiem Nr.8
Arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas
uzdevums
(Grozījumi 26.10.2017.)
1. Vēsturisku nozīmīgas ēkas
arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija tiek veikta ar mērķi
noskaidrot gan visas ēkas, gan atsevišķu tās sastāvdaļu kultūrvēsturisko vērtību.
2.Arhitektoniski māksliniecisko inventarizācijas apjomu, ņemot
vērā ēkas vēsturisko vērtību un
publisko pieejamību, nosaka Bauskas novada administrācijas Bauskas novada Būvvalde un tā jāveic
2 (divu) mēnešu laikā. (Grozīts ar
26.10.2017.saistošajiem noteikumiem Nr.7.)
3.Arhitektoniski-mākslinieciskās inventarizācijas saturs un kvalitatīvās prasības pret to ir nemainīgas, neatkarīgi no ēkas vecuma,
izmēriem vai sarežģītības pakāpes.
4.Arhitektoniski māksliniecisko
inventarizāciju var veikt speciālists
ar atbilstošu kvalifikāciju (augstākā izglītība arhitektūrā vai mākslas
vēsturē) un pieredzi ēku arhitektoniski mākslinieciskās izpētes un
restaurācijas jomā, ko apliecina
līdzdalība šāda rakstura izpētes pasākumos un kompetentu institūciju
atsauksmes.
5.Arhitektoniski-mākslinieciskā
inventarizācija pēc tās pabeigšanas
un iesniegšanas būvvaldē kļūst par
nozīmīgu dokumentu, kurā iekļautā
informācija respektējama, izskatot
jautājumus par attiecīgās ēkas uzturēšanu, tās saglabātības nodrošināšanas pasākumiem un jebkāda vei-

da izmaiņu veikšanu ēkas veidolā.
6. Arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas atskaites dokumentācijai jāsatur šāda informācija:
6.1. vispārējs pētāmā objekta
raksturojums un ziņas par inventarizāciju: tās mērķi, organizētājiem,
izpildītājiem, pētniecības metodēm,
inventarizācijas sējumu kopējo
skaitu un glabāšanas vietu, kā arī
inventarizācijas materiālu oriģinālu (fotoattēlu negatīvu vai digitālo
failu, pierakstu, uzmērījumu un rasējumu) uzglabāšanas formātu un
vietu;
6.2. vispārējas, bez padziļinātas
pirmavotu izpētes, iegūstamas ziņas
par inventarizējamā objekta vēsturi,
norādot arī informācijas avotus;
6.3. apsekojuma rezultātu apraksts, kurā sniegtas šādas ziņas:
ēkas celšanas un nozīmīgāko pārbūvju datējumi, apjoms, konstrukcijas, plānojums, būvgaldniecības
izstrādājumi (logi, durvis, kāpnes,
iebūvētās mēbeles), grīdu segumi,
apkures ietaises, fasāžu un interjera
apdares elementi;
6.4. anotēti inventarizācijas saturam atbilstoši ēkas kopskatu,
fasāžu, interjeru, kā arī nozīmīgu
būvdetaļu un apdares elementu fotoattēli;
6.5. uz jau esošu uzmērījumu bāzes izstrādāti ēkas plāni un fasāžu
grafiski attēlojumi vai inventarizācijas gaitā radīti shematiski plāni
un fasāžu zīmējumi, kuros fiksēta
telpu inventarizācijā lietotā telpu

75 % no tāmes, bet ne vairāk kā
5000 euro;” ;
1.7.aizstāt 7.4.apakšpunktā skaitli
„50” ar skaitli „75” un skaitli „500”
ar skaitli „2000”;
1.8.svītrot 10.3.apakšpunktu;
1.9.izteikt 11.4.apakšpuntu šādā
redakcijā:
„11.4. Bauskas novada administrācijas Bauskas novada Būvvaldē
akceptētu ēkas fasādes apliecinājumu karti vai paskaidrojuma rakstu,
vai akceptētu būvprojektu.”;
1.10.papildināt saistošos noteikumus ar 11.4.1 apakšpunktu šādā
redakcijā:
„11.4.1 Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas norādījumus;”;
1.11. izteikt 13.punktu šādā redakcijā:
„13. Bauskas novada administrācijas Saimnieciskā nodaļa pieteikumu izvērtē katra kalendārā mēneša
pirmajā nedēļā.”;
1.12.izteikt 14.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:
„14. Pieteikuma izvērtēšana notiek to iesniegšanas kārtībā, bet
priekšrocība ir noteikta 4.punktā.”;
1.13. izteikt 2.pielikuma 2.punktu
šādā redakcijā:
„2. Arhitektoniski māksliniecisko
inventarizācijas apjomu, ņemot vērā
ēkas vēsturisko vērtību un publisko
pieejamību, nosaka Bauskas novada administrācijas Bauskas novada
Būvvalde un tā jāveic 2 (divu) mēnešu laikā.”
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2018.gada 2.janvārī.

Domes priekšsēdētājs
R.Ābelnieks

numerācija, informācija par logu
un durvju tipiem un to izvietojumu,
kā arī informācija par citiem kultūrvēsturiski nozīmīgiem ēkas fasāžu
vai interjera elementiem;
6.6. gala secinājumi un ieteikumi, norādot tās vērtīgās ēkas detaļas, kuru zaudēšana, pārveidošana
vai aizvākšana no objekta ir pilnīgi
nepieļaujama, kā arī cita informācija, kas atbilst konkrētā apsekojuma
darba uzdevumam.
7. Arhitektoniski-mākslinieciskās inventarizācijas gaitā veicamas atsevišķas krāsojumu izpētes
zondāžas, nosakot ēkas fasāžu un
to atsevišķu elementu sākotnējā
krāsojuma toni (pēc NCS krāsu kataloga) un krāsas sastāvu (darvas,
krīta-līmes, lineļļas vai cita). Zondāžu rezultāti fiksējami aprakstu,
fotoattēlu un shēmu veidā, norādot
katra konkrētā zondāžas laukuma
atrašanās vietu.
8. Zondāžu veikšanas vietas un
to apjoms iepriekš saskaņojams ar
ēkas īpašnieku.
9. Gadījumā, ja arhitektoniski-mākslinieciskās inventarizācijas
gaitā objektā tiek uzieti ar to kultūrvēsturiski saistīti vai tā būvvēsturi
paskaidrojoši savrupatradumi (piemēram, vēsturiski jumta dakstiņi,
krāšņu podiņi, loga rāmji vai to
atliekas u.tml.), tie fiksējami izpētes atskaitē apraksta un fotoattēlu
veidā. Gadījumā, ja attiecīgais savrupatradums tā saglabāšanas nolūkā pārvietots no objekta, atskaitei
jāpievieno pieņemšanas-nodošanas
akta kopija, kurā norādīts, kā (izpētes veicēja, novada muzeja, VKPAI
būvdetaļu krājuma vai kāda cita)
glabāšanā atradums nodots.

Domes priekšsēdētājs
R.Ābelnieks

Paskaidrojumu raksts
Bauskas novada domes 2017.gada 26.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Grozījumi Bauskas novada domes 2016.gada 31.marta
saistošajos noteikumos Nr.8 „Saistošie noteikumi par valsts nozīmes
pilsētbūvniecības pieminekļa „Bauskas pilsētas vēsturiskais centrs”
teritorijā esošo ēku vēsturisko fasāžu un būvgaldniecības izstrādājumu
atjaunošana””
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums
Saistošie noteikumi izstrādāti,
ievērojot ēku īpašnieku izteiktos
priekšlikumus attiecībā uz pašvaldības paredzētā līdzfinansējuma
palielināšanu un precizēšanu, lai
veicinātu ēku vēsturisko fasāžu un
būvgaldniecības izstrādājumu atjaunošanu.
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi paredz:
1) palielināt pašvaldības līdzfinansējumu ēku vēsturisko fasāžu
un būvgaldniecības izstrādājumu
atjaunošanai;
2) pašvaldības līdzfinansējumu
jumta seguma maiņai.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības bu-

džetu
Līdzfinansējums tiek piešķirts
apstiprinātā pašvaldības budžeta
ietvaros.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā
Nav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Saistošie noteikumi līdzšinējo
kārtību neizmaina.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Saistošie noteikumi izstrādāti,
ievērojot ēku īpašnieku priekšlikumus.

Domes priekšsēdētājs
R.Ābelnieks

Projektā „Mēs savam novadā 2017”
iegādāts vingrošanas inventārs
grenctāliešiem
Grenctāles kultūras namā regulāri tiekas vietējie ļaudis, lai piedalītos
bezmaksas vingrošanas nodarbībās.
To mērķis ir nostiprināt iedzīvotāju
veselību, ļaujot izmantot vingrošanas nūjas, riteņus, hanteles. Ir sagādātas arī vingrošanas un jogas bumbas, balansa spilveni un paklājiņi.
Projektu gatavoja biedrība „Dzīvotprieks Bauskas novada pierobežā”. Līdztekus pašvaldības finansējumam tika ieguldīta arī biedru
nauda. „Tagad varam veidot daudzpusīgākas vingrošanas nodarbības.
Sporta inventāram ir liela nozīme, jo
tas veido dalībniekiem vingrošanas
prieku,” teic biedrības pārstāve Solvita Metene.
Uz sporta treneres Daces Kalniņas
nodarbībām divas vai trīs reizes nedēļā Grenctālē interesenti ierodas jau
no oktobra sākuma. Ar mēķi paskatīties, kas notiek, bijuši vismaz cilvēku
trīsdesmit, taču regulāri vingrot nāk
desmit līdz piecpadsmit interesentu.
„Ierodas skolnieces, jaunietes un dāmas gados. Daži zēni atnāca mammām līdzi, bet pēc tam vairs nav
rādījušies. Teorētiski inventārs paredzēts sievietēm,” atzīst D. Kalniņa.
Regulāri vingrojot, uzlabojas veselība, mazinās locītavu sāpes, zūd
bezmiegs. Sievietes labāk izvēlas
kustēties, nevis sēdēt pie televizora. Mājās vienam nav interesanti
vingrot, arī vingrojumi nav zināmi,
bet, sanākot kopā, var droši aizmirst
gan par ikdienas rūpēm, gan par
vingrojumu secību un veidu, jo viss

tiek pateikts un parādīts priekšā. Šo
laiku sievietes veltī sev, tā ir iespēja atpūsties no ikdienas. Viņas teic,
ka regulāra vingrošana disciplinē un
veido raksturu – reizēm neko negribas, bet ja zini, ka ir jāiet, tad nu arī
celies un ej.
Vingrotājas ļoti priecājas par jauno vingrošanas inventāru. Ir iespējams dažādot vingrojumus. Tagad nodarbības ir kļuvušas interesantas un
saistošas. Vispozitīvākās atsauksmes
ir par lielajām bumbām, vingrošanas
nūjām un ritenīšiem. Līdzsvara sajūtu un koordināciju trenē uz balansa
spilveniem. Nodarbību noslēgumā
visas kopā rāpo pa celiņu, kas izveidots no iegādātajiem paklājiņiem. Ar
dažādiem rāpošanas vingrojumiem
iespējams attīstīt ķermeņa muskulatūru, uzlabot mugurkaula lokanību un labvēlīgi ietekmēt fizisko un
garīgo veselību. Kurš gan mājās var
izveidot tik garu rāpošanas celiņu?
Kopā rāpot noteikti ir interesantāk!

Solvita Metene, biedrības
„Dzīvotprieks Bauskas novada
pierobežā” pārstāve
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Aktuāls projekts

Atjaunoti un paplašināti stāvlaukumi pie Bauskā apmācīti mentori
jauniešu uzņēmējdarbības
Īslīces kultūras nama
atbalstam

Īslīces kultūras nams tiek izmantots kā viens no nozīmīgākajiem
kultūras infrastruktūras objektiem
novadā. Tas ir viens no lielākajiem
un pasākumu ziņā noslogotākajiem
kultūras namiem Bauskas novadā.
Tajā notiek gan vietējās nozīmes

personām ar īpašām vajadzībām,
atbilstoši LVS standartiem, zāliena
atjaunošana, dekoratīvo stādījumu
dobju izveide. Būvdarbi norisinājās
jūlijā un augustā.
Projekta kopējās izmaksas 39
912,35 EUR, t.sk., būvniecības iz-

koncerti un pasākumi, gan Bauskas novada pašvaldības un Latvijas
mēroga pasākumi un konkursi, pieaugušo un skolēnu deju skates un
starptautiski mūzikas festivāli. Ikdienā tajā darbojas 14 pulciņi (248
dalībnieki), kā arī šajā ēkā 2.stāva
telpās tiek nodrošināta Īslīces vidusskolas 5-gadīgo un 6-gadīgo
skolēnu apmācība.
Īslīces kultūras nams uzbūvēts
pirms vairāk kā četrdesmit gadiem.
Esošo laukumu un celiņu segums
bija kritiskā stāvoklī, betona plāksnes izšķiebušās un sadrupušas,
vietām atsedzies armatūras siets.
Lietus ūdens novadīšana nebija
sakārtota, izveidojušies lokāli iesēdumi un bedres, kur uzkrājās atmosfēras nokrišņu ūdens, līdz ar to
daļa laukuma lietainā laikā bija zem
ūdens.
Lai risinātu šo problēmu, 2016.
gadā tika izstrādīti divi projektu pieteikumi un saņemts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
finansējums šo projektu īstenošanai.
Projektā „Īslīces kultūras
nama pieejamības uzlabošana” ir
veikti Īslīces kultūras nama teritorijas labiekārtošanas darbi, strūklakas
demontāža, esošo laukumu un celiņu atjaunošana, seguma nomaiņa,
pandusa izveide pie ieejas durvīm
vides pieejamības nodrošināšanai

maksas 37 613,35 EUR un būvuzraudzības izmaksas 2 299,00 EUR,
publiskais finansējums – 33 852,01
EUR, Bauskas novada pašvaldības
līdzfinansējums – 6 060,34 EUR.
Otrā projektā „Īslīces kultūras
nama stāvlaukumu atjaunošana
un paplašināšana” bija paredzēts
risināt auto stāvlaukumu problēmu
pie kultūras nama, jo arī esošā auto

Noteikti „Bauskas patriotiskās kafejnīcu
nedēļas” dāvanu ieguvēji
22.novembrī uz sanāksmi pulcējās laikraksta „Bauskas Dzīve”, sešu
kafejnīcu un Motormuzeja pārstāvji,
lai saskaņā ar „Dalības informāciju
pasākumā” noteiktu dāvanu ieguvējus. Saskaņā ar sanāksmes protokolu
no deviņiem vizītkaršu traukiem noteica dāvanu karšu ieguvējus:
1. Dāvanu karte pusdienām divām personām krogā „Aveņi” ēdienu baudīšanai (krogs „Aveņi” Bauskā). Egita Treiliba.
2. Dāvanu karte 15.00 eiro vērtībā kafejnīcā „Bērzkalni” ēdienu
baudīšanai (Viesu nams „Bērzkalni”
Īslīces pag., Bauskas nov.). Māris
Rudlaps.
3. Dāvanu karte 20.00 eiro vērtībā restorānā „Rožmalas” ēdienu
baudīšanai (Atpūtas komplekss

„Rožmalas” Ceraukstes pag., Bauskas nov.). Andra Vilciņa.
4. Dāvanu karte 20.00 eiro vērtībā kafejnīcā „Upene” ēdienu baudīšanai (Kafejnīca „Upene” Iecavas
nov.). Dita Niedrīte.
5. Dāvanu karte 25.00 eiro vērtībā atpūtas kompleksā „Miķelis”
ēdienu baudīšanai (Atpūtas komplekss „Miķelis”, Gailīšu pag.,
Bauskas nov.). Zanda Beitele.
6. Dāvanu karte 20.00 eiro vērtībā restorānā „Mūza” ēdienu baudīšanai (restorāns „Mūza” Bauskā).
Līga Kausiniece.
7. Dāvanu karte 20.00 eiro vērtībā kafejnīcā „Ozollāde” ēdienu
baudīšanai (Kafejnīca „Ozollāde”,
Rundāles pils Pilsrundālē). Inna
Zinukova.

stāvlaukuma segums bija sliktā stāvoklī, laukuma platība bija nepietiekama, jo pasākumu laikā trūka
vietas, kur novietot autobusus un
automašīnas.
Projektā tika veikta esošā laukuma atjaunošana 1124m2 platībā un
jauna stāvlaukuma izbūve 1363 m2
platībā. Jaunie stāvlaukumi izbūvēti
kā esošo stāvlaukumu paplašinājumi, lai būtu iespējams novietot vairāk transportlīdzekļu pie Īslīces kultūras nama pasākumu norises laikā.
Zāliena atjaunošana ar melnzemes iestrādi ap izbūvētajiem stāvlaukumiem tiks pabeigta pavasarī,
iestājoties atbilstošiem laika apstākļiem, jo šoruden ilgstošo lietavu dēļ,
kvalitatīvi šos darbus nav iespējams
paveikt.
Projekta kopējās izmaksas 63
441,07 EUR, t.sk., būvniecības izmaksas 60779,07 EUR, būvuzraudzības izmaksas 2 299,00 EUR un
autoruzraudzības izmaksas 363,00
EUR. Publiskais finansējums –
45 000,00 EUR, Bauskas novada
pašvaldības līdzfinansējums – 18
441,07 EUR.
2018.gada vasarā, paralēli sporta un atpūtas parka labiekārtošanas
darbiem, tiks izbūvēts arī apgaismojums stāvlaukumam.

Soli pa solim tiek īstenotas projekta „Biznesa bibliotēku potenciāla
attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās” (BUSINESS
BAG), Nr.LLI-155 aktivitātes.
Lai celtu pašvaldības bibliotēku
kapacitāti un nodrošinātu Bauskas
novadā inovatīvu uzņēmējdarbības
atbalsta vidi, attīstītu uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku tīkla potenciālu un iespējas, projekta ietvaros
tiks izveidots pārrobežu mentoru
sadarbības tīkls. Tas rosinās bērnus
un jauniešus attīstīt pārrobežu biznesa idejas. Īstenojot šo projekta
ieceri, ir būtiski abām projektā iesaistītajām pašvaldībām – Bauskas

Jolanta Kalinka,
projektu vadītāja

8. Dāvanu karte 15.00 eiro vērtībā kafejnīcā „Cafe+” ēdienu baudīšanai (Kafejnīca „Cafe+”, Rīgas
iela 24A, Vecumniekos). Kristaps
Sprūds.
9. Dāvanu karte no Bauskas
Motormuzeja filiāles Rīgas Motormuzeja apmeklējumam Rīgā visai
ģimenei. Vita Novicka.
Nākošā „Bauskas patriotiskā kafejnīcu nedēļa” notiks no 16. līdz
25.februārim, svinot Lietuvas un
Igaunijas Neatkarības dienu.

Inese Turkupole-Zilpure,
Bauskas
TIC
vadītāja

novada pašvaldībai un Pasvales
rajona pašvaldībai radīt vienotu saturisko rīcības ietvaru. Tāpēc biedrība „Attīstības ekspertu asociācija”
izstrādājusi mentoringa praktiskās
vadlīnijas darbam ar biznesa ideju
autoriem bērniem un jauniešiem.
Tas ir darba materiāls mentoriem,
kas nākotnē atbalstīs un konsultēs bērnus un jauniešus pārrobežu
biznesa ideju izstrādē un attīstībā.
Strādājot ar bērnu un jauniešu pārrobežu biznesa komandām, ieviesīs
biznesa apmācību, un simulācijas
programmas.
Lai uzsāktu pārrobežu mentoru
sadarbības tīkla izveidi, 8.novembrī Bauskas novada pašvaldībā tika
rīkots apmācību un iedvesmas seminārs „PĀRVĒRT IDEJAS DARBĪBĀ – PRAKTISKI UN SAPROTAMI PAR MENTORINGU”, kurā
piedalījās divdesmit projektā iesaistītie biznesa atbalsta bibliotēku
bibliotekāri un pedagogi no Bauskas
novada un Pasvales rajona. Apmācību mērķis – motivēt semināra dalībniekus apzināties savus resursus, tai
skaitā radošos resursus, uzlabot uzņēmējspējas un praktizēt mentoringu. Iedvesmas semināra galvenais
uzdevums bija stiprināt uzņēmējspējas un prasmes ģenerēt biznesa/
ne-biznesa ideju, izzināt mentoriga
būtību, praktiski pieredzēt svarīgākos soļus mentoringa procesā.
Seminārs padziļināti radīja iz-

pratni par to, kas ir mentorings, kādi
ir tā uzdevumi un loma, tika izzinātas un izprastas pasaulē slavenā
radošās domāšanas guru Edvarda
de Bono domāšanas metodes „Acs”
un „Industrijas standarts”, apskatīti
jautājumi par sociālo uzņēmējdarbību, dažādiem biznesa modeļiem,
kā pārvērst savu ideju par biznesa
ideju, dažādas reģistrācijas formas,
kas ir zīmols, kāpēc tas ir svarīgs, kā
to veidot.
Semināru vadīja Iveta Cīrule,
RISEBA augstskolas Radošā biznesa inkubatora vadītāja, Latvijas
Studentu biznesa inkubatoru iniciatīvas dibinātāja un aktīva dalībniece
un Inga Uvarova, SIA
„ArtSmart”
dibinātāja
un valdes locekle, Banku
augstskolas biznesa inkubatora vadītāja un uzņēmējdarbības lektore.
Izmantojot apmācību
laikā gūtās zināšanas,
drīz tiks uzsākta pārrobežu simulācijas programmas ieviešana. Tās
pirmais posms ir biznesa
ideju radīšanas posms,
kur apmācītie mentori
savas iegūtās zināšanas
varēs pielietot praksē.
Plānots, ka decembrī
Bauskā norisināsies divu
dienu pārrobežu pasākums 120 bērniem un
jauniešiem no Bauskas
un Pasvales (60 bērni un
jaunieši no katras pašvaldības). Pasākuma laikā bērni un jaunieši uzsāks savstarpējo tīklošanos, izveidos komandas
un ģenerēs kopējas biznesa idejas
jeb biznesa modeļus.
Mentoru vadlīnijas būs pieejamas arī Bauskas novada pašvaldības mājaslapā, sadaļā „Nozaru dokumenti un pētījumi”.
Visas projekta aktivitātes tiek
organizētas Interreg V-A Latvijas Lietuvas Pārrobežu sadarbības
programmas 2014. – 2020.gadam
Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Biznesa bibliotēku potenciāla attīstība
uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās” (BUSINESS BAG), Nr.LLI-155 ietvaros.
Projekta vadošais partneris:
Projekta vadošais partneris ir Pasvales rajona pašvaldība, projekta partneris Bauskas novada pašvaldība.
Projekta kopējās izmaksas ir
375 920,31 EUR, kur Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 319 532,26 EUR, valsts
līdzfinansējums - 18 796,02 EUR
un Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums 37 592,03 EUR.

Laine Baha, projektu vadītāja

Biedrība „Attīstības ekspertu
asociācija”
*Skaidrojums
Mentors – ceļvedis biznesa pasaulē – skolotājs ar pieredzi biznesa
vadīšanā un organizēšanā.
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Mēs savam novadam
Vecsaules pagastā ciku cakām bērniem top tērpi
Vecsaules pamatskolas vecāku biedrība „Domāsim, darīsim”
Bauskas novada izsludinātajā konkursā „Mēs savam novadam 2017”
pieteicās ar projektu „Ciku cakām
bērniem tērpi top” par skatuves tērpu izgatavošanu pirmsskolas vecuma bērniem. Novada dome piešķīra
967,65 eiro šī mērķa sasniegšanai.
Darbi ritēja ilgi un grūti. Darba
grupa ir izlietojusi 115 metrus dažāda platuma auduma, 85 metrus mežģīnes, 45 metrus gumijas un 10 km
diega. Zeķu adīšanai izadīti 12 km
dzijas. Lai mūsu pirmsskolnieki izskatītos jauki savos tērpos, mēs kopā
esam nostrādājušas 477 stundas.
Esmu ļoti pateicīga, ka man apkārt ir labi un atsaucīgi cilvēki. Viņu
ieguldījums ir milzīgs. Tērpu dizainu modeļus veidoja un šuva Agate
Vītola un Liene Lakoviča – Lakovi-

ca, puišu zeķes adīja Iveta Krūmiņa,
Jolanta Marčus un Laila Mažuika,
meiteņu mežģīņu zeķes adīja Gita
Balode un Sarmīte Zandere, gumijas
vēra Lidija Nereta un Diāna Kadakovska. Paldies direktorei Lilijai Bulai par atbalstu projekta realizācijā.
Vēlētos, lai Bauskas novada
dome izvērtētu banku lomu šajos
mazajos projektos. Biedrības nav
pelnošas organizācijas un nevar atļauties dārgi maksāt par bankas kontu apkalpošanu.
Novēlu visiem maniem labajiem
cilvēkiem Ziemassvētkos sajust brīnišķo mirkli, ka pēc liela darba var
mierīgi atpūsties un apzināties, ka
savā dzīvē esi paveicis kaut ko labu
sabiedrības labā!

Sarmīte Zandere, biedrības
„Domāsim, darīsim” vadītāja

Apņēmīgi piedalīties Dziesmu un deju svētkos

Jauniešu forums „Lecam pa jaunam 2”
24. un 25. novembrī, Uzvaras vidusskolā norisinājās Bauskas novada
jauniešu forums „Lecam pa jaunam
2”, kas pulcēja aptuveni 70 jauniešu. Forums norisinājās vairāk kā 24
stundas bez pārtraukuma, ietverot
daudzas aktivitātes.
Pasākums sākās ar jauniešu iniciatīvu izstrādi, kuru vadīja pasākumu moderatores Justīne Panteļejeva
un Alija Turlaja. Divu stundu garumā jaunieši radoši strādāja pie dažāda veida iniciatīvām, kuras varētu
paši saviem spēkiem īstenot.
Iniciatīvu izstrādē arī iesaistījās
novada domes deputāti Raitis Ābelnieks, Karīna Andreika un Jānis
Dūmiņš. Pasākuma organizators un
biedrības „Jaunatne smaidam” pār-

stāvis Andris Kāposts atzīst, ka ir
sāpīgi apzināties, ka lielākajai daļai
lēmumu pieņēmēju trūkst vēlme izrādīt interesi par pasākumu, jo vairāk
kā puse uzaicināto deputātu pat neatbildēja pat par to vai spēs ierasties
uz forumu. Liels paldies deputātam
Artūram plešam, kurš nespēja ierasties uz pasākumu, bet vismaz atsūtīja
video sveicienu.
Pēc šīs foruma daļas jaunieši apmeklēja piecas darbnīcas, kur bija
iespējams apgūt dažādas prasmes:
• Ģitāras spēli pie Jēkaba Grīnberga;
• Karikatūru zīmēšanas prasmes
pie Bruno Baha;
• Iedvesmoties lieliem darbiem un
noticēt saviem spēkiem pie Jēkaba
Tutiņa;
• Relaksēties un apgūt
akrobātiku
pie
EBD
brīvprātīgajiem Evaristo
un Masona
no Spānijas;
• Iemācīties gatavot
EKO našķus
pie Karīnas

Andreikas.
Visu šo darbnīcu mērķis bija parādīt, ka noteiktu prasmi var uzsākt
apgūt nieka 30 minūšu laikā un ka
jauniešiem ir pa spēkam viss un jebkurās jomās.
Pēc vakariņām sekoja vakara
orientēšanās Uzvaras vidusskolas
telpās, grupas „Bekars” koncerts un
brīvās aktivitātes visas nakts garumā. Tika dejots, spēlētas ģitāras, runāts un smiets.
No rīta sagurušos jauniešus uzmundrināja Sabīne ar zumbas dejām,
kam sekoja iepriekšējā dienā izstrādāto ideju analīze un došanās mājup.
Pasākuma dalībnieki atzīst, ka
foruma norisi un atraktivitāti ietekmē viņi paši. Ja pašiem nav vēlmes
būt atvērtiem un nav vēlmes ieguldīt
pasākumā pozitīvas emocijas, tad forums kļūst garlaicīgs un pasīvs.
Liels paldies Uzvaras vidusskolas skolēnu parlamentam, Uzvaras
vidusskolas vadībai, skolotājai Ilzei
Ērglei, Gailīšu pagasta pārvaldes vadītājam Aleksandram Gurkovskim,
Bauskas Bērnu un jauniešu centram
un ikvienam, kas palīdzēja forumam
notikt.

Andris Kāposts,
foruma organizators

Ceraukstes pagasta Vidējās paaudzes deju kolektīvs ,,Dzirnavnieki”,
kurā apvienojušies 24 dejotāji, ir
apņēmības pilns startēt 2018.gada
Dziesmu un deju svētkos. Šim lielajam notikumam gatavojoties, kolektīvs piedalījās projektu konkursā
,,Mēs savam novadam 2017” ar mērķi pašūt sev jaunus linu tērpus.
Tuvojoties Latvijas simtgadei, arī
Dziesmu un deju svētku programmā
veidotas jaunas dejas, kuras paredzēts izdejot gaišos linu tērpos.
Kolektīvam bija patiess prieks,
ka projekta pieteikums tika apstiprināts! Dejotāji pateicas Bauskas
novada domei par izpratni, ieinteresētību un sniegto finansiālo atbalstu.
Savā, no darba brīvajā laikā, dalībnieki meklēja un iegādāja piemērotus linu audumus, lai taptu blūzes,
svārki un priekšauti meitām, bet
puišiem – bikses un krekli. Par vietu, kur šūt tērpus, tika izvēlēts Ceraukstes pagasta tautas nams.
Ar padomu
tautas
tērpu
skiču
izveidē
palīdzēja SIA
,,Agitis”. Lieti
noderēja deju

kolektīva dalībnieces, diplomētas
šuvējas, Kristīnes Čakānes ieteikumi
tērpu radīšanā. Tērpu piegrieztnes
tika veidotas, darbojoties kopā ar
tautas tērpu meistari Ināru Krauzi no
IU „Māksla”.
Deju kolektīva ,,Dzirnavnieki”
centieni vainagojušies ar skaistu
rezultātu – pirmo reizi tērpi atrādīti
Zemgales deju svētkos šī gada jūnijā
un Bauskas novada svētkos - jūlijā.
Kolektīva vadītājs Guntars Jansons ir gandarīts par dalībnieku iniciatīvu. Sevišķi viņš uzteic Solvitas
Rūgumas, Sandra Spundiņa, Gunas
Purenes veikumu darbā pie projekta.
Viņš atklāj: ,,Jaunie tērpi dejotājiem
izskatās labi! Arī deju solis rit raitāk,
jo skaists tautas tērps ir svarīgs - tas
izceļ katru dejotāju un arī vizuāli
mākslinieciskais sniegums ir daudz
baudāmāks.”
Jaunie tērpi kalpos vairākus gadu
desmitus, kolektīvam pārstāvot Cerausktes pagastu gan novada, gan
valsts pasākumos, gan arī koncertējot ārpus Latvijas robežām, un paliks
mantojumā tautas deju tradīciju turpinātājiem.

Dace Šķirpo,VPDK
,,Dzirnavnieki” dalībniece
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Valsts svētki

Bauskas novada pagastos izskanējuši Latvijas Republikas
proklamēšanas 99.gadadienai veltīti pasākumi, godināti novadnieki
Bauskā
„Šie gadi Latvijai ir bijuši bagāti
ar gavilēm un uzvarām, ar latviskumu un patriotismu, ar svētbrīžiem
un sasniegumiem, bet tajos bijis arī
daudz zaudējumu, vilšanās, nodevības, ciešanu. Par to mēs runājam
un domājam ceļā uz Latvijas simtgadi. Šodien svētku koncertā dzejā,
dziesmās, dejās un ar Kārļa Ulmaņa
sirdspēka vārdiem godināsim mūsu
Latviju, tās vēsturi un Latvijas ļaudis,” klātesošos ar spēcīgiem vārdiem uzrunā pasākuma vadītājs Jēkabs Reinis.

vusi pacientu novērtējumu kā profesionāls savas jomas speciālists.
Mūziķim Ivaram Žindulim par
radošu darbu mūzikā un Bauskas

tāja Dzintra Vēvere par ilggadēju
pašaizliedzīgu, apzinīgu pedagoģisko darbu.
Bauskas Mūzikas skolas direktora vietniece izglītības darbā Inita

Vecsaules pagastā
17.novembrī Vecsaules saietu
namā iedzīvotāji pulcējās uz Latvijas Proklamēšanas 99. gadadienas
pasākumu „Turēties pie debesīm”.
Svētku koncertu šogad ieskandināja
Vecsaules pamatskolas pirmsskolas
vecuma bērnu grupa un mūzikas
skolotāja Sarmīte Zandere.

Dace Prūse un Vecsaules pamatskolas pirmsskolas vecuma bērnu
grupa un mūzikas skolotāja Sarmīte
Zandere.
Svētku pasākumā visiem klātesošiem bija iespēja klausīties dziesminieka Egona Pičnera, Valda Atāla
un Dināra Gulbja koncertu.

Klātesošos Valsts svētkos sveica
Vecsaules pagasta pārvaldes vadītāja Līga Vasiļauska un novēlēja visiem labklājību, stipru veselību un
mieru, būt sava pagasta un novada
patriotiem, mīlēt savu dzimto zemi
un lepoties ar to. Koncerta muzikālo programmu bija sagatavojusi
folkloras kopas „Vecsaule” vadītāja

Svētku noskaņā svētku kliņģeris - lai spēks, enerģija, mīlestība
un sapratne mums katram un mūsu
Latvijai! Lai patriotiskas domas par
savu Latviju mums ikvienam būtu
ne tikai svētkos, bet arī ikdienā.

Bauskas novada pašvaldības
augstākais apbalvojums „Par mūža
ieguldījumu” 17.novembra svētku
pasākumā tika pasniegts diviem
Bauskas novadā pazīstamiem un
cienījamiem cilvēkiem.
SIA „Zemgales Mutes veselības
centrs” valdes loceklei Mirdzai
Lazdai par mūža ieguldījumu veselības veicināšanā Bauskas nova-

novada vārda popularizēšanu.
I. Žindulis ieguldījis nozīmīgu
darbu ne tikai jauno talantu izaugsmes un radošo prasmju attīstības

Idere-Bankava par ilggadēju profesionālu pedagoģisko un organizatorisko darbu.
Bauskas Mūzikas skolas skolotāja Inga Bukša par ieguldījumu
Bauskas Mūzikas skolas attīstībā,
radošajiem sasniegumiem un sakarā
ar nozīmīgu dzīves jubileju.
Atzinības rakstu saņēma:
Bauskas Mākslas skolas skolotāja Aina Ušča par radošu un profesionālu ieguldījumu pedagoģiskajā
darbā.
Bauskas Mūzikas skolas skolotāja Ingrīda Kalniņa par ilggadēju
radošu un profesionālu pedagoģisko
darbu.

dā un aktīvu sabiedrisko darbu.
Līdz 2017.gadam gandrīz piecdesmit savas dzīves gadus M. Lazda
nostrādājusi Bauskā veselības aprūpes jomā. Gan kā praktizējošs stomatologs, gan administratīvā darbā.
Pateicoties M.Lazdas entuziasmam un profesionālajam redzējumam, SIA „Zemgales Mutes veselības centrs” jau daudzus gadus
nodrošina zobārstniecības pakalpojuma pieejamību Bauskas novada
bērniem un bērniem, kuri apmeklē
Bauskas novada izglītības iestāžu
skolu zobārstniecības kabinetus.
M.Lazda aktīvi darbojas Latvijas
Zobārstu asociācijā. Strādājot kā
stomatologs, Mirdza Lazda iegu-

veicināšanā. Rosinājis novada sabiedrību izprast mūzikas, mākslas
un kultūrizglītības jomu.
Mūziķis savulaik vadījis pūtēju orķestri, popularizējot šīs jomas

Svētku koncertā notika Bauskas novada 2018.gada simtgades
kalendāra svinīgā atklāšana.
Tika demonstrētas kalendārā iekļautās bildes un sacīti pateicības
vārdi visiem kalendāra tapšanā ie-

Rasma Maldute, Vecsaules
pagasta kultūras pasākumu
organizatore

Mežotnes pagastā
Ceturto gadu pēc kārtas Valsts
svētku svinīgajā sarīkojumā sakām
paldies mūsu aktīvākajiem, radošākajiem, godprātīgākajiem un labsirdīgākajiem cilvēkiem, ģimenēm.
Pateicoties iedzīvotāju iesūtītajām
anketām, šogad tika godināti septiņi
pagasta iedzīvotāji:
• Līvija Austruma – par ilggadēju un atbildīgu zobārsta darba pienākumu veikšanu;
• Jeļena Ržiščeva – par nesavtīgu
feldšeres pienākumu pildīšanu;
• Vanda Holmatova – par aktīvu dalību sabiedriskajā un kultūras
dzīvē;
• Dagnija Černaja – par radošu
un inovatīvu pieeju skolas un ārpusskolas darbā ar bērniem un jauniešiem Mežotnes pamatskolā;
• Jānis Švecs – par aktīvu dalību
sabiedriskajā, kultūras un sporta dzīvē;
• Guntra un Modris Ludiņi –
par nesavtīgu ieguldījumu ģimenes
vērtību saglabāšanā, kultūras dzīves
atbalstīšanā un popularizēšanā.
Godināmās personas un visi pa-

gasta iedzīvotāji svētkos baudīja
pašdarbnieku un dziesminieka Ērika
Loka koncertu, bet svētku programmu noslēdza balle kopā ar muzikantu
Andri Priedīti.
Siltus pateicības vārdus par nesen
tapušajiem skatuves tērpiem līnijdeju
kolektīvam „Country way”, vokālajam ansamblim „Mēs” un VPDK
„Ducis”, šajā svētku reizē veltījām:
• IU „Novads” vadītājai
Solveigai Ikertei;
• biedrības „Mežotnes zieds” valdes
priekšsēdētājai Selgai Ivanauskai;
• Latvijas Lauku konsultāciju un
Izglītības centra Bauskas biroja lauku attīstības speciālistei – mežotniecei Dacei Griķei .
Paldies par kopā būšanu un laba
vēlējumiem mūsu svētkos daudzfunkcionālajā centrā „Strēlnieki”,
sakām arī Bauskas novada domes
deputātei Initai Nagņibedai.

Inga Mauriņa, Mežotnes
pagasta kultūras pasākumu
organizatore

Valsts augsto apbalvojumu – Viestura ordeņa V šķiru
saņēmis codietis Ernests Rudzroga
mūziku. Komponista daiļrades kontā ir vairāk kā 200 instrumentācijas
un aranžijas, pārlikumi dažādiem
izpildītāju sastāviem. Izveidojis un
vadījis mūzikas grupu „Presto”.
1979.gadā šī grupa kļuva par savulaik populārā mūzikas konkursa
„Liepājas dzintars” laureāti. Bauskas novads lepojas ar Ivaru Žinduli,
kura radošais ieguldījums ir ne tikai augsti muzikāli un profesionālu
daudzveidīgs, bet veicina arī veiksmīgu Bauskas novada atpazīstamību un publicitāti.
Goda rakstu saņēma:
Bauskas Mūzikas skolas skolo-

saistītajiem, īpaši modeļiem - katra pagasta pārstāvjiem, kuri bildēs
rādīja latviskumu, ģimeniskumu,
spēku, cēlumu, daili un tradīcijas.
Paldies lieliskajam fotogrāfam Jānim Paļulim (attēlā).
Koncertā apbalvotos novada ļaudis un svētku baudītājus ar priekšnesumiem sveica Bauskas Kultūras
centra folkloras kopa „Trejupe”,
jauktais koris „Mežotne”, Tautas
deju ansamblis „Jandāls”, kā arī solomāksliniece Marta Mengote.

Zane Gorškova un Andra
Matuļenko, sabiedrisko
attiecību speciālistes

Latvijas Nacionālo partizānu apvienības biedru, Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku, nacionālo
partizānu Ernestu Rudzrogu Valsts
prezidents sveica un Valsts apbalvojumu pasniedza 18.novembrī.
Par dalību Nacionālo partizānu
rindās E.Rudzroga bija notiesāts uz
25 gadiem ieslodzījumā Vorkutas
soda nometnēs, kur aktīvi piedalījās
politieslodzīto dumpī, kā rezultātā
nosūtīts uz soda specnometni Krasnojarskas apgabalā. Pēc soda termiņa samazināšanas un vēlākas atbrīvošanas, nosūtīts pie ģimenes, kas
izsūtījumā nonāca pēc 1949.gada.
Tur apprecējās un kopā ar sievu un
tālumā dzimušiem trim bērniem seš-

desmito gadu beigās atgriezās Latvijā. Šeit strādāja kā augsti kvalificēts
metālapstrādes meistars Iecavas pusē.
Par viņa līdzdalību Vorkutas
dumpī ir publikācija Latvijas vēstures grāmatā, kas izdota arī krievu
valodā, kā arī grāmatā „Nezināmais
karš”. E. Rudzroga sniedzis videointerviju Okupācijas muzeja arhīvam.
Aptuveni 20 gadus ir Latvijas politiski represēto apvienības struktūrvienības Bauskas politiski represēto
kluba „Rēta” valdē.
Ernesta vārds un foto redzams un
lasāms Jāņa Zīles dokumentālajā romānā „Aiz kadra palikušie”.
E. Rudzrogam ir trīs bērni, astoņi
mazbērni un pieci mazmazbērni.
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Valsts svētki
Ceraukstes pagastā
99 gadi Latvijai ir nozīmīgs
skaitlis, jo nākošais Tēvzemei ir
simtgades jubilejas gads.

17.novembrī Ceraukstes tautas
namā svētku koncertā, kurā uzstājās
visi pagasta amatieru māksliniecis-

kie kolektīvi un apvienotais Brunavas- Ceraukstes koris „Grenctāle”,
skatītāju vietas visas bija piepildītas. Prieks par ceraukstiešu un mūsu
pagasta viesu atsaucību un interesi.
Koncertu vadīja, kā arī savas dziesmas dziedāja mākslinieks Ainārs
Bumbieris. Viņa mākslinieciskais
sniegums iesildīja sirdis, publika
dziedāja līdzi tautā jau pazīstamas
dziesmas. Mazie svētku dalībnieki ar prieku iesaistījās dejošanā.
Labais un gaišais noskaņojums turpinājās vakara noslēgumā kopā ar
grupu „Uzmini nu!” .
Paldies visiem, ar kuru palīdzību
izdevās gaišie un sirsnīgie svētki.
Lai veiksmīgas, radošas un prieka
pilnas dienas līdz mūsu Tēvzemes
simtgadei!

Īslīces pagastā
Ar katru sirdspukstu mēs sajūtam, sadzirdam un mīlam, savu
Latviju.
17.novembra vakarā Īslīces kultūras namā ar krāšņu, emocionālu
koncertprogrammu tika sumināta
Latvija 99.gadadienā! Pasākuma
dalībniekus priecēja mūsu novada
amatierkolektīvi un koncertprogrammu kuplināja viesi no Lietuvas.
Žeimes lauku kapellas izpildījumā
skanēja lietuviešu dziesmas un latviešu „Kur tu teci gailīti mans”.
Bauskas novada pašvaldības

apbalvojumu „Goda raksts” par
veiksmīgu, radošu un ilggadēju ieguldījumu vokālās mākslas popularizēšanā Bauskas novadā saņēma
biedrības „Aprīļa pilieni” vadītāja
Nijole Berezina (attēlā).
Paldies visiem kolektīviem par
lielisko sniegumu, sagaidot Latvijas
dzimšanas dienu! Paldies skatītājiem, jūs vienmēr esat laipni gaidīti
mūsu namā!

Aiga Baltalksne, Īslīces
kultūras nama kultūras
vadītāja

Inita Gilberte, Ceraukstes
pagasta kultūras darba
organizatore

Codes pagastā
2017.gada 17.novembrī Codes
pagasta iedzīvotāji un viesi Codes
pamatskolas zālē atzīmēja Latvijas
Republikas Proklamēšanas dienu.
Skaistā notikuma moto „Manas
mājas” ar īpašu prezentāciju stāstīja par māju vārdiem Codes pagastā.
Neilgu laiku pirms svētkiem codieši
tika uzrunāti rakstīt un iesūtīt Codes
pagasta pārvaldē savu mājvārdu
vai dzimtas māju stāstus. Lai gan
daudzas adreses šobrīd piesaistītas
ielu nosaukumiem, daļa no iedzīvotājiem, labprāt, dalījās ar stāstu
par savu māju nosaukumu. Klātesošajiem tika izstāstīts arī stāsts
par Codes pagasta pārvaldes ēkas
nosaukumu „Ābelītes”. Visi iesūtītie stāsti šobrīd jau ir atrodami un
izlasāmi Jauncodes bibliotēkā, kur
vadītāja Inta Krieviņa tos pievienoja apkopotajam materiālam par
Codes vēsturi.
Kā viens no šī pasākuma centrālajiem, gaidītākajiem un emocionālākajiem notikumiem bija Bauskas
novada pašvaldības Goda raksta
pasniegšana codietei, ilggadējai
medicīnas darbiniecei, ģimenes ārs-

ta prakses vadītājas palīdzei Anitai
Hiršfeldei (attēlā). Viņa šoruden
atzīmēja gan nozīmīgu dzīves jubileju, gan 40 gadu darba jubileju
un visi šie 40 gadi nostrādāti Codes
pagastā.
Koncertu sniedza visiem pazīstamā seriāla „Ugunsgrēks” varoņa
Jezupa atveidotājs - dziedošais aktieris Kristaps Rasims. Skaistas un
līdzi dziedamas dziesmas mijās ar

interesantiem aktiera stāstiem par
dzīvi teātrī, par notikumiem, kas
uzrunā ikvienu latvieti un liek aizdomāties par savu zemi – Latviju.
Vēl dažas stundas pēc pusnakts
codieši, sagaidījuši Latvijas 99.
dzimšanas dienu, līksmi turpināja
dejot ballē pie muzikanta Māra latviskās mūzikas.

Solvita Rotberga, Codes
pagasta kultūras darba
organizatore

Īslīces pagasta jauktais koris „Četri vēji” rīt, 2.decembrī,
krāšņā koncertā svinēs savu 40.radošo gadskārtu

Gailīšu pagastā
Valsts svētkiem par godu 17.novembrī notika senioru pasākums patriotisko
svētku noskaņā. Pagasta pārvaldes vadītājs uzrunāja pasākuma dalībniekus,
vēlot skaistus svētkus un labu veselību.
Pasākumu vadīja Gailīšu pagasta amatierteātra „Uzvara” dalībnieki. Klātesošos priecēja Gailīšu pagastā dzīvojošās
Bauskas Mūzikas skolas audzēknes
Ieva un Līga Vaivares, bērnu vokālā ansambļa „Varavīksne” dalībnieki
Jurgitas Červinskas vadībā, bērnu un
jauniešu deju grupa Sabīnes Valijevas
vadībā, kā arī Bauskas Lietuviešu biedrības ansamblis.
Paldies pasākuma atbalstītājam SIA
„Ints&Co”.

Iluta Puķīte, Gailīšu pagasta
kultūras darba organizatore

Informācija
Decembrī
13.decembrī plkst.15.00 – Sociālo, izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas sēde
14.decembrī plkst.14.00 – Vides un attīstības komitejas sēde;
21.decembrī plkst.14.00 – Finanšu komitejas sēde;
28.decembrī plkst.14.00 – novada domes sēde.

Brunavas pagastā
16.novembrī Grenctāles kultūras
namā atzīmējām Latvijas 99.gadadienu ar koncertu „Mēs varam līdzās būt”, kurā godinājām Latvijas
vārdu dzejas lasījumos, dejās un
dziesmās. Koncertā piedalījās deju
kopa „Rota”, jauktais koris „Grenc-

tāle”, dzejnieks un režisors Arvīds
Deģis un leģendārie brāļi Āris un
Saulceris Ziemeļi.

Jurgita Červinska, Brunavas
pagasta kultūras darba
organizatore
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Pieredze

Somijas veiksmes stāsts
Bauskas novada un Pasvales rajona pašvaldības pārstāvji oktobra izskaņā devās pieredzes vizītē uz Helsinkiem Somijā. Pieredzes braucienā
skatīti galvaspilsētas un tās apvidū esošo bibliotēku, kā arī skolu pozitīvās
prakses piemēri.
Pērn Somijā sācis darboties jauns
likums, kas regulē bibliotēku darBibliotēka Helsinku centrā
bību. Tas ļauj bibliotēkām piedāvāt
„Library 10”
plašākus pakalpojumus dažādām
mērķgrupām, jo tajā noteikts, ka bibBibliotēkas Helsinkos tiek apmeklēliotēka nav tikai grāmatu krātuve, bet
tas vairāk kā vidēji Somijā. Aprēķināts,
arī veicina aktīvu sabiedrības iesaisti,
ka cilvēks gadā to apmeklē 11 reizes.
atbalsta vārda brīvību un demokrātiCentra bibliotēka strādā 80 stunju, nodrošina telpu sociālam un kuldas nedēļā, nodrošinot bibliotēkas
turālam dialogam.
darbību septiņas dienas nedēļā. To
Bibliotēkas tiek uzturētas un pārizmanto 2000 apmeklētāju dienā.
valdītas vietējās pašvaldībās. Valsts
Bibliotēka ierīkota vecas pasta
līdzfinansē bibliotēkas dažādos proēkās otrajā stāvā. Ēkas pirmajā stāvā
jektos vai sniedz finansējumu speatrodas lielveikals. Nākamgad bibciālu uzdevumu veikšanai. No kopējā
liotēka pārvāksies uz jaunām telpām.
bibliotēku budžeta 2/3 nodrošina pašPašlaik Helsinkos tiek būvēta jauna
valdība un 1/3 – valsts.
centrālā bibliotēka, ko paredzēts atLai arī Somijā, tāpat kā citur, bibklāt Somijas 100.Neatkarības dienas
liotēkas saskaras ar tādām problēsvinībās. Tā būs desmit reizes lielāmām kā ierobežotas finanšu iespējas,
ka un plānots, ka dienas apmeklētāju
materiālu pieejamība internetā un
skaits pieaugs piecas reizes.
cilvēku grāmatu lasīšanas paraduma
Pilsētas centrā netrūkst zinošu spesamazināšanās, bibliotēku apmeklētīciālistu, tāpēc bibliotēka piemērota
bas rādītājs ir ļoti augsts.
ne tikai lasītājiem, bet arī profesionāSomi paši to skaidro ar vairākiem
ļiem. Tās telpās ierīkota mēģinājumu
faktoriem: pieradumu, kas izveidojies
telpa un ierakstu studija. Internetā ir
par tradīciju bibliotēkas lietošanā,
pieejama speciāla telpu rezervēšaspēju pielāgoties pārmaiņām, augsta
nas sistēma. Tāpat apmeklētāji var
līmeņa pakalpojumu nodrošināšanu
izmantot darba telpas ar 3D printeun aktīva bibliotēku izmantošana, sāriem, šujmašīnas un citu aprīkojumu.
kot no skolas vecuma, jo skolās bibDienā tās izmanto skolēni dažādiem
liotēku praktiski nav.
projektiem, vakaros – interešu gruHelsinkos ir 37 bibliotēkas, divas
pas. Lielākais ieguvums, ko bibliotēmobilās bibliotēkas, kas dodas pie
ka piedāvā saviem apmeklētājiem, ir

iedzīvotājiem attālajos nostūros, un
desmit institucionālās bibliotēkas.
To kopējā kolekcija sasniedz ap 1,8
miljonus eksemplāru. Apmeklētāju
skaits gadā sasniedz 6,27 miljonus.
Helsinku bibliotēkas ietilpst „HelMet” bibliotēku tīklā, kurā apvienojušās četru pilsētu 64 bibliotēkas. Iedzīvotāji no tā iegūst plaši pieejamu
bibliotēku tīklu, kurā ar vienu lietotāja karti var saņemt pakalpojumus plašā teritorijā, kā arī saņemt un nodot
grāmatas vai citus mājās paņemtos
materiālus jebkurā tīkla bibliotēkā.
Bibliotēkas mājās izsniedz ne tikai grāmatas, bet arī mūzikas diskus,
sporta nodarbību aprīkojumu, velosipēdus, dažādus instrumentus un citus
priekšmetus. Apmeklētājiem ir pieeja
e-dokumentiem, var izmantot bibliotēku telpas mācībām, darbam un
atpūtai. Lietotājiem ir iespēja katru
dienu apmeklēt dažādus pasākumus,
brīvo laiku pavadīt radošajās darbnīcās vai arī bibliotēku aprīkojumu
izmantot biznesa uzsākšanai. Bibliotēkas strādā katru dienu un, lai iedzīvotājiem tās būtu pieejamas vēl ilgāk,
tiek nodrošinātas atvērtās pašapkalpošanās stundas.

profesionāli konsultanti - skaņu operatori, mūzikas speciālisti, šuvēji un
citi, kas var sniegt palīdzīgu roku un
atbildes uz jautājumiem.

Jaunā Centrālā bibliotēka
„Oodi”
To paredzēts pabeigt 2018.gada
6.decembrī Valsts svētkos. Jaunbūve
izmaksās gandrīz 100 miljonus eiro.
Tā sastāvēs no trim stāviem, kur katram atvēlētas citas funkcijas un dizaina risinājumi.
Pirmajā stāvā būs plašās telpas lieliem pasākumiem, kinoteātris nacionālo filmu pārraidīšanai un restorāns.
Otrajā stāvā paredzēts izvietot
studijas un darba telpas radošajām
nodarbībām.
Trešais stāvs ar stikla jumtu, dabisko apgaismojumu un terasi, no kuras paveras skats uz Parlamenta ēku,
kalpos grāmatām un bērnu nodaļai.
Bibliotēka tika plānota jau sen.
Kopumā tika uzklausīti ap 2000 iedzīvotāju ierosinājumu, līdz atrasts
labākais risinājums. Mainoties laikam, mainījušās arī prioritātes. Ja
2010.gadā plānoja, ka bibliotēkā būs

200 000 grāmatu un dienas apmeklētāju skaits varētu sasniegt 5000 iedzīvotāju, tad tagad plānots grāmatu
kolekciju samazināt uz pusi, bet apmeklētāju skaits pieaugs divkārši. Tāpat sākotnēji bibliotēkā bija paredzēta
40 000 kompaktdisku kolekcija, jaunajā projektā – neviena. Bibliotēku
plānots veidot kā mierpilnu vietu pilsētas centrā, kas ir atvērta jebkuram
apmeklētājam.

Bibliotēka „Tōōlō”
„Tōōlō” ir viena no 37 Helsinku
bibliotēkām, kas ietilpst „HelMet”
bibliotēku tīklā. To izmanto pus
miljons apmeklētāju gadā, tajā strādā 22 darbinieki.
Bibliotēka iedzīvotājiem pieejama
katru dienu. Darbadienās līdz pulksten astoņiem vakarā, sestdienās līdz
četriem, svētdienās līdz sešiem vakarā.
Tajā izvietota plaša mācību telpa
80 vietām ar galdiem, internetu, iespēju uzlādēt portatīvos datorus, ja
nepieciešams, var izmantot 14 datorus, printēt un skenēt.
Bibliotēkā tiek organizēti pasākumi visiem vecumiem – koncerti,
grāmatu klubiņu, izstādes, lekcijas
par literatūru. Bērnu vajadzībām tiek
rīkota lasīšanas veicināšanas akcija,
kur mazie lasītāji lasa grāmatas speciāli dresētiem suņiem, kuri rūpīgi
klausās un nekritizē.
Katru pirmdienu iedzīvotāji var
saņemt bezmaksas juristu konsultācijas.
Bibliotēka ļoti
rūpējas par bērniem,
jo bibliotēkas apkārtnē pēdējo gadu
laikā ir dubultojies
bērnu skaits. Viņiem ir izveidots
savs departaments
ar atsevišķu personālu, pieejama bērnu literatūra, spēles
un filmas. Nodaļā
notiek stāstu stundas, koncerti un ritmiskās nodarbības.
Nesen ieviest programmēšanas pulciņš
bērniem, kuri interesējas par informācijas tehnoloģijām.

Bibliotēka „Maunula”
Šī bibliotēka radusi vietu jaunā
ēkā, kas tika atvērta pērn, un tā dala
vienu jumtu ar lielveikalu. No bibliotēkas, izmantojot sānu izeju, ērti var
nodoties ikdienas iepirkšanās procesam. Darbinieki to atzīst par ieguvumu, jo patēriņa sabiedrības paradumi
veicina bibliotēkas apmeklējumu.
Ēkā atrodas arī jauniešu centrs un
pieaugušo izglītības centrs. Jauniešu
centra laiks ir saskaņots ar bibliotēkas
darba laiku – līdz pulksten astoņiem
vakarā. To var apmeklēt, sākot no
septiņu gadu vecuma. Te pieejamas
spēles un atpūtas stūrīši, kur jauniešiem pulcēties un pavadīt kopā laiku. Dienā to izmanto no 60 līdz 130
jauniešiem. Bibliotēkā ierīkota arī
neliela kafejnīca kā sociāls projekts,
kur darbu ik pa sešiem mēnešiem rod
jaunieši, lai attīstītu darbam nepieciešamās prasmes.
Pieaugušajiem mūžizglītības kursi
tiek nodrošināti ar nelielu iedzīvotāju
līdzmaksājumu. Tur iespējams apgūt
valodas kursus, piedalīties mūzikas

izglītības kursos un citos.
Bibliotēkā ikdienā strādā vien četri
bibliotekāri.

Bibliotēka „Sello”
Bibliotēka atrodas uz rietumiem
no Helsinkiem Somijas otrajā lielākajā pilsētā Espo. Tā ir ļoti jauna pilsēta, kura strauji attīstās. Tai nav izteikta centra, un tā sastāv no atsevišķām
daļām, tāpēc ir sarežģīti atrast vietu
sabiedrisko pakalpojumu nodrošinā-

šanai.
2003. gadā ir rasts iedzīvotājiem
ērts risinājums – bibliotēka izvietota
tirdzniecības centrā, divos stāvos un
5000 kvadrātmetros. Šeit ir vienas
pieturvietas aģentūra, kurā var iegādāties transporta un kultūras pasākumu biļetes, apmeklēt Tūrisma
informācijas centru, saņemt citus pakalpojumus.
Iedzīvotāju interese par bibliotēku
ir liela – 2,5 miljoni gadā. Bibliotēkas
apmeklējumam nav vecuma ierobežojuma, bet visi to obligāti sāk lietot
no septiņu gadu vecuma, kad uzsāk
skolas gaitas. Bibliotēkas tuvumā
ir astoņas skolas. Skolēni skolotāju
pavadīti nāk iepazīties ar jaunāko literatūru. Par aktīvu grāmatu lasīšanu
skolēni līdz 10 gadiem saņem „Lasītāja diplomu”. Spēles pieejamas tikai
pēcpusdienās pēc stundām.
Bibliotekāres palīdz bērniem tikt
galā ar mājasdarbiem. Tur strādā arī
divi sociālie darbinieki.
Bērnu nodaļā ir izveidots speciāls
stūris vismazākajiem – bērniem līdz
trīs gadu vecumam. Zālē ir izvietotas
lielas dekoratīvas lampas, kuras spēj
arī absorbēt skaņu.
Bibliotēkā notiek deju nodarbības,
var apgūt ukuleles un citu instrumentu spēlētprasmi, bibliotēku darbinieki
bērniem lasa stāstus somu, igauņu,
krievu, zviedru, itāļu, spāņu, arābu,
somāliešu un ungāru valodās.
Trīs reizes nedēļā imigrantiem
tiek organizēti valodas kursi, ko pasniedz bibliotēkas darbinieki. Viņiem
tiek sniegta palīdzība cīņā ar valsts
birokrātiju. Bibliotēkā iebraucēji var
saņemt informāciju par uzturēšanās
atļaujām, pilsonības iegūšanu, darba
iespējām un citām aktuālām tēmām.
Savukārt bibliotēkas darbiniekiemnepilsoņiem katru dienu notiek somu
valodas apmācība.
Jau piecus gadus bibliotēkā ir pieejamas radošo nodarbību telpas, kuru
princips aizgūts no Amerikas.

Bibliotēka „Iso Omena”
Šī ir vēl viena Espo pilsētas bibliotēka, kas izvietota tirdzniecības
centrā. Ēkas pirmajos divos stāvos
izvietota jaunākā modes kolekcija,

bet trešajā – pakalpojumu centrs.
Tajā atrodama ne tikai bibliotēka, bet
arī mātes un bērna klīnika, veselības
centrs, iedzīvotāju serviss, kur var
saņemt pasi un iegādāties biļetes,
kultūras departaments ar atvērtu telpu izstādēm un radošām nodarbībām,
sociālās drošības ofiss, Atkarību
centrs un garīgās veselības nodaļa, kā
arī slimnīcas laboratorija un rentgena
kabinets.
Pakalpojumu centrs, kas sākotnēji
bijis pilsētas mēra iniciatīva, atklāta

pērn 11. augustā. Pašlaik klienti ir
apmierināti, ka vienuviet iespējams
saņemt lielu daļu pakalpojumu. Līdz
šim visas šīs iestādes bija izvietotas
dažādās pilsētas vietās.
Jauniešu departamentā, kur notiek
radošās nodarbības, pakalpojumus
var saņemt apmeklētāji no 12 gadiem. Visbiežāk bibliotēkas aprīkojumu – 3D printerus, fotoprinterus,
šujmašīnas, datorus ar video un bilžu
apstrādes programmām – izmanto
studenti un iedzīvotāji mazajām biznesa idejām. Kokapstrādes klasē ir
iespēja izgatavot savus dizaina produktus, bet ar aprīkojuma lietotājiem
tiek slēgti līgumi, jo ir jāuzņemas atbildība par tehnikas izmantošanu.
Bibliotēka uz mājām izdod ne tikai grāmatas, bet arī elektronisko
ierīču lādētājus, instrumentus mājas
darbiem, dažādas mērierīces un citus
priekšmetus.
Plašo pakalpojumu dēļ šī ir viena
no noslogotākajām bibliotēkām. To
izmanto 82% Espo iedzīvotāju, vidēji
4,500 apmeklētāju dienā.
INFORMĀCIJA
Brauciens organizēts Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas (2014-2020) projektā „Biznesa
bibliotēku potenciāla attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās”.
Tā mērķis bija praksē skatīt, kā
celt pašvaldību bibliotēku kapacitāti,
nodrošināt inovatīvu uzņēmējdarbības atbalsta vidi un kā attīstīt uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku tīkla
potenciālu.
Tāpat projektā „Biznesa bibliotēku potenciāla attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās”
paredzēta Jaunsaules, Ozolaines un
Uzvaras bibliotēku infrastruktūras
uzlabošana.
Projekta kopējās izmaksas ir 375
920,31 eiro. No tiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums
319 532,26 eiro, valsts līdzfinansējums - 18 796,02 eiro un Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums 37
592,03 eiro.

Zane Gorškova, sabiedrisko
attiecību speciāliste
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Dāvā bērniem prieku labdarības akcijā
„Zvaigzne austrumos”

Bauskā no 6.novembra līdz 4.decembrim labdarības akcijas „Zvaigzne austrumos” ietvaros būs iespēja
palīdzēt kara skarto valstu bērniem,
nogādājot kurpju kastes lieluma dāvaniņu Bauskas Kultūras centrā.
Biedrība „Baltic Global Initiative” jau ceturto gadu īsteno labdarības akciju “Zvaigzne austrumos”,
kur Latvijas iedzīvotāji ir aicināti
sagatavot un ziedot kurpju kastēs iesaiņotas dāvaniņas karadarbībā cietušajiem bērniem pasaules karstajos
punktos. Pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) datiem pasaulē
ir vairāk nekā 10 miljoni bērnu, kas
karadarbības dēļ palikuši bez mājām

un liela daļa arī bez vecākiem.
Labdarības akcijā aicināts piedalīties ikviens Bauskas novada iedzīvotājs. Dāvaniņas jāievieto vidēja
izmēra kurpju kastē, un tās iespējams sagādāt gan zēniem, gan meitenēm vecumu grupās no 2 līdz 4; 5
līdz 9 vai 10 līdz 14 gadiem. Kara
darbības skartie bērni īpaši novērtēs,
ja kastītē atradīs mīksto rotaļlietu.
Ieteicamo dāvanu saraksts –
mīkstās mantiņas (ne sunīši un cūciņas), lecamauklas, mašīnītes, bumbas, baloni, galda spēles, puzles,
zīmuļi, krītiņi, flomāsteri, zīmēšanas
bloks, krāsojamā grāmata, šķēres,
greznumlietiņas, T-krekliņi, dvielīši,
siltas zeķes, cimdi, cepures, silti pledi, zobu birstes, zobu pastas, ziepes,
cietās konfektes, ledenes.
Lūgums bērniem paredzētajās
kastītēs neievietot šokolādi, riekstus, cepumus, sēklas, viegli plīstošas, kā arī šķidrumu saturošas lietas
kā šampūnus, dušas želejas, ziepju
burbuļus u.c. Islāma kultūrā nav
pieņemts attēlot cilvēku, tāpēc nevajadzētu sūtīt lelles, savukārt no mīkstajām rotaļlietām nav vēlami sunīši
un cūciņas. Tāpat dāvanu kastītē lūgums neievietot reliģiskus simbolus,
literatūru un spēļu ieročus.
Kurpju kastei nav jābūt iesaiņotai, jo akcijas rīkotāji pirms dāvaniņu sūtīšanas pārbaudīs tās saturu. Ja

rodas vēlme kastīti izskaistināt, tad
kaste un tās vāks jāiesaiņo atsevišķi.
Par katru kastīti jāziedo ceļa nauda “Baltic Global Initiative” kontā 5
eiro vērtībā, kas segs tās transportēšanas un muitas izdevumus.
Kā ziņo labdarības akcijas
„Zvaigzne austrumos” kuratore Līva
Eglīte, ideja par labdarības akciju radās tās vadītājam Pēterim Eisānam,
kad 2014. gadā viņš ziņās redzēja
skatu, kurā pēc ISIS iebrukuma Irākā tēvs uz rokām nesa meitenīti, kurai bija norauta galva. Šis skats tik
ļoti aizkustināja Pēteri, vēl jo vairāk
tāpēc, ka tajā laikā viņa meita bija
tādā pat vecumā, kā sižetā esošā
meitenīte. Pēc redzētā viņš saprata ir jārīkojas. Tika nodibināti kontakti
ar Jordāniju, kurā uzturās Sīrijas un
Irākas kara bēgļu ģimenes, un uzzināts, kas bērniem trūkst visvairāk.
Izrādās, tās ir rotaļlietas, jo, bēgot
no kara, tās nav pirmās nepieciešamības lietas, ko ņemt līdzi. Tā dzima
labdarības akcijas “Zvaigzne austrumos” ideja.
Vairāk par akciju uzziniet www.
zvaigzneaustrumos.lv vai dāvanu
nodošanas punktā Bauskas Kultūras
centrā.

les Mūzikas un mākslas skola un
tajā piedalījās Zemgales reģiona
mākslas skolas.
Bauskas Mākslas skolu pārstāvēja 7 audzēkņi trijās vecuma grupās.
Žūrija atzinīgi novērtēja Bauskas
jauno mākslinieču radošo veikumu,
piešķirot 3. vietu 7-10 gadu vecuma
grupā divām audzēknēm - Annijai
Valterei un Rūtai Ripinskai. 11-13
gadu vecuma grupā 2. vieta tika
piešķirta Evelīnai Burmistrovai, bet
3.vieta – Unai Saukumai. Savukārt
14-16 gadu vecuma grupā 1.vietu
ieguva Samanta Viktorija Čikste.
Nikola Nātra saņēma pateicību un

9. decembrī Bauskā, Īslīces pagasta kultūras namā un Sporta namā
„Mēmele”, notiks 19. jauniešu deju
kolektīvu konkurss „Ziemassvētku
kauss 2017”, kur pulcēsies dejotāji
no Latvijas.
Kā ierasts, arī šogad konkursā
paredzētas divas daļas. Pirmā ir
deju programma, kuru vērtēs žūrijas
komisija vismaz trīs dejas nozares
ekspertu sastāvā. Konkursa dalībniekiem jāsagatavo trīs dejas, no
kurām divas ir latviešu skatuviskās
vai etnogrāfiskās tautas dejas pēc
brīvas izvēles, bet trešā ir obligātā
repertuāra deja. Obligātā repertuāra
deju dalībnieki var izvēlēties no divām piedāvātajām – „Baloža dziesma” ar Artas Melnalksnes horeogrāfiju un Didža Rijnieka mūziku
vai „Saimes galds” ar Jāņa Purviņa
horeogrāfiju un Ernesta Medņa mūziku.
Konkursa otrā daļa norisināsies
sporta namā „Mēmele”, kur jaunieši piedalīsies sportiskās aktivitātēs.

Šajās aktivitātēs dalībniekiem jācenšas iegūt pēc iespējas labāki rezultāti, jo iegūtie punkti tiks iekļauti
konkursa kopvērtējumā. Summējot
abas konkursa daļas, tiks noteikts
2017. gada Ziemassvētku kausa ieguvējs.
„Ziemassvētku kauss 2017” galvenā balva - ceļojošais kauss - šobrīd atrodas pie pērnā gada uzvarētāja, Iecavas kultūras nama jauniešu
deju kolektīva, kas šogad konkursā
startē kā Goda viesis – piedalās abās
konkursa programmās, bet netiek
vērtēts.
Konkursā piedalās 25 B vai C
kvalifikācijas grupas jauniešu deju
kolektīvi, kas pirmie iesūtījuši pieteikumus. Pērn konkursā piedalījās
deju kolektīvi no Bauskas, Codes,
Olaines, Talsiem, Elejas, Tērvetes,
Pastendes, Rīgas, Saldus, Skultes,
kā arī citām Latvijas pilsētām.

Ilze Lujāne, sabiedrisko
attiecību speciāliste, Bauskas
Kultūras centrs

Ilze Lujāne, sabiedrisko
attiecību speciāliste, Bauskas
Kultūras centrs

Bauskas Mākslas skolas audzēkņu
panākumi konkursā „Vilnis Lielupē”
Novembrī Bauskas Mākslas skolas audzēkņi piedalījās gleznošanas
konkursa „Vilnis Lielupē” noslēguma pasākumā Ozolnieku novada,
Salgales pagasta Emburgā. Viesus
sirsnīgi sveica Salgales Mūzikas un
mākslas skolas direktore Anda Silgaile, pateicoties par dalību konkursā un aicinot arī nākamgad turpināt
tradīcijas un piedalīties viņu rīkotajā konkursā. Noslēguma pasākumā
muzikālus priekšnesumus sniedza
Salgales Mūzikas un mākslas skolas
audzēkņi un Salgales pagasta pārvaldes vadītāja Eva Segliņa.
Konkursu organizēja Salga-

Bauskā notiks jauniešu deju kolektīvu
konkurss „Ziemassvētku kauss 2017”

Alises Artas Kukas darbs izpelnījās
īpašu žūrijas atzinību.
Laureāti saņēma skaistas, speciāli šim konkursam veidotas māla
figūras, kas attēlo vilni un otu tajā,
simbolizējot mākslas un Salgales
lepnuma, Lielupes, savienību.
Pasākuma noslēgumā visi dalībnieki tika cienāti ar kliņģeri un notika kopīga visu konkursā iesniegto
darbu apskate un fotografēšanās pie
tiem.

Elīna Prudņikova, Bauskas
Mākslas skolas lietvede

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

Seno deju grupa „Galms” aicina uz
jubilejas koncertu
9. decembrī plkst. 17.00 Bauskas
pils seno deju grupa „Galms” kopā
ar senās mūzikas ansambli „Ludus”
sniegs 10 gadu jubilejas koncertu
„Factum” jeb „Veikums”. Koncertā apkopotas 12 spilgtākās dejas no
dažādām koncertprogrammām, kas
veidos simbolisku stāstu par 10 gadu
garumā paveikto.
Koncertā ansamblis izpildīs dejas
ar dažādiem rekvizītiem – lāpām,
maskām un citiem aksesuāriem - no
koncertprogrammām - „Festa vita”
(2016), „Planētu parāde” (2014),
„Opposto” (2013), „Ballo di Dame”
(2012), „Maskošanās” (2011), kas tapušas sadarbībā ar dažādām Latvijas
senās mūzikas grupām.
Šā gada koncertprogrammai
muzikālo pavadījumu spēlēs senās
mūzikas ansambļa „Ludus” mākslinieki – Māra Birziņa (baroka vijole,
fidelis), Dagnija Tuča (blokflautas),
Lauma Liepiņa (soprāna viola da
gamba), Sergejs Sjomins (renesanses
lauta) un Romāns Trautmans (basa
viola da gamba, sitamie instrumenti).
Deju priekšnesumus sniegs grupas mākslinieciskā vadītāja Ilona
Ozola un ilggadējie grupas dalībnieki – Taiga Skane, Ligita Asare, Ieva
Bronko-Pastore, Ilze Tijone, Jānis
Kārkliņš, Vineta Skalberga, Santa Elizabete Šulce, Biruta Šulce un
Dace Varneviča.
Deju grupas attīstības pavērsiena punkti bijuši vairāki, taču grupas
mākslinieciskā vadītāja Ilona Ozola
īpaši izceļ: ”2013. gadā ukraiņu izcelsmes teātra kritiķa, teātra zinātnieka, režisora, aktiermeistarības
pedagoga, Štutgartes (Vācija) mūzikas un teātra augstskolas pasniedzēja
Andreja Kritenko meistarklases un

2014. gadā Hazel Dennison (Anglija)
pasniedzējas meistarklases Baltijas
valstu seno deju grupu dalībniekiem,
kas notika Bauskas pilī.”
Šogad, 2017. gada 21. jūnijā,
Bauskas pils muzeja seno deju grupai „Galms” apritēja 10 gadi kopš
grupas dibināšanas, 2007. gadā. Desmit gadu laikā apgūtas ap 120 dejām.
Deja ir nozīmīga renesanses laika
kultūras vēstures sastāvdaļa, kas cieši
saistīta ar mūziku un modi. Deju grupas „Galms” dalībnieki nodarbojas ar
šo kultūras jomu izzināšanu, pētniecību un sabiedrības izglītošanu.
„Galms” dalībnieki uzstājušies
Bauskas pilī, piedalījušies citos
Bauskas pils muzeja un Bauskas
novada pašvaldības rīkotajos pasākumos - „Muzeju naktī”, Tūrisma
sezonas atklāšanas dienās. Sniegusi
priekšnesumus Renesanses dārza
svētkos Bruknas muižā, Dārza svētkos Rundāles pils parkā un Senās
mūzikas festivālā Rundāles pilī.
Uzstājusies Jaunmoku pilī, Krustpils pilī, Turaidas pilī, Rīgas pilsētas
svētkos, Latvijas Nacionālās bibliotēkas atklāšanas pasākumā, kā arī
Biržu pils svētkos, Tulpju svētkos
Burbišķu muižas parkā, Traķu pils
viduslaiku svētkos un Amatu dienās,
Lietuvā, Kurzemes svētkos Nāhodas
pilī, Čehijā un citviet.
Ņemot vērā grupas lielo ieguldījumu kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanā un popularizēšanā šogad
Bauskas novada pašvaldība seno
deju grupas dalībniekiem piešķīrusi
apbalvojumu.

Ilva Neimane, Bauskas
pils muzeja sabiedrisko
attiecību speciāliste – klientu
apkalpošanas vadītāja
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Sports
Galda teniss
Novembra pirmajā sestdienā
un svētdienā Uzvaras vidusskolas
sporta zālē risinājās tradicionālās
Latvijas reitinga sacensības un sporta centra „Mēmele” balvu izcīņa
galda tenisā. Pirmajā dienā I un II
līgas sacensībās iesaistījās 46 dalībnieki no Bauskas novada un citiem
mūsu valsts reģioniem – Olaines,
Birzgales, Rīgas, Iecavas, Rundāles un viesi no Jonišķu tenisa kluba.
Jau vairāk kā 10 gadus Bauskā tiek
rīkotas šīs sacensības, un, pieaugot
dalībnieku interesei, ieguvušas stabilu vietu ikgadējā Bauskas novada
sporta pasākumu plānā.
II līgas sacensībās, kurās iesaistās, iesācēji un topošie galda tenisa
meistari, meiteņu konkurencē godalgotās vietas sadalīja Rugile Ulpyte no Lietuvas, baušķeniece Daniela
Kučinska un Jonišķu tenisa skolas
pārstāve Rusne Paulauskaite. Jāatzīmē Danielas sportiskā izaugsme,
jaunā tenisiste trenējas nepilnus
divus gadus un katrās sacensībās
vērojama viņas nopietnā attieksme
pret treniņu darbu un katru spēli.
Nenovērtējams ir ģimenes un trenera A.Šutkas atbalsts un ieinteresētība Danielas izaugsmē.
Puišu konkurencē spēcīgākais
šoreiz olainietis Viesturs Emerbergs, sudraba godalga Gustavam
Vanagam no Rīgas, bet trešajā vietā
Aleksejs Maļecs no Uzvaras.
I līgā dāmu sacensībās pārliecinoši uzvarēja baušķeniece Ance
Šastakoviča, otrajā vietā Rīgas
sportiste Zane Grīvane, bet bronzas
godalga Bauskas novada vecmeistarei Ilzei Cielavai.
Jaunieši godalgas sadalīja šādā
secībā: zelta medaļa Deividam
Žvingilam no Jonišķiem, otrais
Deniss Drabovičs no Olaines tenisa skolas, bet trešais – rīdzinieks
Artūrs Spalis.
5.novembrī šī gada pirmajā kārtā sacentās 25 dalībnieki. Sieviešu
sacensībās par uzvarētāju kļuva,
vairākkārtēja SC „Mēmele” balvu
izcīņas čempione Laura Pavāre,
sudraba godalga Ievai Mazjānei no
Birzgales, bet trešajā vietā Rundāles
tenisiste Lidija Martinkena.
Vīriešiem spēcīgākais šajā posmā Bauskas galda tenisa skolas pārstāvis Aleksandrs Šutka, aiz sevis
atstājot rīdzinieku Aleksandru Motorinu, ievērības cienīgu sniegumu
rādīja bronzas godalgas ieguvējs
Marijus Jučinskas no Jonišķiem,
kurš, neskatoties uz saviem 12 gadiem, demonstrēja meistara cienīgu
sniegumu.
Nākošās sporta centra „Mēmele”
balvu izcīņas sacensības notiks 6.
un 7. janvārī.

pieteikumu apstrādi. Visu pieteikto
bokseru treneri, savstarpēji konsultējoties, atbilstoši sacensību nolikumam, izveidoja cīņu pārus. Kopumā
Bauskas novada 2017.gada atklātā
čempionātā norisinājās 17 cīņas.
Sacensības iesākās ar sportistu
parādi un Bauskas novada sporta
centra direktores Līgas Rimševicas
apsveikuma vārdiem. Pirmie ringā devās paši jaunākie čempionāta dalībnieki. Jaunie sportisti, divi
Latvijas un viens Lietuvas pārstāvis, trijatā, nomainot viens otru,
noskaidroja spēcīgāko. Lai gan
jaunie censoņi trenējas pavisam neilgu laiku, katrā bija vērojama cīņas
griba un mērķtiecība. Nevienu neatstāja vienaldzīgu Bauskas pārstāvja
Aleksa Blažēvica labā fiziskā un
tehniskā sagatavotība. Jāatzīmē, ka
mazais stiprinieks šī gada Latvijas
spēka dienā Bauskā, visilgāk izturēja plankas stāju. Jaunie bokseri
saņēma medaļas un diplomus.
Atsevišķās vecuma grupās pārliecinoši labākie bija Pasvales boksa skolas pārstāvji. Trenera S.Balčiauska audzēkņi allaž ir starp savas
valsts labākajiem bokseriem. Sīvas
cīņas izvērtās starp Jelgavas bokseriem, šoreiz Zemgales galvaspilsētu
pārstāvēja Jelgavas Sporta servisa
centra un „Jelgavas rings” bokseri.
Treneru A.Knoha un S.Soldatjonoka audzēkņi demonstrēja savu
meistarību arī cīņās ar Bauskas
Boksa kluba un Rīgas boksa kluba
„Latvijas Cimdi” sportistiem. Rīgas
treneris V.Korovins no sirds vēlējās dot padomus saviem atlētiem,
diemžēl iepriekšējos turnīros bija
„pazaudējis” balsi un bija jāiztiek
ar starpniekiem. Savukārt baušķenieku treneris V.Hrustaļovs pildīja
tiesneša pienākumus ringā. Mūsu
puses puiši turējās godam! Smagas
cīņas aizvadīja Andris Skukauskis
un Lauris Timofejevs. Pirmo reizi
ringā devās Kristiāns Šukelovičs.
Nedalītu skatītāju atbalstu guva Aigars Zeņuks (attēlā). Ikdienā, satie-

„Mēmele” dāvātos kausus un piemiņas medaļas. Sacensību medaļu,
par ilggadēju atbalstu boksa attīstībai mūsu novadā, saņēma arī Inesis
Lasmanis. Bauskas Boksa kluba
vadītājs V.Hrustaļovs un pārējie
treneri augstu novērtēja SC „Mēmele” organizēto boksa sacensību
labo līmeni un rīkošanas kultūru. Īsi
pirms čempionāta Bauskas bokseri
saņēma ilgi gaidīto inventāru, kas,
kā uzskata V.Hrustaļovs, veicinās
jauno sportistu sagatavošanos turpmākajiem startiem. Lielu paldies
Bauskas boksa treneris saka atbalstītājiem un sponsoriem – uzņēmumiem „ARGO” un „Taverna”.

Novuss
11.novembrī Bauskas novada
pašvaldības sporta bāzes manēžā
risinājās pēdējās kopvērtējuma izcīņas sacensības novusā „J.Pelcera
kauss 2017”. Sacensībās iesaistījās 35 dalībnieki. 12 kārtās tika
noskaidroti, mūsu novada novusa
tradīciju pamatlicēja Jāņa Pelcera
kausa ieguvēji. Šīs sacensības bija
noslēdzošās cīņā par iekļūšanu starp
16 spēcīgākajiem novada novusistiem, kas cīnās par Superkausa iegūšanu. Novusam Bauskas novadā
ir senas un spēcīgas tradīcijas. Ap
četri desmiti Bauskas, Rundāles,
Vecumnieku un Baldones novada
aktīvāko novusistu ik gadu, reizi vai
pāris reizes mēnesī pulcējas Bauskas novada sporta bāzes manēžā, lai
noskaidrotu spēcīgākos mūsu nacionālā sporta veida pārstāvjus.
J.Pelcera kausa sacensībās pirmais sešinieks – 6.v. Aldis Pavilons,
5.v. Eduards Lauks, 4.v. Ringolds
Kaross, bronzas godalga Pēterim
Simsonam, sudrabs vecmeistaram
Staņislavam Bednarčikam, bet uzvarētāja kauss Vilnim Pelcerim.
Vilnim šī bija trešā reize pēc kārtas,
kad izcīnīts ceļojošais tēva piemiņas
kauss, līdz ar to, sportists šo balvu
saņēma mūžīgā glabāšanā.

Lai piedalītos sacensībās par
Superkausa uzvarētāju, novusistiem
jāpiedalās un jāuzrāda atbilstoši rezultāti 6 turnīros - Īslīces, Codes,
Kurmenes, Viesturu, R. Lineja un
J.Pelcera kausa izcīņās. Gūto punktu summa tad arī nosaka 16 pretendentus uz Superkausu.
Superkausa izcīņa notika 12.novembrī. No agra rīta līdz vēlai pēcpusdienai 15 labākie vīri un viena
dāma cīnījās par čempiona titulu.
Pārliecinošākais šogad izšķirošajās sacensībās bija vienīgais mūsu
puses sporta meistars novusā Ringolds Kaross, viņš kopumā ieguva
35 punktus, tikai par punktu mazāk
Normundam Laumanim, bet trešais
šosezon Staņislavs Bednarčiks. Vēl
olimpiskajā sešiniekā Pēteris Simsons, Viktors Kļimantovičs un Aldis
Pavilons. Galvenās novada novusa
sacensības noslēgušās, bet „nemiera
gars” A.Pavilons jau plāno nākošās.
Otrajos Ziemassvētkos tiks izspēlēts Bauskas novada kauss.

Inga Ūbele, sporta centra
„Mēmele” galvenā speciāliste
Baušķeniece
Elīza Spruntule izcīna
Latvijas kausu

Latvijas kausu futbolā sievietēm
4. novembrī izcīnīja „Rīgas futbola
skola” (RFS) komanda, kuras sastāvā spēlē baušķeniece Elīza Spruntule.
„Rīgas Futbola skola” sieviešu
komanda ceturto gadu pēc kārtas
izcīnījusi Latvijas kausu, 2017.gada
finālā „Skonto” hallē ar 4:2 pieveicot „Liepāju”.
Kā jau ierasts, no zvana līdz zvanam jeb visu spēli „Rīgas Futbola
skola” vienības sastāvā spēlēja kluba un Latvijas izlases spēlētāja, 24
gadus vecā aizsardze Elīza Spruntule. Viņa pastāstīja par sezonu kluba
un izlases rindās. Viņasprāt sieviešu
futbola izlase aizvadīja savu labāko
sezonu tās pastāvēšanas vēsturē.

Bokss
25.novembrī sporta namā „Mēmele” notika Bauskas novada atklātais čempionāts boksā. Sporta
centra „Mēmele” organizētie boksa
turnīri arvien piesaista interesi gan
no sportistu, gan atbalstītāju un līdzjutēju puses. Šajā reizē Bauskā pulcējās vairāk kā 30 dažāda vecuma
jaunie bokseri no Rīgas, Jelgavas
un Lietuvas Republikas Pasvales
boksa kluba. Jau no agra rīta sporta namā rosījās boksa sporta kluba
„Latvijas Cimdi” pārstāvji, kuri uzstādīja boksa ringu. Bauskas Boksa
kluba treneris Valērijs Hrustaļovs
organizēja sportistu svēršanos un

Elīza Spruntule par kluba un izlases sezonu, kā arī nākotnes plāniem:
- Izlasē šogad sasniedzām lielu
kāpumu gan rangā, gan spēles kvalitātes ziņā. Uzskatu, ka parādījām
vienu no labākajiem sniegumiem
sieviešu izlases pastāvēšanas vēsturē. Uzvarēts starptautisks turnīrs
Kiprā, Latvijā atgriezts atpakaļ Baltijas kauss, 12 nezaudētu spēļu sērija. Tikai statistiku sabojājām pēdējā
pārbaudes spēlē pret Jordāniju, kurā
neizmantojām ļoti daudz iespējas,
lai uzvarētu. Viens no veiksmīgākajiem un tajā pašā laikā neveiksmīgākajiem kvalivikācijas turnīriem,
jo atņēmām punktus spēcīgājai Kazahstānas komandai, bet izšķirošajā
spēlē nespējām realizēt savus daudzos momentus pret mājieniecēm
gruzīnietēm, rezultāts 1:1 un otrā
vieta grupā. Patīkami, ka pašai arī
izdevās gūt vārtus un stabili aizvadīt
visas spēles.
- Izcīnīt Baltijas kausu nebija
viegli. Izšķirošajā spēlē pret Lietuvu, ap 60. minūti dabūju spēcīgu
sitienu ar elkoni pa seju un atlikušo
pusstundu spēlēju ar pamatīgi uzpampušu aci. Beigās uzvarējām, bet
es dēļ uzsistās acs dabūju divas brīvas nedēļas un jaunas saulesbrilles.
- Sevi redzu kā pieredzējušu spēlētāju, kurai patīk uzturēt pozitīvu
atmosfēru, un būt kā motivātoram
gan spēlēs, gan ārpus laukuma. Arī
treneri un vadība to novērtē. Esmu
perfekcioniste. Ja daru, tad uz visiem 100%, ar sirdi un dvēseli.
Baušķeniece par kluba sezonu:
- Izdarījām minimālo sezonas
mērķi - uzvara Latvijas čempionātā, Latvijas kausā un vieta trijniekā
Baltijas līgā. Diemžēl, Čempionlīgas kvalifikāciju nevaram nosaukt
par apmierinošu, lai varētu konkurēt
starptautiskā līmenī, nepieciešams
vēl daudz strādāt un attīstīties.
- Šis gads bija pārmaiņu laiks gan
darba gan dzīvesvietas ziņā. Esmu
par 120% ir „RFS” „īpašums”. Trenēju U-10 un U-12 kluba meitenes.
Es arī palīdzu vadīt pasākumus,
reklamēt meiteņu futbolu un aktīvi
piedalos kluba attīstībā. Jau pavisam drīz varēsim oficiāli saukties kā
meiteņu futbola akadēmija, kas pavērš plašas iespējas gan spēlētājiem,
gan treneriem. Protams, arī turpinu
pati trenēties un pārstāvēt klubu.
- Šogad kļuvu par vienu no sieviešu futbola vēstnesēm - kopā ar
Latvijas Futbola federāciju braucu
uz dažādiem Latvijas reģioniem un
vēstīju jaunajām futbolistēm par
futbola pozitīvo ietekmi uz dzīvi.
- Kopumā šo gadu vērtēju kā
milzīgu pārmaiņu un nenovērtējamu pieredzes periodu. Savu nākotni
redzu tikai saistībā ar futbolu. Turpināšu papildināt savas zināšanas
kā futbola tiesnese, spēlētāja un
trenere. Vācu pieredzi un esmu sevi
nostādījusi mērķus, kuriem pakāpeniski tuvojos, bet par tiem pastāstīšu
vairāk tad, kad būšu tiem tuvāk.

Arturs Dulbe

kot šo puisi, neiedomāsies, ka viņš
nopietni nodarbojas ar boksu. Ar
precīziem sitieniem, ar veiklu izvairīšanos no pretinieka uzbrukumiem,
Aigars guva pārliecinošu uzvaru.
Šoreiz sacensības no malas nācās
vērot vienam no Bauskas novada
spēcīgākajiem bokseriem Ervīnam
Mališevam, kurš pēc gūtās traumas
uz laiku pārtraucis boksa treniņus.
Sacensībās pārstāvēto sporta
klubu treneri saņēma sporta centra

Dzimtsarakstu ziņas
Dzimtsarakstu ziņas no 24.10.2017. līdz 27.11.2017.
Reģistrēti dzimušie 20,t.sk. 13 meitenes un 7 zēni
Reģistrēti mirušie 29, t.sk. 19 sievietes un 16 vīrieši
Reģistrētas laulības 7, t.sk. baznīcā - 1
Bērniem doti vārdi: Ģirts, Ralfs, Artjoms, Jāzeps, Artūrs, Gabriels, Raitis un Svetlana, Elīza, Karlīna, Liene,
Domenika, Adriana, Amēlija, Gabriela, Marta (2 ģimenēs), Undīne Emīlija, Marta Luīze,
Sofija Dārta.
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Jaunatnes sports

Cīņas nodaļas audzēkņu sasniegumi
rudens periodā
Oktobra nogalē Cēsīs norisinājās
Nublust Nabiks 5posms. Sacensības
rīko Igaunijas cīņas sporta organizatori, tās ir ļoti populāras un pulcē
dalībniekus no dažādam valstīm.
Šajās sacensībās nepārspēti palika
vairāki mūsu sporta skolas audzēkņi.
Svara kategorijā līdz 42kg 1. vietu
izcīnija Jēkabs Ķikurs (tren. A. Vasiļjevs). Lai cīnītos finālā, Jēkabs uzveica cīkstoni no Igaunijas ar rezultātu 13-3 un finālā uzveica cīkstoni
no Krievijas.
Svara kategorijā līdz 59kg 1. vietu izcīnija Krišjānis Ķikurs (tren. A.
Vasiļjevs). Lai iekļūtu finālā Krišjānācās uzvarēt divas cīņas. Abas ar
rezultātu 10-0.
Fināls Krišjānim nebija veiksmīgs, neizdevās vairāki uzbrukumi
tīras uzvaras izcīnīšanai, tomēr, parādot gribasspēku, tika izcīnīta uzvara 4-3.

ļoti daudzsološus rezultātus.
Svara kategorijā līdz 38kg 1. vietu izcīnīja Jēkabs Ķikurs (tren. A.
Vasiļjevs). Jēkabs pusfinālā uzveica
pretinieku no Daugavpils ar rezultātu10-0, finālā ļoti pārliecinoši tika
uzvarēts K. Kundziņa sporta skolas
audzēknis.
Svara kategorijā līdz 59kg 3.vietu izcīnīja Krišjānis Ķikurs (tren. A.
Vasiļjevs). Krišjānis ļoti neveiksmīgi
sāka sacensības, zaudējot cīkstonim
no Daugavpils. Par iespēju cīnīties
par medaļām, pārliecinoši uzveica
cīkstoni no Milona10-0. Cīņā par
bronzu Krišjānis uzveica pretinieku,
kam iepriekš bija zaudējis 2 reizes.
Svara kategorijā līdz 73kg 1. vietu izcīnīja Kristians Aleksējevs (tren.
A.Vasiļjevs). Kristians priekšsacīkšu
cīņās uzvarēja pārliecinoši. Fināls
tika gaidīts ar lielu nervozitāti, iepriekšējās tikšanās reizēs Kristians

izcīnīja Andrejs Maslabojevs (tren.
J.Ručkānovs) un kategorijā līdz
57kg 2. vieta Keitai Bērzlejai (tren.
J.Ručkānovs).
Trenera Andreja Vasiļjeva audzēkņi kopumā izcīnīja 2 zelta un
vienu bronzas medaļu.
11. novembrī Vīlandē (Igaunijā)
aizvadītas Baltijas kausa sacensības.
2.vietu izcīnīja Edijs Rutka (tren.
A.Vasiļjevs), kurš savā izaugsmē lēnām uzņem apgriezienus.
3.vietu svara kategorijā līdz 61kg
izcīnīja Dāvis Rimševics (tren. A.
Vasiļjevs).
3.vieta Krišjānim Ķikuram (tren.
A. Vasiļjevs).
10-11. novembrī Krievijā Kaļiņingradas apgabalā norisinājās A.
Šemārova piemiņas komandu kausa
sacensības. Divi Bauskas sporta skolas audzēkņi pārstāvēja Latvijas izlasi svara kategorijā līdz 40kg Jēkabs

„Bauskas novada pašvaldības iestāde
„Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola”
Reģistrācijas Nr.90000033176, izsludina konkursu uz:
– MEDICĪNAS MĀSAS BAUSKAS PELDBASEINĀ
amata vietu:
Prasības pretendentiem/ -ēm uz medicīnas māsas amatu:
•
Augstākā vai vidējā speciālā medicīniskā izglītība;
•
Praktiskā darba pieredze un atbilstošs medicīnas māsas
sertifikāts;
•
Valsts valodas zināšanas atbilstoši 3.līmeņa A pakāpei;
•
Prasme darbā ar datoru, programmām Word, Excel;
•
Spēja plānot savu darbu, precizitāte, prasme pieņemt lēmumus,
analītiska domāšana, labas organizatora dotības, radošums.
– BAUSKAS PELDBASEINA TRENERA
(PELDĒŠANAS INSTRUKTORA) amata vietu:
Prasības pretendentiem/ -ēm trenera (peldēšanas instruktora) amatu:
•
1. vai 2.līmeņa augstākā pedagoģiskā izglītība vai Latvijas
Sporta pedagoģijas akadēmijas nepilna laika neklātienes
students/-e ar apliecību par profesionālās ievirzes izglītības
programmas 30V 81300 apguvi;
•
Praktiskā darba pieredze;
•
Valsts valodas zināšanas atbilstoši 3.līmeņa A pakāpei;
•
Prasme darbā ar datoru, programmām Word, Excel;
•
Spēja plānot savu darbu, precizitāte, prasme pieņemt lēmumus,
analītiska domāšana, labas organizatora dotības, pašiniciatīva.
Par amata pienākumiem informāciju var saņemt Uzvaras ielā 4,
Bauskā, iepriekš sazinoties pa tālruni 26563158 vai 25609835.
Pretendenta/-es piemērotība amatam tiks vērtēta 2 kārtās - izvērtējot
atbilstību katram amatam pēc iesniegtajiem dokumentiem un darba intervijas rezultātiem.
Motivētu pieteikumu, CV, izglītību un citu pretendentu kvalifikācijas
apliecinošu dokumentu kopijas var iesniegt līdz 2017.gada 11.decembrim
plkst.17.00 Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolā, Uzvaras ielā
4, Bauskā, vai iesūtot pa pastu, norādot adresātu: Bauskas novada Bērnu
un jaunatnes sporta skola, Uzvaras iela 4, Bauska, Bauskas nov., LV-3901,
vai e-pastu: bauskabjss@inbox.lv
Tālrunis uzziņām 25609835.

Mācās novada izglītības iestāžu vadības
komandas

Svara kategorijā līdz 73kg 1. vietu izcīnīja Kristians Aleksējevs (tren.
A.Vasiļjevs). Kristians šajās sacensībās pretiniekiem neatdeva nevienu
punktu un nedeva nekādas cerības uz
uzvaru.
Svara kategorijā līdz 66kg 3.
vietu izcīnīja Kristofers Muižnieks
(tren.A.Vasiļjevs) un 1. vietu Andrejs
Maslabojevs (tren. J.Ručkānovs).
3.-4.novembrī Daugavpilī norisinājās Latvijas čempionāts jauniešiem. Šajās sacensībās Bauskas
Sporta skolas audzēkņi uzrādījuši

uzvarēja šo pretinieku divas reizes,
bet vienu reizi zaudēja. Cīņai sākoties, satraukums darīja savu, pēc
20sec .tika zaudēti pirmie 2 punkti.
Cīņas turpinājumā satraukums lēnām sāka zust un sāka parādīties
punktus gūstoši uzbrukumi. Pirmā
perioda beigās Kristians izvirzījās
vadībā ar rez. 4-3. Otrā perioda sākumā pretinieks neizturēja Kristiāna
izdarīto cīņas spiedienu un pēc kārtējā uzbrukuma Kristians uzveica savu
pretinieku.
Svara kategorijā līdz 66kg 3. vietu

Ķikurs (tren. A.Vasiļjevs)un svara
kategorijā līdz 75kg Kristians Aleksējevs. (tren. A.Vasiļjevs)
Mūsu jaunie cīkstoņi godam aizstāvēja Latvijas vārdu šajās starptautiskajās sacensībās. Kopvērtējumā
Latvijas izlase izcīnīja sesto vietu.

Andrejs Vasiļjevs, Bauskas
BJSS cīņas nodaļas vecākais
treneris

Attēlā: jaunie sportisti un
treneris A.Vasiļjevs sacensībās Vīlandē (Igaunija)

Pirmajā adventē iemirdzēsies Bauskas
galvenā egle
Svētdien, 3. decembrī, Bauskas
rātslaukumā iemirdzēsies pilsētas
galvenā egle, aicinot iedzīvotājus
piedalīties Ziemassvētku ieskaņā.
Bauskas rātslaukumā no plkst.
15.00 – 19.00 mājražotāji un amatnieki rosīsies svinīgajā tirdziņā, kur
apmeklētāji varēs iegādāties dažādus gardumus, kā arī Ziemassvētku
dāvaniņas.
Bauskas Kultūras centrā plkst.
17.00 pirmo adventi ieskandinās
grupa „Raxtu Raxti” koncertprogrammā „Kaķīša dzirnavas”. Kārļa
Skalbes pasaka koncertprogrammā

ir ieguvusi jaunas krāsas pateicoties
muzikālās apvienības „Raxtu Raxti”
latviskajā stīgā sakņotajai mūzikai,
horeogrāfes Lienes Gravas izaustajiem deju rakstiem un Gitas Straustiņas video mākslai. Marta Kristiana
Kalniņa un Kristīnes Kārkles skanīgās balsis papildinās dūdas un akordeons, čells un mandolīna, ģitāra
un sitaminstrumenti, un pat senais
harmonijs.
Tikpat muzikāli rātslaukumā
svētku noskaņu radīs vīru vokālais
kvartets „Harmonija Rīgai” un līdztekus minētajām norisēm darbosies
arī biedrības „Bauskas vecpilsēta”

Laimes aka. Savukārt plkst. 18.45
vērosim kā iedegsies Bauskas galvenā egle.
Ieskandināsim svētkus kopā!

Valsts izglītības un satura centrs
plāno jauno Kompetenču (Lietpratības) pieejas mācību saturu ieviest
pakāpeniski nākamo piecu gadu
laikā. Pārmaiņas tiek plānots uzsākt
nākamajā, 2018./2019.mācību gadā.
Jaunais mācību saturs tiek organizēts septiņās cilvēka dzīves darbībai
nozīmīgās jomās: valodu, sociālajā
un pilsoniskajā, kultūras izpratnes
un pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju,
veselības un fiziskās aktivitātes.
Katrā no jomām izvirzīti būtiskākie
pamatjēdzieni jeb “lielās idejas”, kas
skolēnam jāapgūst, lai viņam veidotos vienota izpratne par apkārtējo
pasauli un sevi tajā. Mācību jomās
skolēni apgūst mācību priekšmetus,
kā arī starppriekšmetu moduļus:
veselību, drošību, kultūras izpratni,
tekstpratību un citus. Saglabājot zināšanas un pamatprasmes daudzveidīgās cilvēka darbības jomās, saturs
tiek papildināts ar caurviju prasmēm
un ieradumiem, kas balstīti vērtībās,
lai skolēns iemācītos mācīties visa
mūža garumā, ikdienā rīkotos saskaņā ar savām vērtībām.
Jau no septembra līdz 23. novembrim Bauskas novada izglītības
iestāžu vadības komandas apguva
Valsts izglītības satura centra pedagogu profesionālās pilnveides programmu “Kompetenču pieejas ieviešana, strādājot skolotāju komandā”,
kas aktualizēja trīs galvenos elementus, kuri šobrīd ir aktuāli izglītības
iestādēm un pedagogiem profesionālo kompetenču pilnveidei:
1.Kompetenču (Lietpratības) pieeja izglītībā – uzsākot īstenot pāreju
uz kompetencēs balstītu mācību saturu, ir nepieciešams iegūt izpratni

par kompetenču pieejas būtību, kopīgo un atšķirīgo mācību un audzināšanas procesā, metodiskajā darbā,
izprast interešu izglītības piedāvātās
iespējas. Pārejas procesā ir svarīgi
iegūt ne tikai informāciju, bet arī
diskutēt par kompetenču pieejas
izglītībā dažādiem elementiem, lai
rastu skaidrību par pieejas atbilstību
Latvijas izglītības sistēmai un vienotos par principiem, kurus ir gatavas
īstenot izglītības iestādes kompetenču pieejas ietvarā.
2.Refleksija – izglītības iestādēm
ir svarīgi veikt savas darbības padziļinātu analīzi, lai iegūtu izpratni
par jau šobrīd paveikto kompetenču
pieejas izglītībā īstenošanai un vēl
veicamo tuvākajos gados.
3.Sadarbība – prasme īstenot profesionālu sadarbību, prasme strādāt
komandā bija šo kursu būtiska daļa.
Pedagogu profesionālā izaugsme izglītības iestādes vidē ir viena no nepieciešamajām darbībām, lai profesionāli
varētu īstenot pāreju uz kompetencēs
balstītu mācību procesu. Sadarbības
prasmes aktualizē arī personības attīstības jautājumus, kuriem ir tieša ietekme uz profesionālo darbību.
Valsts izglītības satura centrs
kursus
rīkoja
projekta
Nr.
8.3.1.1./16/I/002 „Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros. Projekta
mērķis ir izstrādāt, aprobēt, pēctecīgi ieviest tādu vispārējās izglītības
saturu un pieeju mācīšanai vecumā
no 1,5 līdz 18 gadiem, kas ļaus skolēniem attīstīt dzīvei 21. gadsimtā
svarīgas zināšanas, prasmes un attieksmes.

Māra Bauvare,
Izglītības nodaļas vadītāja
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BAUSKAS NOVADA KULTŪRAS
PASĀKUMU PLĀNS DECEMBRIM
Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

Bauskas muzejā

Aleksandras Čudnovskas eglīšu rotājumu kolekcijas izstāde
„Ziemassvētku sapņi’ (Atklāšana 1.decembrī plkst. 16.00)

1.decembris – 14.janvārim

Bauskas muzejā

Jāzepa Pīgožņa balvas „Par labāko Latvijas ainavu
glezniecībā” konkursa darbu izstāde

2.decembrī plkst.15.00

Īslīces kultūras namā

Jauktā kora „Četri vēji” 40 gadu jubilejas koncerts „Vējiem
līdzi”

3.decembrī plkst. 17.00

Bauskas Kultūras centrā

3.decembrī no plkst. 15.00

Rātslaukumā

Pirmssvētku amatnieku un mājražotāju tirdziņš
18.45- Pilsētas galvenās egles iedegšana

4.decembrī plkst. 13.00

pie Codes pag. pārvaldes

Lielās pagasta egles iedegšana

8.decembrī plkst.19.00

Ceraukstes Tautas namā

Kultūras centra „Kamarde” amatieru teātra izrāde „8 mīlošas
sievietes” R.Tomā

9.decembrī plkst.10.30

Īslīces kultūras namā

Latvijas jauniešu tautas deju kolektīvu konkurss „Ziemassvētku kauss 2017”

9.decembrī plkst. 12.00

V.Plūdoņa muzejā

„Ziemas saulgrieži”

9.decembrī plkst. 14.00

Grenctāles kultūras namā

Kurzemes pēcpusdiena Grenctālē

9.decembrī plkst. 18.00

Codes pamatskolā

Koru koncerts

10.decembrīplkst. 13.00

Vecsaules saietu namā

Vecumnieku tautas nama amatierteātra „Vecmuiža” izrāde pēc
V.Petruševičas lugas motīviem „Tikai divi”

10.decembrī plkst. 17.00

Bauskas Kultūras centrā

Vokālās studijas „Miljons” Ziemassvētku koncerts „Uz gaismu”

12. decembrī plkst. 17.00

Grenctāles bibliotēkā

Grenctāles bibliotēka sadarbībā ar Grenctāles kultūras namu
aicina uz radošo pēcpusdienu „Ziemassvētku pasaciņa”

14.decembrī plkst.19.00

Īslīces kultūras namā

Ziemassvētku eglīte Īslīces pagasta pensionāriem

16.decembrī plkst.18.30

Īslīces kultūras namā

Bauskas novada „Sporta laureāts 2017”

16. decembrī plkst. 20.00

Kultūras centrā „Dāvis”

Pensionāru balle Spēlēs Ingrīda

17.decembrī plkst. 11.00

Bauskas Kultūras centrā

Ziemassvētku pasākums Bauskā deklarētajiem bērniem
plkst. 11.00 – 12.00; vecums 0-1 gads
plkst. 12.00 – 13.00; vecums 2-3 gadi
plkst. 13.00 – 14.00; vecums 4-5 gadi
pārtraukums: 14.00-15.00
plkst. 15.00 - 16.00; vecums 6-7 gadi

17.decembrī plkst.13.00

Vecsaules saietu namā

Vecsaules pagasta senioru un cilvēkiem ar īpašajām vajadzībām pasākums

17.decembrī plkst. 15.00

Codes pamatskolā

Īslīces pagasta amatierteātra izrāde „Kaķīša dzirnaviņas”

20.decembrī plkst. 12.00

Interešu centrā „Mežotne”

Senioru pēcpusdiena Līdzi jāņem groziņš

20.decembrī plkst.18.00

Īslīces kultūras namā

Īslīces vidusskolas Ziemassvētku koncerts ”Ziemassvētku
jampadracis mežā”

21.decembrī plkst. 17.00

Kultūras centrā „Kamarde”

Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma bērniem

22.decembrī plkst.18.00

Īslīces kultūras namā

Ziemassvētku koncerts „Lai sapņi piepildās!”

22.decembrī plkst.21.00

Īslīces kultūras namā

Ziemassvētku balle kopā ar „Lustīgo Blūmīzeri”

23.decembrī plkst. 11.00

Grenctāles kultūras namā

Ziemassvētku eglīte Brunavas pagastā deklarētajiem pirmsskolas vecuma bērniem

23.decembrī plkst. 11.00

DFC „Strēlnieki”

Ziemassvētku sarīkojums pirmsskolas vecuma bērniem kopā
ar Karlsonu

23.decembrī plkst. 19.00

DFC „Strēlnieki”

Ziemassvētku koncerts „Labie vārdi” kopā ar Kasparu Pudniku

1.decembris – 28.janvāris

V.PLŪDOŅA MUZEJĀ
sestdien, 9.decembrī no plkst. 12 līdz 14
„ZIEMASSVĒTKU SAULGRIEŽI”
Puzuru gatavošana. Ziemassvētku dziesmas
un rotaļas mācīs Ceraukstes folkloras grupa
„Laukam pāri”. Ieejas maksa – € 1.50 no personas.
Pieteikšanās pa tālr.26184631, 29194975.

Raxtu Raxti koncertprogrammā „Kaķīša dzirnavas”

23.decembrī plkst. 22.00

DFC „Strēlnieki”

Ziemassvētku balle kopā ar grupu „Klaidoņi”

25.decembrī plkst.14.00

Īslīces kultūras namā

Ziemassvētku eglīte Īslīces pagastā deklarētajiem bērniem

25.decembrī plkst. 22.00

Ozolaines klubā

Ziemsvētku balle

26.decembrī plkst.11.00

Ceraukstes Tautas namā

Pirmsskolas bērnu Ziemassvētku eglīte kopā ar Ziemassvētku
vecīti un viņa draugiem

26.decembrī plkst.12.00

Codes pamatskolā

Codes pagasta pirmsskolas vecuma bērnu Ziemassvētku
pasākums

26.decembrī plkst.14.00

Vecsaules saietu namā

Vecsaules pagasta pirmsskolas vecuma bērnu pasākums

26.decembrī plkst. 16.00

Codes pamatskolā

Codes pagasta pensionāru Ziemassvētku pasākums

26.decembrī plkst. 16.30

Kultūras centrā „Dāvis”

Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma bērniem kopā ar
Pārsteiguma Karuseļa pasaku tēliem

27. decembrī plkst. 19.00

Bauskas Kultūras centrā

Vecgada koncerts „Sounds of the music” Piedalās: Dailes, Nacionālā, Valmieras un Liepājas teātru labākie dziedošie aktieri.

29. decembrī plkst. 21.00

Ceraukstes Tautas namā

Ziemassvētku atpūtas vakars

31.decembrī plkst. 22.00

Grenctāles kultūras namā

Vecgada - Jaungada balle

31.decembrī plkst. 22.00

DFC „Strēlnieki”

Vecgada – Jaungada balle Mūzika DJ Andris
Ieeja pret ziedojumiem

31. decembrī plkst. 24.00

Uzmanību, mainīta
pulcēšanās vieta! Atpūtas
laukums Dambja ielā

Kopīga gadu mijas sagaidīšana un uguņošana

1.janvārī plkst. 00.30

Bauskas Kultūras centrā

Jaungada balle pie galdiņiem Spēlē grupa „Labi cilvēki”
(Galdiņu pieteikt Bauskas Kultūras centra kasē vai zvanot uz
tālr. 63923291)

1.janvārī plkst.1.00

Īslīces kultūras namā

Jaungada nakts balle

Bauskas novada pašvaldības izdevums iznāk vienu reizi mēnesī. Reģistrācijas Nr.000702429. Iedzīvotāji izdevumu saņem bez maksas. Par publicētajiem
faktiem un skaitļiem atbild rakstu autori. Redaktore Andra Matuļenko tālr. 63963975, e-pasts: andra.matulenko@bauska.lv, laikraksts publicēts arī internetā
www.bauska.lv.

